
รายชื่อห้องสมุดทหาร 

ตามท าเนียบนามห้องสมุดทหาร กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ 

ล าดับ   จ านวน 

  ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    6 

1 ห้องสมุดกระทรวงกลาโหม  (ห้องสมุด กห.)   

2 ห้องสมุดกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร   

  (ห้องสมุด พท.ศอพท.)   

3 ห้องสมุดกรมพระธรรมนูญ  (ห้องสมุด ธน.)   

4 ห้องสมุดศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร ส านักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม   

  (ห้องสมุด ศวพท.สวท.กห.)   

5 ห้องสมุดศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร   

  (ห้องสมุด ศอว.ศอพท.)   

6 ห้องสมุดส านักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม  (ห้องสมุด สวท.กห.)   

  กองบัญชาการกองทัพไทย 13 

1 ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพไทย  (ห้องสมุด บก.ทท.)   

2 ห้องสมุดส านักงานปลัดบญัชีทหาร  (ห้องสมุด สปช.ทหาร)   

3 ห้องสมุดโรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย  (ห้องสมุด รร.รปภ.ศรภ.)   

4 ห้องสมุดกรมแผนที่ทหาร  (ห้องสมุด ผท.ทหาร)   

5 ห้องสมุดกองบังคับการ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร  (ห้องสมุด บก.รร.แผนที่ ผท.ทหาร)   

6 ห้องสมุดกรมการสนเทศทหาร  (ห้องสมุด สท.ทหาร)   

7 ห้องสมุดและศูนย์ข้อมลูสถาบันวิชาการปอ้งกันประเทศ  (ห้องสมุดและศูนย์ข้อมลู สปท.)   

8 ห้องสมุดวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  (ห้องสมุด วปอ.)   

9 ห้องสมุดวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  (ห้องสมุด วสท.)   

10 ห้องสมุดกรมข่าวทหาร (ห้องสมุด ขว.ทหาร)   

11 ห้องสมุดประวัติศาสตร์ทหาร     

12 ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมทหาร  (ห้องสมุด รร.ตท.)   

13 ห้องสมุดโรงเรียนช่างฝีมือทหาร  (ห้องสมุด รร.ชท.)   

  
 
 27 



2 
 

ล าดับ   จ านวน 

กองทพับก  

1 ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก  (ห้องสมุด บก.ทบ.)   

2 ห้องสมุดโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก  (ห้องสมุด รร.กร.กร.ทบ.)   

3 ห้องสมุดกรมการสารวัตรทหารบก  (ห้องสมุด สห.ทบ.)   

4 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์  ส่วนการศึกษา โรงเรียนการก าลังส ารอง ศูนย์การก าลังส ารอง   

5 ห้องสมุดส านักงานตรวจบัญชีกองทัพบก  (ห้องสมุด สตช.ทบ.)   

6 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์กรมการทหารช่าง   

7 ห้องสมุดกรมสรรพาวุธทหารบก   

8 ห้องสมุดกองวิชาการ กรมแพทย์ทหารบก   

9 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   

10 ห้องสมุดและศูนย์บริการส่ือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก   

11 ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก   

12 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์  กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารบก   

13 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ กองวิทยาการ กรมพลาธิการทหารบก   

14 ห้องสมุดกรมการสัตร์ทหารบก   

15 ห้องสมุดกรมการทหารส่ือสาร   

16 ห้องสมุดสงครามพิเศษ (สิริสัมพันธ์)   

17 ห้องสมุดกรมยุทธศึกษาทหารบก   

18 ห้องสมุดศูนย์การทหารราบ   

19 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ กองวิทยาการ ศูนย์การทหารม้า   

20 ห้องสมุดศูนย์การทหารปืนใหญ่   

21 หอสมุดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   

22 ห้องสมุดสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง   

23 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ กองวิทยาการ ศูนย์การบินทหารบก   

24 ห้องสมุดโรงเรียนข่าวทหารบก   

25 ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก   

26 ห้องสมุดส านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก   

27 ห้องสมุดโรงเรียนนายสิบทหารบก   



3 
 

ล าดับ   จ านวน 

  กองทพัเรือ  34 

1 ห้องสมุดส านักงานราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ   

2 ห้องสมุดโรงเรียนขนส่งทหารเรือ   

3 ห้องสมุดกรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ   

4 ห้องสมุดโรงเรียนสื่อสาร กรมสื่อสารทหารเรือ   

5 ห้องสมุดกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ   

6 ห้องสมุดส านักงานปลัดบญัชีทหารเรือ   

7 ห้องสมุดสถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง   

8 ห้องสมุดกองวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ   

9 ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ   

10 ห้องสมุดกรมอุทกศาสตร์   

11 ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ   

12 ห้องสมุดส านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ   

13 ห้องสมุดกองเรือยุทธการ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ   

14 ห้องสมุดกองการฝึก กองเรือยุทธการ   

15 ห้องสมุดกรมพลาธิการทหารเรือ   

16 ห้องสมุดเทคนิค กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ   

17 ห้องสมุดโรงเรียนชุมพลทหารเรือ   

18 ห้องสมุดสมาคมภริยาทหารเรือ ค่ายกรมหลวงชุมพร กิจการสโมสรหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   

19 ห้องสมุดอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ฐานทัพเรือสัตหีบ   

20 ห้องสมุดโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ   

21 ห้องสมุดราชานาวิกสภา สาขาสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ   

22 ห้องสมุดโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ   

23 ห้องสมุดฐานทัพเรือพังงา   

24 ห้องสมุดกรมสารวัตรทหารเรือ    

25 ห้องสมุดกองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ   

26 ห้องสมุดกองพัฒนาการบริหาร อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ   

27 ห้องสมุดกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ   



4 
 

ล าดับ   จ านวน 

28 ห้องสมุดกองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ   

29 ห้องสมุดกองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ   

30 ห้องสมุดโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ   

31 ห้องสมุดกรมการขนส่งทหารเรือ   

32 ห้องสมุดกรมแพทย์ทหารเรือ   

33 ห้องสมุดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ   

34 ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตเรารักประเทศไทย ฐานทัพเรือพังงา   

  กองทพัอากาศ  20 

1 หอสมุดกองทัพอากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ   

2 ห้องสมุดสโมสรทหารอากาศ กรมสวัสดิการทหารอากาศ   

3 ห้องสมุดโรงเรียนจ่าอากาศ กองการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ    

  กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ   

4 ห้องสมุดกรมขนส่งทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ   

5 ห้องสมุดกรมสื่อสารทหารอากาศ  กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ   

6 ห้องสมุดกองบิน ๖ กองพลบินที่ ๑ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ   

7 ห้องสมุดกองเทคโนโลยีการศึกษา กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ    

  กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ   

8 ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ    

  กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ   

9 ห้องสมุดโรงเรียนเหล่าสวัสดิการ สโมสรทหารอากาศ กรมสวัสดิการทหารอากาศ   

10 ห้องสมุดกองบิน ๔๑ กองพลบินที่ ๓ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ   

11 ห้องสมุดสโมสรกองบิน ๔๖ กองพลบินที่ ๓ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ   

12 ห้องสมุดกองบิน ๗ กองพลบินที่ ๔ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ   

13 ห้องสมุดเอกสารเทคนิค กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ   

14 ห้องสมุดศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ   

15 ห้องสมุดถาวรเวช โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ    

  กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ   

16 ห้องสมุดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    



5 
 

ล าดับ   จ านวน 

  กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ   

17 ห้องสมุดกองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ   

18 ห้องสมุดทองใหญ่ ฐานบินโคกกระเทียม กองบิน ๒ กองพลบินที่ ๑    

  กองบัญชาการยุทธทางอากาศ   

19 ห้องสมุดกรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนนุทหารอากาศ   

20 ห้องสมุดกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนันบสนุนทหารอากาศ   

  รวมห้องสมุดทหาร จ านวน  ๑๐๐  แห่ง   
 


