รายชื่อหองสมุดทหาร
ตามทําเนียบนามหองสมุดทหาร พ.ศ.๒๕๔๘
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑.๑ หองสมุดกระทรวงกลาโหม (กรมเสมียนตรา เปนหองสมุดกลาง)
๑.๒ หองสมุดกรมการพลังงานทหาร
๑.๓ หองสมุดกรมพระธรรมนูญ
๒. กรมราชองครักษ
- หองสมุดกรมราชองครักษ สํานักนโยบายและแผน
๓. กองบัญชาการทหารสูงสุด
๓.๑ หองสมุดกองบัญชาการทหารสูงสุด (กรมยุทธศึกษาทหาร เปนหองสมุดกลาง)
๓.๒ หองสมุดโรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนยรกั ษาความปลอดภัย
๓.๓ หองสมุดและพิพธิ ภัณฑ กรมแผนที่ทหาร
๓.๔ หองสมุดกองบัญชาการ โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร
๓.๕ หองสมุดศูนยวิจัยและพัฒนาการทหาร
๓.๖ หองสมุดกรมการสนเทศทหาร
๓.๗ หองสมุดสถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๓.๘ หองสมุดกรมขาวทหาร
๓.๙ หองสมุดสํานักงานปลัดบัญชีทหาร
๓.๑๐ หองสมุดประวัตศิ าสตรทหาร กองประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑทหาร
๓.๑๑ หองสมุดโรงเรียนเตรียมทหาร
๓.๑๒ หองสมุดโรงเรียนชางฝมือทหาร
๔. กองทัพบก
๔.๑ หองสมุดกองบัญชาการกองทัพบก (กรมยุทธการทหารบก เปนหองสมุดกลาง)
๔.๒ หองสมุดโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก
๔.๓ หองสมุดกรมการสารวัตรทหารบก
๔.๔ หองสมุดและพิพธิ ภัณฑ สวนการศึกษา โรงเรียนการกําลังสํารอง
ศูนยการกําลังสํารอง คายธนะรัชต
๔.๕ หองสมุดสํานักงานประสานการวิจัยและพัฒนาทางทหารกองทัพบก
๔.๖ หองสมุดสํานักงานตรวจบัญชีกองทัพบก
๔.๗ หองสมุดและพิพธิ ภัณฑ กรมการทหารชาง
๔.๘ หองสมุดกรมสรรพาวุธทหารบก
/ ๔.๙ หองสมุดกองวิทยาการ ...

-๒๔.๙ หองสมุดกองวิทยาการ กรมแพทยทหารบก
๔.๑๐ หองสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
๔.๑๑ หองสมุดและศูนยบริการสื่อ วิทยาลัยพยาบาล กรมแพทยทหารบก
๔.๑๒ หองสมุดโรงเรียนเสนารักษ
๔.๑๓ หองสมุดกรมการขนสงทหารบก
๔.๑๔ หองสมุดและพิพธิ ภัณฑ กองวิทยาการ กรมพลาธิการทหารบก
๔.๑๕ หองสมุดกองวิทยาการ กรมการสัตวทหารบก
๔.๑๖ หองสมุดกรมการทหารสื่อสาร
๔.๑๗ หองสมุดกองวิทยาการ กรมวิทยาศาสตรทหารบก
๔.๑๘ หองสมุดสงครามพิเศษ “สิริสัมพันธ” ศูนยสงครามพิเศษ
๔.๑๙ หองสมุดและพิพธิ ภัณฑ กองสงเสริมบํารุงความรู กรมยุทธศึกษาทหารบก
๔.๒๐ หองสมุดศูนยการทหารราบ
๔.๒๑ หองสมุดและพิพธิ ภัณฑ กองวิทยาการ ศูนยการทหารมา
๔.๒๒ หองสมุดกองวิทยาการ ศูนยการทหารปนใหญ
๔.๒๓ หอสมุดโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
๔.๒๔ หองสมุดสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
๔.๒๕ หองสมุดและพิพิธภัณฑ ศูนยการบินทหารบก
๕. กองทัพเรือ
๕.๑ หองสมุดสํานักงานราชนาวิกสภา (กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปนหองสมุดกลาง)
๕.๒ หองสมุดกรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ
๕.๓ หองสมุดโรงเรียนสื่อสารทหารเรือ
๕.๔ หองสมุดกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
๕.๕ หองสมุดสํานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
๕.๖ หองสมุดสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
๕.๗ หองสมุดกองวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๕.๘ หองสมุดกรมขาวทหารเรือ
๕.๙ หองสมุดโรงเรียนนายเรือ
๕.๑๐ หองสมุดกรมอุทกศาสตร
๕.๑๑ หองสมุดกรมวิทยาศาสตรทหารเรือ
๕.๑๒ หองสมุดสํานักงานวิจยั และพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ
๕.๑๓ หองสมุดกองเรือยุทธการ
/ ๕.๑๔ หองสมุดกองพัฒนาการฝก ...

-๓๕.๑๔ หองสมุดกองพัฒนาการฝก กองการฝก กองเรือยุทธการ
๕.๑๕ หองสมุดกองวิทยาการและนิรภัยการบิน กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ
๕.๑๖ หองสมุดเทคนิค กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
๕.๑๗ หองสมุดกองเรือปองกันฝง
๕.๑๘ หองสมุดสมาคมภริยาทหารเรือ หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน คายกรมหลวงชุมพร
๕.๑๙ หองสมุดกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ กองกิจการพิเศษ
๕.๒๐ หองสมุดแผนกธุรการ กองบัญชาการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
๕.๒๑ หองสมุดราชนาวิกสภา สาขาสัตหีบ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ
๕.๒๒ หองสมุดโรงเรียนดุริยางคทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
๕.๒๓ หองสมุดฐานทัพเรือพังงา
๕.๒๔ หองสมุดกรมสารวัตรทหารเรือ
๕.๒๕ หองสมุดกองวิจยั และพัฒนา กรมพัฒนาการชาง กรมอูทหารเรือ
๕.๒๖ หองสมุดกองพัฒนาการบริหาร อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ
๕.๒๗ หองสมุดกรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ
๕.๒๘ หองสมุดกรมชางโยธาทหารเรือ
๕.๒๙ หองสมุดกรมสรรพาวุธทางเรือ
๕.๓๐ หองสมุดโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
๕.๓๑ หองสมุดกรมการขนสงทหารเรือ
๕.๓๒ หองสมุดกลาง กรมแพทยทหารเรือ
๕.๓๓ หองสมุดกองวิชาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ กรมแพทยทหารเรือ
๖. กองทัพอากาศ
๖.๑ หอสมุดกองทัพอากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ (หองสมุดกลาง)
๖.๒ หองสมุดศูนยการทหารอากาศโยธิน หนวยบัญชาการอากาศโยธิน
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๖.๓ หองสมุดโรงเรียนการบิน หนวยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๖.๔ หองสมุดทองใหญ ฐานบินโคกกระเทียม
๖.๕ หองสมุดกองบิน ๔ กองพลบินที่ ๓ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๖.๖ หองสมุดกองบิน ๖ กองพลบินที่ ๑ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๖.๗ หองสมุดกองบิน ๗ กองพลบินที่ ๔ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๖.๘ หองสมุดกองบิน ๒๑ กองพลบินที่ ๒ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
/ ๖.๙ หองสมุดกองบิน ๒๓ ...

-๔๖.๙ หองสมุดกองบิน ๒๓ กองพลบินที่ ๒ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๖.๑๐ หองสมุดกองบิน ๔๑ กองพลบินที่ ๓ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๖.๑๑ หองสมุดสโมสรกองบิน ๔๖ กองพลบินที่ ๓ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
๖.๑๒ หองสมุดกรมชางอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๖.๑๓ หองสมุดกรมสื่อสารทหารอากาศ
๖.๑๔ หองเอกสารเทคนิค กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๖.๑๕ หองสมุดกรมขนสงทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๖.๑๖ หองสมุดกองวิทยาการ กรมแพทยทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๖.๑๗ หองสมุดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ
กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๖.๑๘ หองสมุดถาวรเวช โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ
กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๖.๑๙ หองสมุดวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยทหารอากาศ
กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
๖.๒๐ หองสมุดกรมอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ
๖.๒๑ หองสมุดกองเสมียนตรา กรมสาบรรณทหารอากาศ
๖.๒๒ หองสมุดโรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
๖.๒๓ หองสมุดโรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๖.๒๔ หองสมุดโรงเรียนสวัสดิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
๖.๒๕ หองสมุดสโมสรสัญญาบัตร แผนกเผยแพรความรู กองการสโมสร
กรมสวัสดิการทหารอากาศ
๖.๒๖ หองสมุดศูนยวิทยาศาสตรและพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ

