
คำรายงานต่างๆ 
 
๑. น.เวรฯ เรียกแถว 
 “แถวตอนเรียง ๑๒ ตามหมวดบิน หมู่บิน มาหาข้าพเจ้า”, “นิ่ง”, “แต่ละหมู่บินนับ”, พัก “จัดเครื่อง
แต่งกายให้เรียบร้อย”, (เลิกทำ) “นักเรียนผู้บังคับหมวด แถว-ตรง”, “ตามระเบียบพัก” 
 

๒. น.เวรฯ นำกล่าวคำปฏิญาณ (ว่ิงไปหยุดหน้าแถวยืนตามระเบียบพัก)  

“นักเรียนผู้บังคับหมวด กล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้า” “แถว-ตรง” ตรงหน้าวันทยหัตถ์ “ยก, อก” อึ๊บ “ผู้นำท่ี
ดี ย่อมถึงพร้อมด้วยความรู้ ความประพฤติ และพลานามัย” (๓ ครั้ง) ลดมือลง กลับหลังหัน วิ่งกลับเข้าหัวแถว                                  
กลับหลังหัน ส่ัง มือลง “พัก” ซ้ายหันเข้าหาแถว ส่ัง “แถว-ตรง”,“ตามระเบียบพัก”ขวาหันแล้วตามระเบียบพัก 

 

๓. รายงานยอดของ น.เวรฯ 
 “นักเรียนผู ้บังคับหมวดแถวตรงแสดงความเคารพอาจารย์เวรประจำวัน” ตรงหน้าวันทยหัตถ์                        
“ยก,อก” อึ๊บ (ตบเท้าวิ่งหักฉากไปหยุดหน้าอาจารย์เวร ทำวันทยหัตถ์) แล้วรายงาน 
 “กระผม (ดิฉัน) นักเรียนผู้บังคับหมวด…..รักชาติ  ยิ่งชีพ.....เป็นนายทหารเวร โรงเรียนนายทหาร 
ชั ้นผู ้บ ังคับหมวด ได้นำนักเร ียนผู ้บ ังคับหมวดรุ ่นท่ี .. . . . .. . .มาร ับการอบรมวันน ี ้จำนวน………………คน  
บัดนี้พร้อมแล้ว ครับ (ค่ะ)” 
 ลดมือลง เดินขึ้นไปส่งยอด กลับหลังหัน เดินลงมา ตบเท้าหยุดจุดเดิม กลับหลังหัน ทำวันทยหัตถ์   
ลดมือลงกลับหลังหัน ตบเท้าวิ ่งกลับหัวแถว สั่ง ,มือลง“พัก” ซ้ายหันเข้าหาแถว สั่งนักเรียนผู้บังคับหมวด                  
“แถว-ตรง”,“ตามระเบียบพัก”ขวาหันแล้วตามระเบียบพัก 
 

๔. การเชิญธง (น.เวรฯ ) 
 “นักเรียนผู้บังคับหมวด เตรียมเชิญธง” “แถว-ตรง” “เชิญธง” ผู้เชิญธงกลับเข้าแถว ส่ัง “พัก” ซ้ายหันเข้า
หาแถว ส่ัง “แถว-ตรง”, “ตามระเบียบพัก” ขวาหันแล้วตามระเบียบพัก 
 

๕. ผช.น.เวรฯ รายงานยอดรับประทานอาหารแต่ละหมวด 
 “หมวดบินท่ี……. “แถว-ตรง” แสดงความเคารพ นายทหารเวรประจำวัน” ตรงหน้าวันทยหัตถ์                          
“ยก,อก” อึ๊บ ลดมือลง ตบเท้าวิ่งหักฉากไปหยุดหน้า น.เวรฯ แล้วรายงาน 
 “กระผม (ดิฉัน) นักเรียนผู้บังคับหมวด…. รักชาติ ยิ่งชีพ….. เป็นผู้ช่วยนายทหารเวรหมวดบินที่.......  
ได้นำนักเรียนผู้บังคับหมวด หมวดบินท่ี........ มารับประทานอาหาร จำนวน………… คน ครับ (ค่ะ)” 
 ลดมือลง กลับหันหลัง ตบเท้าวิ่งกลับเข้าหัวแถว ตบเท้าหันหน้าไปด้านหลัง กลับหลังหัน ทำวันทยหัตถ์ 
สั ่ง มือลง “พัก” ซ ้ายหันเข้าหาแถว สั ่ง หมวดบินท่ี... .. .“แถว-ตรง”, “ตามระเบียบพัก”ขวาหันแล้ว                               
ตามระเบียบพัก           
                                                                                                                                                           
น.เวรสั่ง นักเรียนผู้บังคับหมวด “แถว-ตรง”ขวาหันแต่ละหมวดจัดแถวตอนเรียง๔ จัดแถว,นิ่ง,พัก 
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๖. คำบอกคำสั่งการรับประทานอาหารกลางวัน (น.เวรฯ) 
 หน้าโรงเลี ้ยงสั่ง “นักเรียนผู้บังคับหมวด “แถวตรง” “ถอดหมวก”, “ขวา-หัน”, “สองแถวริมซ้าย 
ประจำโต๊ะอาหาร ข้างหลังทางซ้าย ว ิ ่งหน้าว ิ ่ง” , “สองแถวที ่ เหลือ ข้างหลังทางซ้าย  ว ิ ่งหน้าว ิ ่ง” 
 ด้านบนโรงเลี้ยงสั่ง “ขวา-ซ้าย หัน”, “จัด-เก้าอี้”, “นั่ง”, “ตบฉาก”, “ขัดหลัง”, “ตักข้าว-รินน้ำ”, 
“ทานได้” นทน.ฯ เชิญอาจารย์ทานข้าว “อาจารย์ครับ ทานข้าวครับ” 
 รับประทานอาหารเสร็จส่ัง “นักเรียนผู้บังคับหมวด ลุก”, “เก็บเก้าอี้”, “ขวา-ซ้าย หัน”, “สองแถวริมซ้าย 
ลงไปจัดแถว วิ่งหน้า วิ่ง”, “สองแถวต่อไป วิ่งหน้า วิ่ง”, .... “สองแถวที่เหลือ วิ่งหน้า วิ่ง” 
 

๗. การออกกำลังกายตอนเช้า 
 “ตามคำสั่ง ของ อจ.ปกครอง / ให้ กระผม (ดิฉัน) / นักเรียนผู้บังคับหมวด /… รักชาติ ยิ่งชีพ… /  
กางแขนบิดลำตัว ซ้าย-ขวา, ดันพื้น /..๒๐ ครั้ง../..เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย... / ขออนุญาตปฏิบัติครับ 
(ค่ะ)” (คนคุมแถวส่ัง) กางแขนบิดลำตัว ซ้าย-ขวา, ดันพื้นท่าเริ่มต้น ทำ / เตรียม / ๒๐ ครั้ง/ ทำ 
 ตามคำสั ่ง ของ..อจ.ปกครอง../ ให้กระผม (ดิฉัน) / นักเรียนผู ้บังคับหมวด/ .. รักชาติ ยิ ่งชีพ.. /  
กางแขนบิดลำตัว ซ้าย-ขวา, ดันพื้น... ๒๐... ครั้ง/ เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย / บัดนี้ปฏิบัติเสร็จ
เรียบร้อย แล้วครับ (ค่ะ) 
 

๘. รายงานตัวต่อธงประจำ รร.นม. เม่ือมาถึง และก่อนกลับบ้าน 
 เมื่อมาถึง ผู้ควบคุมแถว บอกแสดงความเคารพ ใช้คำว่า “นักเรียนผู้บังคับหมวด ” “แถวตรง”ตรงหน้า
วันทยหัตถ์ “ยก,อก” อึ๊บ รายงาน กระผม (ดิฉัน) /นักเรียนผู้บังคับหมวด/..รักชาติ ยิ่งชีพ.../หมายเลข..๐๑๐๑../
เหล่าทหาร อากาศโยธิน/ สังกัด กองบิน ๑ ครับ (ค่ะ) 
 กระผม (ดิฉัน)/ จะปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/และคำสั่ง/ของผู้บังคับบัญชา/ ครู /อาจารย์  
อย่างเคร่งครัด 
 ก่อนกลับ ผู้ควบคุมแถว บอกแสดงความเคารพ ใช้คำว่า “นักเรียนผู้บังคับหมวด” “แถวตรง”ตรงหน้า
วันทยหัตถ์ “ยก,อก” อึ๊บ รายงาน กระผม (ดิฉัน) /นักเรียนผู้บังคับหมวด/...รักชาติ ยิ่งชีพ.../หมายเลข....... /
เหล่าทหาร อากาศโยธิน/ สังกัด กองบิน ๑ ครับ (ค่ะ) 
 กระผม (ดิฉัน)/ จะไม่กระทำเสื่อมเสียชื่อเสียง/ และเกียรติยศ/ ต่อโรงเรียน/ นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด/
เป็นอันขาด 
 

๙. ขออนุญาตผ่าน 
 โค้ง ๑ ครั้ง “ขออนุญาตผ่านครับ (ค่ะ)” โค้ง ๑ ครั้ง 
 

๑๐. ขออนุญาตเข้าห้อง, เข้าพบ 
 เคาะประตูหน้าห้อง ๓ ครั้ง แล้วรายงานตัว กระผม (ดิฉัน) / นักเรียนผู้บังคับหมวด/..รักชาติ ยิ่งชีพ../  
ขออนุญาตเข้าห้อง / แผนกปกครอง ครับ (ค่ะ) แล้วเข้ามาในห้อง 
 เมื่อเข้ามาพบ จึงรายงานตัว กระผม (ดิฉัน) / นักเรียนผู้บังคับหมวด/..รักชาติ ยิ่งชีพ../ ขออนุญาต   
เข้าพบ.....(ช่ือผู้ท่ีต้องการเข้าพบ) ครับ (ค่ะ) 
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๑๑. เม่ือโดนทำโทษ 
 ตามคำสั่ง (ของใคร?) ของ อจ.ที่ปรึกษาหรือผู้ตรวจ/ ให้กระผม (ดิฉัน)/ นักเรียนผู้บังคับหมวด/  
..รักชาติ ยิ่งชีพ.../กางแขนบิดลำตัว ซ้าย-ขวา, ดันพื้น ๒๐ ครั้ง/ ฐาน รองเท้าไม่มัน/ ขออนุญาตปฏิบัติ ครับ (ค่ะ) 
 เมื่อปฏิบัติเรียบร้อยรายงาน ตามคำสั่ง ของ อจ.ที่ปรึกษาหรือผู้ตรวจ/ ให้กระผม (ดิฉัน)/ นักเรียน  
ผู้บังคับหมวด/..รักชาติ ยิ่งชีพ../กางแขนบิดลำตัว ซ้าย-ขวา, ดันพื้น ๒๐ ครั้ง/ฐาน รองเท้าไม่มัน/ บัดนี้ปฏิบัตเิสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ครับ (ค่ะ) 
 

๑๒.รายงานยอดฝึกกีฬา 
 แสดงความเคารพ ผู้รับผิดชอบกีฬา “แถวตรง”โค้งคำนับ สั่ง“ยก,อก” อึ๊บ กระผม (ดิฉัน)/ นักเรียนผู้บังคับ
หมวด/..รักชาติ ยิ่งชีพ../ ได้นำนักเรียนผู้บังคับหมวดรุ่นท่ี.........../ มารับการฝึกกีฬาวันนี้ จำนวน....คน บัดนี้พร้อมแล้ว
ครับ (ค่ะ) 
 
๑๓.รายงานยอดการฝึกวิชาทหาร 
 แสดงความเคารพ ผู ้รับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร  “แถวตรง”ตรงหน้าวันทยหัตถ์ “ยก,อก” อึ ๊บ กระผม 
(ดิฉัน)/ นักเรียนผู้บังคับหมวด/ ..รักชาติ ยิ่งชีพ../ ได้นำนักเรียนผู้บังคับหมวดรุ่นที่......../ มารับการฝึกวิชาทหารวันนี้ 
จำนวน.....คน บัดนี้พร้อมแล้วครับ (ค่ะ) 
 
          การบอกคำสั่งของผู้ควบคุมแถว เช้าหน้าศูนย์ภาษา ยศ.ทอ. (๕ - ๑๐ คน รวมผู้ควบคุมแถว) 
 ฟังเรียกแถว “ตอนเรียงสอง มาหาข้าพเจ้า” “นิ่ง” “แถวริมขวา นับ” ตบเท้าวิ ่งไปหยุดข้างแถวกึ่งกลาง
ด้านขวา หันหน้าไปทางด้านหลัง กลับหลังหันมาแล้วสั่ง “หน้าเดิน”หน้าหอพระ 
 สั่ง “แถว-หยุด” หันเข้าหาแถว สั่ง “ขวาหัน” กลับหลังหัน(ผู้ควบคุมแถว)สั่ง “วางกระเป๋า” สั่ง “ถอดหมวก” 
แล้วไหว้พระต่อจากท่าถอดหมวก ไหว้เสร็จ กลับมาอยู่ท่าถอดหมวก แล้วสั่ง “สวมหมวก” “หยิบกระเป๋า” กลับหลังหัน 
(ผู้ควบคุมแถว) สั่ง “ซ้ายหัน” (ผู้ควบคุมแถวขวาหัน) สั่ง“หน้าเดิน”หน้าลานรวมพล 
 สั่ง “แถว-หยุด” หันเข้าแถวแล้ว (ผู้ควบคุมแถว)สั่ง “ซ้าย-หัน” “หัวแถวเป็นหลัก ปิดระยะ” “นิ่ง” “พัก” ทำ
ขวาหันแล้วตบเท้าวิ่งไปหยุดหัวแถว บอก “นักเรียนผู้บังคับหมวด ” “แถว-ตรง”ตรงหน้าวันทยหัตถ์ “ยก,อก”..อึ๊บ 
รายงาน (นทน.ทำวันทยหัตถ์) รายงานตัวพร้อมปฏิญาณ สั่ง“พัก” หันเข้าหาแถว สั่ง “แถว-ตรง” “ขวา-หัน” ตบเท้าวิ่ง
ไปหยุดข้างแถว (ทางขวา) กลับหลังหัน แล้วสั่ง “หน้าเดิน”เตรียมความพร้อมของร่างกาย 
 สั ่ง “แถวหยุด” หันเข้าหาแถว แล้วสั ่ง “ซ้าย-หัน” “จัดแถวเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกาย จัดแถว” 
(จัดแถวเปิดระยะ ๑ ช่วงแขน) สั่ง “นิ่ง” ทำขวาหันวิ่งไปหยุดหัวแถว สั่ง “วางกระเป๋า”สั่ง“ถอดหมวก”วางหมวก 
บนกระเป๋า แล้วสั ่ง “รายงาน” “ตามคำสั ่ง ของ อจ.ปกครอง / ให้ กระผม (ดิฉัน) / นักเรียนผู ้บังคับหมวด /   
รักชาติ ยิ่งชีพ /กางแขนบิดลำตัว ซ้าย-ขวา, ดันพื้น / ๒๐ ครั้ง/ เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย / ขออนุญาตปฏิบัติ
ครับ (ค่ะ)” รายงานตัวเสร็จ สั่ง “กึ่งขวาหัน กางแขนบิดลำตัว ซ้าย-ขวา, ดันพื้นท่าเริ่มต้น ทำ / ๒๐ ครั้ง/” “ทำ” 
“ลุก”“กึ่งซ้ายหัน” “รายงาน”ตามคำสั่ง ของ อจ.ปกครอง/ ให้กระผม (ดิฉัน) / นักเรียนผู้บังคับหมวด/ รักชาติ ยิ่งชีพ /
กางแขนบิดลำตัว ซ้าย-ขวา, ดันพื้น ๒๐ ครั้ง/ เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย/ บัดนี้ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ 
(ค่ะ)“สวมหมวก” “หยิบกระเป๋า” หันเข้าหาแถว สั่ง “หัวแถวเป็นหลักปิดระยะ” “นิ่ง” ขวาหันวิ่งไปหยุดหน้าแถว หัน
หน้าไปทางท้ายแถว แล้วซ้ายหันเข้าหาแถว สั่ง “เลิกแถว” 
 
หมายเหต ุ    เมื่อผู้คุมแถวสั่งแถวตรง นักเรียนผู้บังคบหมวดต้อง “ยก,อก” ทุกครั้ง 
                                                        ---------------------------------------------- 


