รายชื่อสถานฟ()นฟูสมรรถภาพผู,ติดยาเสพติด ประเภทสถานฟ()นฟูสมรรถภาพภาคเอกชน หรือองคกรการกุศล
จํานวน ๕๐ แหง
ลําดับที่ เขตสุขภาพ

จังหวัด

ชื่อ

สังกัด

1

1

เชียงราย

ศูนยสงเคราะหและฟนฟูวัดทาน้ํา

2

1

เชียงราย

ศูนยเบิกอรุณ (เชียงราย)

เอกชน

3

1

เชียงราย

สยาม รีแฮบ (Siam Rehab)

เอกชน

4

1

เชียงราย

"ภูตะวัน เรสทโฮม" สถานฟนฟูสมรรถภาพ (Phutawan
Resthome Rehabilitation Center)

เอกชน

5

1

เชียงใหม

บOานพระเมตตา House of compassion

เอกชน

6

1

เชียงใหม

ริเวอร รีแฮบ

เอกชน

7

1

เชียงใหม

เดอะ ดอรน เชียงใหม รีแฮบ แอนด เวลเนส เซนเตอร
(The Dawn Chiang Mai Rehab and Wellness
Center)

เอกชน

8

1

เชียงใหม

เดอะ วอรม รีแฮบ (The Warmth Rehab.)

เอกชน

9

1

เชียงใหม

คลาริตี้ ไทยแลนด (Clality Thailand)

เอกชน

10

1

เชียงใหม

11

1

เชียงใหม

12

1

เชียงใหม

THE CABIN (เดอะ เคบิน)

13

1

เชียงใหม

ศูนยปฏิบัติธรรมและบําบัดฟนฟูผูOป)วยเชิงพุทธ

14

1

แมฮองสอน

ศูนยแสงอรุณ (ฟนฟูผูOติดยาเสพติดโดยพระกิตติคุณ)

15

2

พิษณุโลก

ศูนยสงเคราะหและฟนฟูวัดสวนรมบารมี

เดอะ ฮิลส รีแฮบ บาย จิณณ เวลบีอิ้ง (The Hills Rehab
by Jin Wellbeing)
ศูนยจินธารา เวลเนส เซ็นเตอร แอนด รีแฮป (Jintara
Wellness Center and Rehab )

องคกรการกุศล

เอกชน

ที่อยู

เบอรโทรศัพท

เลขที่ ๒๗ หมูที่ ๓ ตําบลป)าแดด อําเภอป)าแดด จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๙๐

๐๘๑-๐๒๙๒๕๓๒

เลขที่ ๑๕ หมูที่ ๒๐ ตําบลป)าตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐

๐๕๓-๙๑๘๐๒๙

เลขที่ ๑๐๙ หมูที่ ๑๒ ตําบลป)าตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๑๐
เลขที่ ๔๒ หมู ๑๒ บOานป)าปP ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ๕๗๑๒๐
เลขที่ ๑๑๑ หมูที่ ๒๐ ตําบลบOานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
๕๐๑๖๐
เลขที่ ๑๘๑ หมูที่ ๖ ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม ๕๐๓๐๐
เลขที่ ๕/๕ หมูที่ ๕ ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
๕๐๓๔๐
เลขที่ ๑๘๑/๑-๒ ตําบลหOวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
๕๐๑๘๐
เลขที่ ๑๘ หมูที่ ๘ ตําบลแมโป)ง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
๕๐๒๒๐
เลขที่ ๒๙๖/๑ หมูที่ ๓ ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
50180

๐๙๑-๘๕๘๐๑๐๔
๐๘๒-๐๕๖๕๐๐๐
๐๕๓-๐๓๓๖๓๗
๐๕๓-๑๑๕๐๘๑
๐๖๓-๐๔๘๔๘๗๗
๐๙๐-๓๒๖๕๙๙๕,
๐๘๒-๕๔๑๔๙๒๘
๐๕๒-๐๑๐๔๘๕
081-5959183

เอกชน

เลขที่ ๗๖ หมู ๕ ตําบลป2าแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100

052-001193

เอกชน

เลขที่ ๘ หมูที่ ๑ ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 50140

095 224 1797,
085 045 4400

องคกรการกุศล
เอกชน
องคกรการกุศล

พุทธอุทยานธรรมชัยมงคล ประชานุกูล ซอย ๕ บOานใหมสวรรค ตําบล
ดอนเปา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๖๐
เลขที่ ๑๕๕ หมูที่ ๔ ตําบลแมนางเติง อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
๕๘๑๓๐
เลขที่ ๙๙ หมูที่ ๑ ตําบลวงฆOอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
๖๕๑๘๐

Email

๐๘๕-๐๓๖๘๐๑๔
๐๘๗-๑๘๔๖๖๙๓,
๐๘๑-๘๘๓๖๑๕๓
๐๘๔-๘๒๒๖๘๓๒

listentorightkeys@gmail.com,
narasimhan.sudi@gmail.com ,
achanya.chompurat@thecabin.com

ลําดับที่ เขตสุขภาพ

จังหวัด

ชื่อ

สังกัด

16

4

ปทุมธานี

ศูนยฟนฟูชีวิตผูOติดยาเสพติดคอมมูนิตOาอินคอนโทร

เอกชน

17

4

ปทุมธานี

ศูนยบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูOติดยาเสพติด ฮอริซอน
(Horizon)

เอกชน

18

4

สระบุรี

สถานพักฟนถ้ํากระบอก

19

4

นครนายก

20

5

21

องคกรการกุศล

เดย วัน รีแฮบ เซ็นเตอร (Day one rehab center)

เอกชน

ราชบุรี

ศูนยเกิดใหม

เอกชน

5

ราชบุรี

บOานพึ่งสุข

เอกชน

22

5

ราชบุรี

บOานแสนสุข

เอกชน

23

5

สุพรรณบุรี

สํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ

องคกรการกุศล

24

5

ประจวบคีรีขันธ

เดอะบีช รีแฮบ (ไทยแลนด)

เอกชน

25

5

ประจวบคีรีขันธ

26

6

27

ฉะเชิงเทรา

สวรรค-อินเตอรเนชั่นแนล สถานฟนฟูสมรรถภาพ
(Sahwan International Rehabilitation Center)
ศูนยเกิดใหม (ฉะเชิงเทรา)

เอกชน

6

ฉะเชิงเทรา

บOานเพียรพิทักษ

เอกชน

28

6

ฉะเชิงเทรา

บOานบุญฤทธิ์

เอกชน

29

6

ชลบุรี

โฮป

เอกชน

30

6

ชลบุรี

สถานฟนฟูเซฟเฮOาส

เอกชน

31

6

ตราด

ดารา ไทยแลนดเกาะชOาง (DARA Thailand Koh Chang)

เอกชน

32

7

กาฬสินธุ

ศูนยสงเคราะหและฟนฟูวัดป)านาคํา

เอกชน

องคกรการกุศล

ที่อยู
เลขที่ ๕๖ หมูที่ ๕ ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
๑๒๑๕๐
เลขที่ ๘๙/๓ หมูที่ ๓ ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
สํานักสงฆถ้ํากระบอก ตําบลขุนโขลน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี ๑๘๑๒๐
เลขที่ ๙๙/๑ หมูที่ ๖ ตําบลศรีจุฬา อําเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก ๒๖๐๐๐
เลขที่ ๙๖ หมูที่ ๔ ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๕๐
เลขที่ ๑๒๐/๑ หมูที่ ๒ ซอยธนลาภ ตําบลบOานคา อําเภอบOานคา จังหวัด
ราชบุรี ๗๐๑๘๐
เลขที่ ๙๒/๑ หมูที่ ๑๖ ซอยพึ่งสุข ตําบลบOานคา อําเภอบOานคา จังหวัด
ราชบุรี ๗๐๑๘๐
เลขที่ ๑๖๗ หมูที่ ๑ ตําบลเขาพระ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐
เลขที่ ๑๐๓ หมูที่ ๔ ตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ๗๗๒๒๐
เลขที่ ๙๙ ซอยหัวหิน ๘๘ ตําบลทับใตO อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ๗๗๑๑๐
เลขที่ ๓๓ ถนนมิสวังอุทิศ อําเภอบางคลOา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐
เลขที่ ๕๙/๗ หมูที่ ๖ ตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐
เลขที่ ๑๑/๒ หมูที่ ๑๑ ตําบลหนองยาว อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐
เลขที่ ๔๕/๑๓ หมูที่ ๙ ซอยผาภูมิ ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐
เลขที่ ๙๙๙/๓๔ ซอยชลบุรี-บOานบึง ๙ ถนนชลบุรี-บOานบึง ตําบลบOานบึง
อําเภอบOานบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๗๐
เลขที่ ๑๑๓ หมูที่ ๑ ตําบลเกาะชOางใตO อําเภอเกาะชOาง จังหวัดตราด
๒๓๑๗๐
เลขที่ ๒๔๔ หมูที่ ๖ ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
๔๖๑๑๐

เบอรโทรศัพท
๐๒-๕๖๓๑๐๐๖-๘
๐๒-๐๗๘๕๗๗๗
๐๓๖-๒๖๖๐๖๗
๐๘๙-๑๔๐๕๕๗๙
๐๓๒-๒๖๑๐๔๐,
๐๓๒-๒๖๑๘๒๕
๐๘๙-๐๐๒๑๐๕๐
๐๙๒-๔๑๓๖๗๐๒
๐๓๕-๔๘๒๔๖๒
๐๘๗-๗๕๖๓๑๐๐
๐๘๒-๐๕๖๕๐๐๐
๐๓๘-๕๔๑๖๙๓
๐๓๘-๕๔๗๓๐๐,
๐๓๘-๕๔๗๓๐๑
๐๘๓-๓๑๔๙๐๔๕
๐๖๒-๓๐๕๗๙๙๓
๐๙๗-๒๓๗๒๓๙๓
๐๓๙-๕๕๘๑๖๒ ตอ ๐,
๐๓๙-๕๕๘๑๖๕
๐๘๑-๙๕๔๐๘๘๐

Email

ลําดับที่ เขตสุขภาพ

จังหวัด

ชื่อ

สังกัด

33

7

กาฬสินธุ

ศูนยสงเคราะหและฟนฟูวัดอรามมงคล

องคกรการกุศล

34

7

กาฬสินธุ

ศูนยสงเคราะหและฟนฟูวัดอโศการาม

องคกรการกุศล

35

7

กาฬสินธุ

ศูนยปฏิบัติวิปwสสนาสากลเวชธรรม

องคกรการกุศล

36

7

มหาสารคาม

ศูนยสงเคราะหและฟนฟูวัดบึงวังยาว

องคกรการกุศล

37

9

นครราชสีมา

ศูนยสงเคราะหและฟนฟูวัดนิมิตประชาราม

องคกรการกุศล

38

9

นครราชสีมา

ศูนยสงเคราะหและฟนฟูวัดยองแยง

องคกรการกุศล

39

9

นครราชสีมา

ศูนยสงเคราะหและฟนฟูวัดชัยมงคล (บOานหมัน)

องคกรการกุศล

40

9

นครราชสีมา

ศูนยสงเคราะหและฟนฟูเทียนถวาย (วัดอิสาน)

องคกรการกุศล

41

9

บุรีรัมย

ศูนยสงเคราะหและฟนฟูวัดป)าอัมพวันคุณานุสรณ

องคกรการกุศล

42

10

อํานาจเจริญ

ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตวัดเทพมงคล

องคกรการกุศล

43

11

กระบี่

สถานฟนฟูสมรรถภาพ ปอเนาะเกาะศรีบอยา

องคกรการกุศล

44

11

ชุมพร

โครงการนิวัตนสูชีวิตใหม (ชาย)

เอกชน

45

11

นครศรีธรรมราช สถานฟนฟูสมรรถภาพ มูลนิธิพระครูประดิษฐวรการ

เอกชน

46

11

สุราษฎรธานี

47

11

ภูเก็ต

48

11

ระนอง

49

13

50

13

ศูนยสงเคราะหและฟนฟูสํานักสงฆนิคามธรรมาวาส
มิราเคิลส เอเชีย

องคกรการกุศล

ที่อยู
เลขที่ ๒๙๖ หมูที่ ๖ ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
๔๖๑๒๐
เลขที่ ๙๖ หมูที่ ๑๐ ถนนหนองผOาอOอม-กุฉินารายณ ตําบลยอดแกง
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ๔๖๒๓๐
เลขที่ ๒๒๗ ตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธR จังหวัดกาฬสินธุR
46140
เลขที่ ๑๘๑ หมูที่ ๔ ตําบลเกิ้ง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ๔๔๐๐๐
เลขที่ ๙๓ หมูที่ ๕ ตําบลหนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา ๓๐๒๘๐
เลขที่ ๖๐ หมูที่ ๑ ถนนราชสีมา-จักราช ตําบลหนองระเวียง อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐
เลขที่ ๑๖๐ หมูที่ ๑ ตําบลหนองมะนาว อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๒๖๐
เลขที่ ๕๑ หมูที่ ๓ ตําบลหนองไกร อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา ๓๐๒๑๐
หมู ๑ บOานโนนศาลา ตําบลหนองยายพิมพ อําเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย ๓๑๑๑๐
เลขที่ ๖๐ หมูที่ ๑๒ ถนนชยางกูร ตําบลปุ)ง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ
จังหวัดอํานาจเจริญ ๓๗๐๐๐
เลขที่ ๒๑๒ หมูที่ ๑ ตําบลเกาะศรีบอยา อําเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบี่ ๘๑๑๓๐
เลขที่ ๙๓ หมูที่ ๕ ตําบลทุงคาวัด อําเภอละแม จังหวัดชุมพร ๘๖๑๗๐
เลขที่ ๑๖๔/๓ หมูที่ ๒ ตําบลเกาะขันธ อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐
เลขที่ ๑ หมูที่ ๗ ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุ
ราษฎรธานี ๘๔๐๐๐

เบอรโทรศัพท
๐๔๓-๘๙๑๑๗๙,
๐๘๑-๙๕๔๕๘๖๙

๐๘๙-๕๗๑๑๙๙๒
086-221-1376
๐๘๙-๗๐๙๓๖๓๖
๐๘๙-๕๘๓๓๐๒๔
๐๘๙-๙๔๕๘๓๒๘
๐๘๗-๘๗๕๐๔๑๐
๐๙๐-๓๖๗๐๖๐๔,
๐๘๑-๓๕๐๓๓๗๙
๐๘๗-๙๕๗๙๖๕๗
๐๔๕-๔๕๑๐๑๕

๐๘๑-๖๗๖๑๕๔๓
๐๗๕-๔๙๓๐๙๘,
๐๗๕-๔๙๓๑๑๕-๖
๐๘๔-๖๒๘๒๔๒๖

เอกชน

เลขที่ ๔๘/๓ หมูที่ ๑ ตําบลป)าคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐

๐๗๖-๕๒๙๕๑๐

บOานสุวรรณ
“นิวไลฟ|” สถานฟนฟูสมรรถภาพ New Life
กรุงเทพมหานคร
Rehabilitation Center

เอกชน

๐๙๕-๔๑๙๕๐๗๖

กรุงเทพมหานคร ไลทเฮOาส (Lighthouse)

เอกชน

เลขที่ ๘๑ หมูที่ ๓ ตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐
เลขที่ ๒๕ ซอยนิมิตใหม ๒๑ ถนนนิมิตใหม แขวงทรายกองดิน เขต
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐
เลขที่ ๑๑๘/๒๙-๓๐ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐

เอกชน

๐๒-๐๗๓๕๘๕๙
๐๘๐-๖๐๙๙๙๗๖

Email

ลําดับที่ เขตสุขภาพ

จังหวัด
หมายเหตุ

ชื่อ

สังกัด

เอกชน

32

องคกรการกุศล

18

รวม

50

ที่อยู

เบอรโทรศัพท

Email

