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ระเบียบโรงเรียนสุนัขทหาร  ศูนย์การสุนัขทหาร  กรมการสัตว์ทหารบก 

ว่าด้วยการศึกษาในโรงเรียนสุนัขทหาร  ศูนย์การสุนัขทหาร    
กรมการสัตว์ทหารบก 

พ.ศ.๒๕๕๐ 
-------------------------------- 

 เพ่ือให้การศึกษาและการปกครองบังคับบัญชานักเรียนโรงเรียนสุนัขทหารในหลักสูตรต่าง ๆ ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงสมควรก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาในโรงเรียนสุนัขทหาร  ศูนย์การสุนัขทหาร 
กรมการสัตว์ทหารบก เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้.- 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
ว่าด้วยการศึกษาในโรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก พ.ศ.๒๕๕๐” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ มติ หรือค าสั่งใด ๆ ที่ขัดกับระเบียบนี้ 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
  โรงเรียนสุนัขทหาร หมายถึง โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
  ผู้บังคับการโรงเรียน หมายถึง ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
  รองผู้บังคับการโรงเรียน หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าในต าแหน่งรองผู้
บังคับการโรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
  ผู้อ านวยการฝึก หมายถึง นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับการโรงเรียนให้
ปฏิบัติหน้าที่ อ านวยการฝึก/ศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ ในโรงเรียนสุนัขทหาร 
  รองผู้อ านวยการฝึก หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรของโรงเรียนสุนัขทหาร ที่ได้รับมอบหมาย
จาก      ผู้บังคับการโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเหลือผู้อ านวยการฝึก 
  นายทหารปกครอง/ผู้ช่วยนายทหารปกครอง หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับมอบหมาย
จาก รองผู้บังคับการโรงเรียน ให้ปกครองบังคับบัญชานักเรียนของโรงเรียนสุนัขทหาร 
  นายทหารการฝึก หมายถึง นายทหารฝึกสุนัข/นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้
บังคับการโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการฝึก/ศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนสุนัขทหาร 
  นายทหารประจ ากองอ านวยการฝึก หมายถึง นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับมอบหมายจากรอง
ผู้บังคับการโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ในกองอ านวยการฝึก 
  นายสิบเวร/ผู้ช่วยนายสิบเวร/ครูเวร/ผู้ช่วยครูเวร  หมายถึง นายทหารประทวนที่ได้รับ
มอบหมายจาก รองผู้บังคับการโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุม ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนและการ
ปฏิบัติทั้งปวงภายในโรงเรียนสุนัขทหาร 
  ครูฝึก หมายถึง นายทหารประทวนที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้บังคับการโรงเรียน ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ครูฝึกในหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนสุนัขทหาร 
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๒ 
  ครูปกครอง หมายถึง นายทหารประทวนที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้บังคับการโรงเรียน ให้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายทหารปกครองนักเรียนของโรงเรียนสุนัขทหาร 
  ผู้สังเกตการณ์ฝึก หมายถึง ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่เข้าสังเกตการณ์ฝึก/ศึกษาตามหลักสูตรผู้
บังคับสุนัขทหาร ของโรงเรียนสุนัขทหาร 
  หัวหน้านักเรียน หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนสุนัขทหาร ที่ได้รับมอบหมายจาก รองผู้บังคับการ
โรงเรียนสุนัขทหาร ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้านักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนสุนัขทหาร 
  นักเรียน หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนสุนัขทหารทุกหลักสูตรที่ทางราชการก าหนด 
 ข้อ ๕ ให้โรงเรียนสุนัขทหาร ก าหนดระเบียบปลีกย่อยขึ้นใช้ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ขัดต่อระเบียบ
นี้ 
 ข้อ ๖ ให้รองผู้บังคับการโรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก เป็นผู้รักษา
ระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
การธุรการทั่วไป 

 ข้อ ๗ การบังคับบัญชาในโรงเรียนสุนัขทหาร ให้เป็นไปตามล าดับ ดังนี้ 
  (๑) ผู้บังคับการโรงเรียนสุนัขทหาร (ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร) 
  (๒) รองผู้บังคับการโรงเรียนสุนัขทหาร 
  (๓) ผู้อ านวยการฝึกโรงเรียนสุนัขทหาร 
  (๔) รองผู้อ านวยการฝึกโรงเรียนสุนัขทหาร 
  (๔) นายทหารปกครอง ผู้ช่วยนายทหารปกครอง นายทหารการฝึก นายทหารประจ ากอง 
   อ านวยการฝึก 
  (๖) นายสิบเวร/ผู้ช่วยนายสิบเวร/ครูเวร/ผู้ช่วยครูเวร/ครูปกครอง/ครูฝึกโรงเรียนสุนัขทหาร 
  (๗) หัวหน้านักเรียน 
  (๘) นักเรียน 
 ข้อ ๘  การแต่งกายของนักเรียน 
  (๑) เวลาฝึกหัดศึกษา 
   (ก) เครื่องแบบปกติคอพับตามเหล่าทัพของนักเรียน 
   (ข) เครื่องแบบฝึกตามเหล่าทัพของนักเรียน 
   (ค) เครื่องแบบสนามตามเหล่าทัพของนักเรียน 
   (ง) เครื่องแบบอ่ืนตามที่โรงเรียนสุนัขทหารก าหนดเป็นครั้งคราว 
  (๒) นอกเวลาฝึกหัดศึกษา แต่งกายชุดกีฬา ตามท่ีโรงเรียนสุนัขทหารก าหนด 
  (๓) นักเรียนหลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหารให้มีอุปกรณ์ประจ ากายสุนัขประกอบ 
   เครื่องแต่งกายด้วย 
  (๔) อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนสุนัขทหารก าหนด 
 ข้อ ๙  การรายงานตัว 
  (๑) นักเรียนจะกระท าสิ่งใด ๆ จะต้องมีการรายงานตัวเสมอ ดังนี้ 
   (ก) การรายงานตัวของนักเรียนเมื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้านักเรียน 
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๓ 
    “กระผมนักเรียน...(ชื่อหลักสูตรที่ศึกษาอยู่) ชื่อ...นามสกุล...(ของนักเรียน) 
    เป็นหัวหน้านักเรียน...(ชื่อหลักสูตร) ได้น านักเรียนมารอ 
     รับการตรวจ  ยอดเดิม..........นาย 
     รับการฝึก/เรียน ยอดเดิม..........นาย 
     รับประทานอาหาร ไม่มีจ าหน่าย 
        คงเหลือ..........นาย ครับ” 
   (ข) การรายงานตัวของนักเรียนเมื่อเข้าพบผู้บังคับบัญชา 
    “กระผมนักเรียน...(ชื่อหลักสูตรที่ศึกษาอยู่) ชื่อ...นามสกุล...(ของนักเรียน) 
    ขออนุญาตเข้าพบ......(ต าแหน่งผู้ที่จะเข้าพบ)   ครับ” 
   (ค) การรายงานตัวของนักเรียนเมื่อขออนุญาตกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
    “กระผมนักเรียน...(ชื่อหลักสูตรที่ศึกษาอยู่) ชื่อ...นามสกุล...(ของนักเรียน) 
    ขออนุญาต   (สิ่งที่ต้องกระท า)   ครับ” 
   (ง) การรายงานตัวของนักเรียนเมื่อพร้อมที่จะกระท าสิ่งใดหรือเมื่อได้ท า 
    ตามค าสั่ง “กระผมนักเรียน...(ชื่อหลักสูตรที่ศึกษาอยู่) ชื่อ...นามสกุล... 
    (ของนักเรียน) พร้อมที่จะ.....ตามค าสั่งของ.....(ผู้สั่ง)  แล้วครับ หรือ  
    “กระผมนักเรียน...(ชื่อหลักสูตรที่ศึกษาอยู่) ชื่อ...นามสกุล...(ของนักเรียน)  
    (สิ่งที่ปฏิบัติ).....ตามค าสั่ง.....(ผู้สั่ง)  แล้วครับ” 
 ข้อ ๑๐ การเข้าแถว 
   (๑)  เมื่อมีการเรียกแถวทุกครั้งให้นักเรียนทุกคนวิ่งเข้าแถวโดยเร็วและรีบจัดแถวตามค าสั่ง 
   (๒)  ถ้าวิ่งผ่านนายทหารหรือครูให้หยุดแสดงการเคารพและขออนุญาตผ่าน 
   (๓)  เมื่อมีค าสั่ง  พักแถว  หรือ  เลิกแถว  ให้นักเรียนทุกคนวิ่งแยกย้ายจากแถวโดยเร็ว 
   (๔)  การพักในแถว ให้ใช้ท่าพักตามระเบียบเสมอเว้นแต่ผู้ควบคุมแถวจะสั่งการเป็นอย่างอ่ืน 
   (๕)  ขณะประจ าอยู่ในแถวถ้าประสงค์จะท าสิ่งใดให้ขออนุญาตต่อผู้ควบคุมแถวก่อนทุกครั้ง 
พักตามสบายหรือได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมแถว 
 ข้อ ๑๑ การรับตรวจ การรับตรวจของนักเรียน แบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ การรับตรวจในที่พัก และการ
รับตรวจนอกที่พัก 
   (๑)  การรับตรวจนอกที่พัก 
     (ก) เมื่อหัวหน้านักเรียนรายงานตัวตามข้อ ๙ (๑) (ก) และสั่งแถวเปิดระยะเพ่ือรับตรวจ 
      ตามค าสั่งแล้ว ทุกคนปฏิบัติตามที่ผู้ตรวจจะสั่งการ 
     (ข) เมือผู้ตรวจเคลื่อนที่ไปหยุดอยู่ตรงหน้าผู้รับตรวจให้นักเรียนผู้รับตรวจท าท่าตรง  
      แล้วท าท่าถอดหมวกหรือท่าตรวจอาวุธ (แล้วแต่กรณีหรือตามท่ีผู้ตรวจจะสั่งการ)  
      แล้วรายงานตัว “กระผม.....(ชื่อ-นามสกุล).....บอกชื่อหลักสูตรการศึกษา.....พร้อม
ตรวจ” 
     (ค) สิ่งที่จะต้องรับตรวจ 
      - หู  ตา  จมูก  สะอาด  หนวดเคราโกนเรียบร้อย 
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๔ 
      - ผมตัดสั้น กันจอนสะอาดเรียบร้อย 
      - มือ  เล็บมือ  สั้น  สะอาด 
      - เครื่องแต่งกายทุกอย่างสะอาด ถูกต้อง เรียบร้อย ไม่ประดับเครื่องหมายที่ผิด
ระเบียบ 
      - อาวุธ สะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้การได้ 
      - อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ สะอาดเรียบร้อย 
   (๒)  การรับตรวจในที่พัก 
     (ก) เมื่อมีค าสั่ง “เตรียมรับตรวจ” หัวหน้านักเรียนปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๑๑ (๑) (ก)  
      เว้นแต่เมื่อรายงานเสร็จแล้วสั่งให้ผู้รับตรวจเข้าประจ าที่บริเวณปลายเตียงของแต่ 
      ละคนทางด้านขวาของเตียงเมื่อหันหน้าออกและให้ยืนในท่าตามระเบียบพักเพ่ือรอ 
      รับตรวจตามที่ผู้ตรวจสั่งการเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจแล้วแต่ผู้ตรวจจะสั่งการ 
 ข้อ ๑๒ การปฏิบัติเมื่อเข้าห้องเรียน 
   (๑)  หัวหน้านักเรียนรายงานตัวตามข้อ ๙ (๑) (ก) พร้อมกับแจ้งยอดนักเรียนต่อครูสอนใหม่ 
     ทุกครั้งที่มาสอนในวันนั้น และมอบรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาให้กับครูผู้สอนตลอดจน 
     ช่วยเหลือดูแลผู้สอนตลอดเวลาที่ท าการสอนอยู่ตามสมควรแก่กรณี 
   (๒)  ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ หรือสูบบุหรี่ขณะเรียนในห้องเรียน 
   (๓)  ไม่ส่งเสียงอ้ืออึงขณะที่ครูก าลังท าการสอน 
   (๔)  ตั้งใจเรียน ร่วมมือปฏิบัติตามค าสั่งของครูสอนโดยเคร่งครัด 
 ข้อ ๑๓ การปฏิบัติประจ าวัน 
   เวลา  ๐๕๐๐  ตื่นนอนท าธุระส่วนตัว 
   เวลา  ๐๕๑๕-๐๖๐๐ ออกก าลังกาย/ฝึกสุนัขเชื่อฟังตามค าสั่ง 
   เวลา  ๐๖๐๐-๐๗๐๐ ท าความสะอาดบริเวณเขตสุขาภิบาลที่รับผิดชอบ 
  เวลา ๐๗๐๐-๐๗๓๐ รับประทานอาหารเช้า 
  เวลา ๐๗๓๐-๐๘๐๐ รวมพลรับการตรวจ/ชี้แจง และเคารพธงชาติ 
  เวลา ๐๘๐๐-๑๒๐๐ รับการฝึก/ศึกษาตามตารางสอน 
  เวลา ๑๒๐๐-๑๓๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน 
  เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ รับการฝึก/ศึกษาตามตารางสอน 
  เวลา ๑๖๐๐-๑๖๑๕ ให้อาหารสุนัข 
  เวลา ๑๖๑๕-๑๗๐๐ กีฬา/โยธา 
  เวลา ๑๗๐๐-๑๘๐๐ รบัประทานอาหารเย็น และดูแลปรนนิบัติบ ารุงสุนัข 
  เวลา ๑๘๐๐-๑๙๐๐ พักผ่อนท าธุระส่วนตัว 
  เวลา ๑๙๐๐-๒๐๓๐ รับการอบรม 
  เวลา ๒๐๓๐  สวดมนต์ 
  เวลา ๒๑๐๐  เข้านอน 
 หากมีการฝึกพิเศษ  นอกจากเวลาที่ก าหนดในตารางสอนจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวตามความ
เหมาะสม 
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๕ 
 ข้อ ๑๔ การสนับสนุน 
  (๑) นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับท่ีพักและเครื่องนอนรวมทั้งได้รับการสนับสนุน 
   การประกอบเลี้ยงจากทางโรงเรียนสุนัขทหารตลอดหลักสูตรการศึกษานั้น ๆ 
   จ านวน ๓ มื้อ โดยโรงเรียนสุนัขทหารคิดค่าอาหารตามอัตราท่ี ทบ.ก าหนด และ 
   นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารตามเวลาที่ก าหนดในข้อ ๑๓ 
  (๒) นักเรียนที่เจ็บป่วยเล็กน้อยขอรับการสนับสนุนทางการแพทย์ได้จากแผนกพยาบาล 
   ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก หากป่วยหนักขอรับการบริการ 
   ทางการแพทย์จาก โรงพยาบาลปากช่องนานา อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
   หรือโรงพยาบาลอื่นตามความเหมาะสม 
  (๓) นักเรียนจะขอรับการสนับสนุนอื่น ๆ ได้ตามความจ าเป็น โดยให้ขอการสนับสนุนตาม 
   สายการบังคับบัญชา ตามข้อ ๗ 
 ข้อ ๑๕ การปฏิบัติอ่ืน ๆ  
  (๑) นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ แบบธรรมเนียมของทหารและแบบธรรมเนียมการ 
   ปฏิบัติโดยทั่วไป 
  (๒) เมื่อได้รับค าสั่งอย่างใดให้ทวนค าสั่งเสมอ และเม่ือมีค าสั่ง หรือประกาศอย่างใดอย่าง 
   หนึ่งให้สื่อต่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทันที 
  (๓) การรายงานทุกครั้งจะต้องเสียงดัง ชัดเจน ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป 
  (๔) ปฏิบัติตามลักษณะพึงประสงค์ วินัย สิทธิ และหน้าที่ของนักเรียนตลอดเวลา 

หมวด  ๒ 
การปฏิบัติด้านการศึกษา 

 ข้อ ๑๖ การวัดผลการศึกษาของนักเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนสุนัขทหาร ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาในโรงเรียนทหารบก และระเบียบที่โรงเรียนสุนัขทหารว่า
ด้วยการประเมินผลการศึกษาในโรงเรียนสุนัขทหารก าหนด 
 ข้อ ๑๗ ให้รายงานผลการศึกษาเมื่อปิดการศึกษาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้วโดยแนบรายงานผล
การศึกษาตามแบบที่กองทัพบกก าหนดไปตามล าดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการทหารบก 

หมวด  ๓ 
การปฏิบัติด้านก าลังพล 

 ข้อ ๑๘ การลา ให้นักเรียนลาได้เฉพาะในกรณีจ าเป็นจริง ๆ เท่านั้น ทั้งลากิจและลาป่วย นักเรียนลาได้
ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในหลักสูตร เมื่อครบก าหนดการลาแล้วให้กลับเข้าโรงเรียนไม่เกินเวลา  
๒๐๐๐ น. 
 ข้อ ๑๙ การส่งตัวนักเรียนกลับต้นสังกัด 
  (๑) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  (๒) ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๑๐๐ คะแนน 
  (๓) ลากิจ หรือ ลาป่วยเกินกว่า ร้อยละ ๑๐ ขอเวลาเรียนในหลักสูตร 
  (๔) ผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
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๖ 
หมวด  ๔ 

การปฏิบัติภายในที่พัก 
 ข้อ ๒๐ ข้อควรปฏิบัติในที่พัก 
  (๑) รักษาความสะอาดอาคารที่พักทั้งภายในและภายนอกให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่
เสมอ 
  (๒) รักษาสิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยคงทนถาวรอยู่ตลอดเวลา 
  (๓) ระมัดระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
  (๔) ระมัดระวังและป้องกันการโจรกรรม 
  (๕) ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจ าและค าสั่งของนายทหารปกครองรวมทั้งนายสิบเวร 
   ผู้ช่วยนายสิบเวร/ครูเวร/ผู้ช่วยครูเวร ประจ าวันโดยเคร่งครัด 
 ข้อ ๒๑ ข้อห้ามเกี่ยวกับการพักอาศัย 
  (๑) ห้ามน าบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาในที่พัก เมื่อมีผู้มาเยี่ยมให้ติดต่อพบปะ 
   บริเวณพ้ืนที่พบญาติตามท่ีก าหนด 
  (๒) ห้ามน าเครื่องศาตราวุธส่วนตัวทุกชนิดมาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 
  (๓) ห้ามรับประทานอาหารและประกอบอาหารตลอดจนหุงข้าวต้มอาหารใด ๆ บนที่พัก 
   และรอบบริเวณท่ีพัก 
  (๔) ห้ามเสพสุรา เมรัย เสพยาเสพติดทุกชนิดบนที่พักและบริเวณรอบอาคารที่พัก 
  (๕) ห้ามน ายาเสพติดทุกชนิดมาไว้ในครอบครองเพ่ือการเสพหรือ จ าหน่าย 
  (๖) ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 
  (๗) ห้ามน าสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดมาไว้ในครอบครองบนที่พัก 
  (๘) ห้ามสูบบุหรี่ในที่พัก และห้ามสูบบุหรี่บนเตียงนอนโดยเด็ดขาด 
  (๙) ห้ามน าวัตถุไวไฟและเชื้อเพลิงมาเก็บรักษาไว้ในอาคารที่พัก 
  (๑๐) ห้ามดัดแปลง ต่อเติม เดินสายไฟขึ้นใหม่ภายในอาคารที่พัก 
  (๑๑) ห้ามใช้หลอดไฟฟ้าอ่ืนใดนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ประจ าที่พักติดตั้งไว้แล้ว 
  (๑๒) ห้ามเปิดไฟฟ้าและประปาทิ้งไว้โดยไม่จ าเป็น 
  (๑๓) ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
  (๑๔) ห้ามพูจาหยาบคายหรือใช้กิริยาไม่สุภาพ 
  (๑๕) ห้ามหยอกล้อกันในอาคารที่พักและช่องทางเข้า-ออก อันอาจน ามาซึ่งอุบัติเหตุท าให้ 
   เกิดการบาดเจ็บได้ 
   (๑๖) ห้ามกระท าการใดๆ อันเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมการพักอาศัย เช่น เห็นแก่ตัว มักง่าย

สกปรกฯลฯ 
  (๑๗) ห้ามตอก ติด ปิด หรือขีดเขียน ลงบนฝาผนัง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอ้ี บานประตู  
   บน หน้าต่าง พ้ืน ฝ้า เพดาน ห้องน้ า ห้องส้วม ตลอดจนบริเวณภายในและภายนอก 
   อาคารอันจะท าให้เกิดความสกปรกหมดสง่างาม 
  (๑๘) ต้องเก็บสิ่งของมีค่าให้เรียบร้อย มิดชิด เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรม 
  (๑๙) ต้องจัดเก็บของใช้ส่วนตัว เครื่องนอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอตลอดเวลาโดย 
   (ก) วางเตียงเป็นแนวเดียวกันให้เสมอกันตลอดแนวโดยให้ถือด้านขวาเมื่อหันหน้าเข้าหา
เตียง 
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   (ข) ผ้าปูที่นอนขวาสะอาด เรียบ ตึง กลัดด้วยเข็มกลัด ซ่อนชายผ้าไว้ใต้ที่นอน 
   (ค) ผ้าห่มพับสองตามแนวยาวแล้วพับสองทางขวางอีกครั้งหนึ่ง วางทับบนหมอนบน 
    หัวนอนชายผ้าห่มซ่อนใต้ที่นอนดึงให้เรียบร้อยและตึง 
   (ง) วางสิ่งของในตู้ให้เป็นระเบียบ 
   (จ) การวางสิ่งของนอกตู้ 
    - รองเท้า วางใต้เตียงเสมอขอบเตียงด้านปลายเท้า คู่แรกวางชิดทางขวา  
     (เม่ือหันหน้าเข้าหาเตียง) คู่ต่อไปวางถัดจากคู่แรกไปทางซ้าย 
    - เป้และเครื่องสนาม ประกอบกันเรียบร้อย วางบนหลังตู้ทางด้านซ้าย 
     วางขอบบนเสมอขอบตู้ ด้านถุงหม้อข้าวอยู่บนเข็มขัด กระติดน้ าและอุปกรณ์ 
     ติดเข็มขัดวางบนหลังเป้รัดหัวเข็มขัดไว้ 
    - อุปกรณ์ประจ ากายสุนัขเก่ียวรวมไว้ในขอเกี่ยวอุปกรณ์สุนัข วางบนหลังตู้ ด้านขวา
ของเป้ 
    - สิ่งอุปกรณ์นอกจากนี้หรือจ านวนมากกว่านี้ให้เก็บไว้ในตู้เก็บของ 
   (๒๐) การตากเสื้อผ้าให้ใช้ราวตากเสื้อผ้าที่จัดไว้ด้านหลังอาคาร การตากเสื้อผ้าในที่พัก 
     ให้กระท าได้หลังเวลาเลิกปฏิบัติงานไปจนถึงเวลาตื่นนอน หลังจากนี้ต้องน าไป 
     ตากท่ีราวตากผ้าที่จัดไว้ ยกเว้นเมื่อฝนตกเท่านั้น 
   (๒๑) การพักอาศัยรวมกันเป็นจ านวนมากในสถานที่แห่งเดียวกันย่อมมีความแตกต่าง 
     กัน ทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ ตลอดจนสถานะความเป็นอยู่ พึงให้เคารพกันตามแบบ 
     ธรรมเนียมทหารหรือพลเรือน พยายามสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ระมัดระวังไม่ 
     ให้เกิดการทะเลาะวิวาทอันจะเป็นช่องทางให้เกิดการแตกแยกความสามัคคี ซึ่งจะ 
     เป็นผลเสียต่อการปฏิบัติราชการของแต่ละบุคคลในอนาคต 

หมวด  ๕ 
การก าหนดคะแนนความประพฤติ การตัดคะแนนความประพฤติ 

และการลงทัณฑ์นักเรียน 
 ข้อ ๒๒ คะแนนความประพฤติประจ าตัวนักเรียนก าหนดให้ คนละ ๒๐๐ คะแนน ตลอดระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตร 
 ข้อ ๒๓ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๑๐๐ คะแนน ถือว่าเป็นผู้ประพฤติไม่เหมาะสม
ที่จะให้รับการศึกษาต่อไปให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน และให้ส่งตัวกลับต้นสังกัด 
 ข้อ ๒๔ การตัดคะแนนความประพฤติให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (๑) ความผิดสถานเบาตัดคะแนนครั้งละไม่เกิน     ๑๐   คะแนน 
  (๒) ความผิดสถานกลางตัดคะแนนครั้งละไม่เกิน   ๑๕   คะแนน 
  (๓) ความผิดสถานหนักตัดคะแนนครั้งละไม่เกิน    ๓๐   คะแนน  
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๘ 
   เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามล าดับ ดังนี้ 

ลักษณะความผิด 
ตัดคะแนนครั้งละไม่เกิน 

สถานเบา สถานกลาง สถานหนัก 
(ก) หมวดขาดราชการ    
 (๑) ขาดการรวมพล ๑๐ - - 
 (๒) กลับไม่ตรงเวลาที่ได้รับอนุญาตไม่เกิน    ๖ ชั่วโมง ๑๐ - - 
 (๓) กลับไม่ตรงเวลาที่ได้รับอนุญาตไม่เกิน  ๑๒ ชั่วโมง - ๑๕ - 
 (๔) กลับไม่ตรงเวลาที่ได้รับอนุญาตไม่เกิน  ๒๔ ชั่วโมง - ๑๕ - 
 (๕) ขาดราชการไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง - ๑๕ - 
 (๖) ขาดราชการเกินกว่า ๒๔ ชั่วโมง - - ๒๐ 
 (๗) ออกนอกบริเวณ ศูนย์การสุนัขทหารฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต - - ๒๐ 
 (๘) ออกนอกบริเวณ ศูนย์การสุนัขทหารฯ ขณะมีหน้าที่    
      เวร-ยามหรือขณะถูกลงทัณฑ์ - - ๓๐ 
(ข) หมวดรักษาการณ์ บกพร่องต่อหน้าที่เวร-ยาม - - ๓๐ 
(ค) หมวดปกครอง     
 (๑) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนสุนัขทหารโดยเจตนา ๑๐ - - 
 (๒) หลีกเลี่ยงละเลยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ชอบของครูฝึก    
      หรือเจ้าหน้าที่ปกครองและระเบียบของโรงเรียน - ๑๕ - 
(ง) หมวดสามัคคี    
 (๑) ไม่ห้ามหรือไม่ระงับเหตุการณ์วิวาท ๑๐ - - 
 (๒) ยุยงส่งเสริมให้ก่อการวิวาท - - ๓๐ 
 (๓) ก่อการวิวาทหรือเจตนาประทุษร้ายต่อหมู่คณะหรือบุคคล - - ๓๐ 
 (๔) ก่อให้เสื่อมเสียเกียรติต่อหมู่คณะและกิจการสุนัขทหาร - - ๓๐ 
(จ) หมวดปฏิบัติตน    
 (๑) ไม่สนใจในการเรียน การฝึกศึกษา ๑๐ - - 
 (๒) บกพร่องต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - ๑๕ - 
 (๓) ใช้กิริยาวาจาหยาบคาย ๑๐ - - 
 (๔) เลินเล่อต่อระเบียบการเคารพ ๑๐ - - 
 (๕) ก่อความร าคาญแก่ผู้อ่ืน ๑๐ - - 
 (๖) ไม่ห้ามปรามตักเตือนผู้กระท าผิด ๑๐ - - 
 (๗) ไม่คารวะต่อผู้ให้การฝึกศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ปกครอง  - ๑๕ - 
 (๘) หยิบฉวยสิ่งของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต - ๑๕ - 
 (๙) เลินเล่อต่อการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหาย - - ๓๐ 
 (๑๐) ท าลายทรัพย์สิน วัสดุของทางราชการหรือสาธารณะ - - ๓๐ โร
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ียน
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๙ 

ลักษณะความผิด 
ตัดคะแนนครั้งละไม่เกิน 

สถานเบา สถานกลาง สถานหนัก 
 (๑๑) ขาดคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสุนัขทหาร - - ๓๐ 
 (๑๒) เสพสุราหรือของมึนเมาขณะฝึกศึกษา - - ๓๐ 
 (๑๓) แสดงกิริยาวาจา ไม่สุภาพ ต่อผู้ให้การฝึกศึกษาและ    
        เจ้าหน้าที่ปกครองตลอดจนครูฝึก - - ๓๐ 
 (๑๔) ประพฤติการณ์ส่อให้เห็นนิสัยชั่ว  - - ๓๐ 
 (๑๕) มีอาวุธกระสุนและยาเสพติดต้องห้ามไว้ในครอบครอง - - ๓๐ 
 (๑๖) ขาดการเคารพผู้มีอาวุโส - - ๓๐ 
 (๑๗) ก่อให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้ให้การฝึกศึกษาตลอด    
        จนครูฝึกโรงเรียนสุนัขทหาร และกิจการสุนัขทหาร - - ๓๐ 
 (๑๘) ฝ่าฝืนระเบียบการสอบ - - ๓๐ 
(ฉ) หมวดการแต่งกาย    
 (๑) แต่งกายไม่สะอาดและไม่เรียบร้อย ๑๐ - - 
 (๒) แต่งกายผิดระเบียบของเหล่าทัพ - ๑๕ - 
 (๓) ดัดแปลงเครื่องแต่งกายให้ผิดไปจากระเบียบที่ก าหนด - ๑๕ - 
 (๔) ประดับเครื่องหมายที่ตนเองไม่มีสิทธิประดับและไม่มี    
      ระเบียบของเหล่าทัพให้ประดับได้ - ๑๕ - 
(ช) หมวดการพนัน    
 (๑) ไม่ห้ามปรามการเล่นการพนัน ๑๐ - - 
 (๒) สมรู้ร่วมคิดในการเล่นการพนัน - ๑๕ - 
 (๓) เล่นการพนันทุกชนิด - - ๓๐ 
(ซ) หมวดเบ็ดเตล็ด    
 (๑) ไม่ปฏิบัติตามตารางที่ทางโรงเรียนสุนัขทหารก าหนด ๑๐ - - 
 (๒) รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ในขณะฝึก/ศึกษา ๑๐ - - 
 (๓) ขาดมารยาท ๑๐ - - 

ผู้กระท าความผิดลักษณะเดียวกันติดต่อกันเป็นครั้งที่สองหรือครั้งต่อ ๆ ไป ตามเกณฑ์การตัดคะแนนความ 
ประพฤติในข้อ ๒๔ จะถูกตัดคะแนนเป็นทวีคูณ 
 ข้อ ๒๕ การตัดคะแนนความประพฤติตามข้อ ๒๔ ไม่ถือเป็นการลบล้างอ านาจของผู้บังคับบัญชาที่จะ
พิจารณาสั่งด าเนินการตามกฎหมายอื่นท่ีมีอยู่เมื่อมีการฝ่าฝืนตามท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว 
 ข้อ ๒๖ ผู้มีอ านาจตัดคะแนนความประพฤติ 
  (๑) ผู้อ านวยการฝึกโรงเรียนสุนัขทหาร   ครั้งละไม่เกิน   ๓๐   คะแนน 
  (๒) รองผู้อ านวยการฝึกโรงเรียนสุนัขทหาร   ครั้งละไม่เกิน   ๒๐   คะแนน 
  (๓) นายทหารปกครอง/ผู้ช่วยนายทหารปกครอง  ครั้งละไม่เกิน   ๑๕   คะแนน 
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๑๐ 
  (๔) นายทหารการฝึก นายทหารประจ ากองอ านวยการฝึก ครั้งละไม่เกิน   ๑๐   คะแนน 
  (๕) นายสิบเวร/ผู้ช่วยนายสิบเวร/ครูเวร/ผู้ช่วยครูเวร/ครูฝกึครูปกครองหรือผู้ที่ท าหน้าที่ให้การ
ฝึก 
       ศึกษา หากพบว่า นักเรียนผู้ใดบกพร่องในทางความประพฤติสมควรตัดคะแนนความ
ประพฤติ ให้ 
       รายงานต่อนายทหารปกครองในหลักสูตรการศึกษานั้น ๆ เพื่อขอให้ตัดคะแนนความ
ประพฤติได ้ 
       ตาม สมควรแก่กรณี 
 ข้อ ๒๗ เมื่อได้สั่งตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนคนใดแล้วต้องแจ้งให้ผู้ถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติทราบ และลงลายมือชื่อรับทราบทุกครั้ง 
 ข้อ ๒๘ ให้นายทหารปกครองจัดท าบัญชีคะแนนความประพฤติประจ าตัวของนักเรียนตามรูปแบบดังนี้ 

บัตรก ากับคะแนนความประพฤติ 
คะแนนเต็ม คนละ ๒๐๐ คะแนน ตลอดหลักสูตร 

ชื่อนักเรียน......................................................................หลักสูตร............................................. 
ระยะเวลาการศึกษา........................................................ถึง...................................................... 

ที ่ เรื่องท่ีถูกตัด 
คะแนน 

วัน,เดือน,ปี 

ลายมือชื่อผู้ถูก
ตัดคะแนน 

ตัด เหลือ 
และลายมือชื่อ
ผู้ตัดคะแนน 

      
      
      
      

 ข้อ ๒๙ ให้รองผู้บังคับการโรงเรียนแจ้งผลการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนให้หน่วยต้นสังกัด
ของผู้ถูกตัดคะแนนความประพฤติทราบพร้อมกับรายงานผลการศึกษาตามสายการบังคับบัญชา 
 ข้อ ๓๐ การลงทัณฑ์นักเรียนที่ประพฤติผิดตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้และแบบธรรมเนียมทหารอ่ืน ๆ 
ให้ก าหนดเป็น ๔ สถาน คือ 
  (๑) ลงโทษตนเอง คือ ให้เล่นกายบริหารไม่เกิน ๕ ท่า ท่าละไม่เกิน ๒๐ ยก 
  (๒) ภาคทัณฑ์ คือ ให้แสดงความผิดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ต่อนายทหารปกครอง 
  (๓) ทัณฑ์กรรม คือ ให้ท าโยธา หรือพัฒนาหน่วยเพ่ิมจากหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหรือปรับให้อยู่  
   เวร-ยาม เพิ่มจากปกติ 
  (๔) กัก คือ งดปล่อยพักในวันหยุดสุดสัปดาห์หรืองดการให้ลา 
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๑๑ 
 

 ข้อ ๓๑ การลงทัณฑ์ตามข้อ ๓๐ (๑) ถึงข้อ ๓๐ (๔) เป็นอ านาจตั้งแต่นายทหารการฝึก นายทหาร
ประจ ากองอ านวยการฝึก ผู้ช่วยนายทหารปกครอง/นายทหารปกครองขึ้นไปจนถึงรองผู้บังคับการโรงเรียน 
 ข้อ ๓๒ การลงทัณฑ์ตามข้อ ๓๐ (๑) เป็นอ านาจของนายสิบเวร/ผู้ช่วยนายสิบเวร/ครูเวร/ผู้ช่วยครูเวร/
ครูปกครอง ครูฝึกและผู้ให้การฝึกศึกษา 
 ข้อ ๓๓ การลงทัณฑ์ที่เกินอ านาจ ให้ผู้พบเห็นการประพฤติผิดของนักเรียนรายงานขอให้ลงทัณฑ์ไป
ตามล าดับชั้นจนถึงผู้มีอ านาจอนุมัต ิ
 
     ประกาศ     ณ     วันที่     ๓๐     มีนาคม     พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
              (ลงชื่อ) พันเอก  สมศักดิ์     รักศีล ) 

                        ( สมศักดิ์     รักศีล ) 

             ผู้บังคับการโรงเรียนสุนัขทหาร  ศูนย์การสุนัขทหาร 
                                                                               กรมการสัตว์ทหารบก 
 
 
ส าเนาถูกต้อง 

เสนอ..................................... 

             ร.ท. 

                 ( สุรชาติ     ตะไลกลาง ) 

       นายทหารฝึกสุนัข รร.สท.ศสท.กส.ทบ. 
                                   พ.ย.๕๖ 
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