
ระเบียบปฏิบัติประจําวันของ นทน.รร.นม.ยศ.ทอ.  

 

 

 

 

 

 

  

เวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ 
๐๕๓๐ 

 
๐๖๐๐  

 
๐๗๐๐ – ๐๗๓๐ 

 
 

๐๗๓๐ – ๐๗๔๐ 
๐๗๔๐ – ๐๘๐๐ 

 
๐๘๐๐ 

๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ 
๑๒๐๐ – ๑๓๐๐ 
๑๓๐๐ – ๑๗๐๐ 

๑๗๐๐  
 

- รวมเวรประจําวัน 
- เชิญธง 
- เดินทางเขา รร.นม.ฯ 
- ลงชื่อ 
- รวมแถวตรวจสอบยอด กลาวคําปฏิญาณ 
- อจ.เวรประจําวันรับรายงานยอด อบรม/ ชี้แจงการปฏบิัติ 
- ตรวจเครื่องแตงกาย 
- เวลาของ นทน.ฯ 
- เขาหองบรรยาย 
- นทน.ฯ ฝกพูด ๓ นาที (จํานวน ๓ คน) 
- เคารพธงชาติ/ สวดมนต  
- ฟงการบรรยายตามตารางสอน/ ปฏิบัติ บฝ. 
- รับประทานอาหารกลางวัน 
- ฟงการบรรยายตามตารางสอน/ ฝกวิชาทหาร/ การกีฬา 
- กิจกรรม นทน.ฯ 
- เตรียมตัวเดินทางกลับ/ ออกจาก รร.นม.ฯ 

 

ซักซอมการรายงาน/ เชิญธง 
น.เวร ผช.น.เวรฯ 
รวมแถว ๕ – ๒๐ คน/กลุม 
หนา บก.รร.นม.ฯ 
น.เวร ฯ 
แบบธรรมเนียมทหาร/ อ่ืนๆ 
บันทึกขอบกพรอง 
เก็บหมวก – ของใชสวนตัว 
ผกศ.ฯ 
 
หองบรรยาย 
 
อจ.เวรประจําวัน 
 
ผปค.ฯ 
อจ.เวรประจําวัน 
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คํารายงานตางๆ 
 

๑. น.เวรฯ เรียกแถว  
  “หนากระดาน ๑๒ แถว ปดระยะ ตามสัมมนา มาหาขาพเจา”, “นิ่ง”, “แตละสัมมนา นับ”,  
 “พัก จัดเครื่องแตงกายใหเรียบรอย”, “นักเรียนผูบังคับหมวด แถว–ตรง”, “ตามระเบียบพัก” 
 
๒. น.เวรฯ นํากลาวคําปฏิญาณ (ว่ิงไปหยุดหนาแถวทําทาตามระเบียบพัก) “ 
  “นักเรียนผูบังคับหมวด กลาวคําปฏิญาณตามขาพเจา” “แถว-ตรง” “ผูนําท่ีดี ยอมถึงพรอมดวย  
 ความรู ความประพฤติ และพลานามัย” (๓ ครั้ง)  ลดมือลง กลับหลังหัน วิ่งกลับเขาหัวแถว กลับหลังหัน  
 สั่ง “พัก” 
 
๓. รายงานยอดของ น.เวรฯ 
  “แสดงความเคารพอาจารยเวรประจําวัน แถว-ตรง” (ตบเทาวิ่งหักฉากไปหยุดหนาอาจารยเวร
 ทําทาวันทยหัตถ) แลวรายงาน 
  “กระผม (ดิฉัน) นักเรียนผูบังคับหมวด  รักชาติ    ยิ่งชีพ   เปนนายทหารเวร โรงเรียนนายทหาร
 ชั้นผูบังคับหมวด ไดนํานักเรียนผูบังคับหมวดรุนท่ี      มารับการอบรมวันนี้ จํานวน         คน  
      บัดนี้พรอมแลว ครับ (คะ)” 
  ลดมือลง เดินข้ึนไปสงยอด กลับหลังหัน เดินลงมา ตบเทาหยุดจุดเดิม กลับหลังหัน ทําทาวันทยหัตถ    
     ลดมือลงกลับหลังหัน ตบเทาวิ่งกลับหัวแถว สั่ง “พัก” ซายหันเขาหาแถว สั่ง “แถว-ตรง”,                                  
     “ตามระเบียบพัก”ขวาหันแลวตามระเบียบพัก 
 
๔. การเชิญธง (น.เวรฯ ) 
 “นักเรียนผูบังคับหมวด เตรียมเชิญธง” “แถว-ตรง” “เชิญธง”  ผูเชิญธงกลับเขาแถว สั่ง “พัก”                                    
       ซายหันเขาหาแถว สั่ง  “แถว-ตรง”, “ตามระเบียบพัก” ขวาหันแลวตามระเบียบพัก 
 
๕. ผช.น.เวรฯ รายงานยอดรับประทานอาหารแตละหมวด 
  “หมวดท่ี   แสดงความเคารพ นายทหารเวรประจําวัน”  “แถว-ตรง” ทําทาวันทยหัตถ 
 ลดมือลง ตบเทาวิ่งหักฉากไปหยุดหนา น.เวรฯ แลวรายงาน 
  “กระผม (ดิฉัน) นักเรียนผูบังคับหมวด  รักชาติ    ยิ่งชีพ   เปนผูชวยนายทหารเวรหมวดท่ี.......   
 ไดนํานักเรียนผูบังคับหมวด หมวดท่ี      มารับประทานอาหาร จํานวน         คน ครับ (คะ)” 
  ลดมือลง กลับหันหลัง ตบเทาวิ่งกลับเขาหัวแถว ตบเทาหันหนาไปดานหลัง กลับหลังหัน  
 ทําทาวันทยหัตถ สั่ง “พัก”  ซายหันเขาหาแถว สั่ง  “แถว-ตรง”, “ตามระเบียบพัก”  
 ขวาหันแลวตามระเบียบพัก 
 
๖. คําบอกคําส่ังการรับประทานอาหารกลางวัน (น.เวรฯ) 
   หนาโรงเลี้ยงสั่ง “นักเรียนผูบังคับหมวด ขวา-หัน”, “จัดแถว”, “นิ่ง”, “ถอดหมวก”, “ขวา-หัน”, 
 “สองแถวริมซาย ประจําโตะอาหาร ขางหลังทางซาย วิ่งหนาวิ่ง”, “สองแถวท่ีเหลือ ขางหลังทางซาย  
 วิ่งหนาวิ่ง” 
  ดานบนโรงเลี้ยงสั่ง “ขวา-ซาย หัน”, “จัด-เกาอ้ี”, “นั่ง”, “ตบฉาก”, “ขัดหลัง”, “ตักขาว-รินน้ํา”, 
 “ทานได” นทน.ฯเชิญอาจารยทานขาว “อาจารยครับ ทานขาวครับ” 
  รับประทานอาหารเสร็จ สั่ง “นักเรียนผูบังคับหมวด ลุก”, “เก็บเกาอ้ี”, “ขวา-ซาย หัน”, 
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 “สองแถวริมซาย ลงไปจัดแถว วิ่งหนา วิ่ง”, “สองแถวตอไป วิ่งหนา วิ่ง”, .... “สองแถวท่ีเหลือ วิ่งหนา วิ่ง” 
 
๗. การออกกําลังกายตอนเชา 

 “ตามคําสั่ง ของ อจ.ปกครอง / ให กระผม (ดิฉัน) / นักเรียนผูบังคับหมวด /      รักชาติ    ยิ่งชีพ           /  
   (ดันพ้ืน) (งอเขาครึ่งนั่ง)/  ๒๐ ครั้ง/ เพ่ือเตรียมความพรอมของรางกาย / ขออนุญาตปฏิบัติครับ (คะ)”  
   ดันพ้ืนทาเริ่มตน (งอเขาครึ่งนั่ง) / ทํา / ๒๐ ครั้ง/ ทํา 
 ตามคําสั่ง ของ อจ.ปกครอง/ ใหกระผม (ดิฉัน) / นักเรียนผูบังคับหมวด/      รักชาติ    ยิ่งชีพ      /     
   (ดันพ้ืน) (งอเขาครึ่งนั่ง)/  ๒๐ ครั้ง/ เพ่ือเตรียมความพรอมของรางกาย / บัดนี้ปฏิบัติเสร็จเรียบรอย              
   แลวครับ (คะ) 
 

๘. รายงานตัวตอธงประจํา รร.นม. เม่ือมาถึง และกอนกลับบาน  

 เม่ือมาถึง  ผูควบคุมแถว บอกแสดงความเคารพ ใชคําวา “นักเรียนผูบังคับหมวด รายงาน” “แถวตรง”    

      กระผม (ดิฉัน) /นักเรียนผูบังคับหมวด/..รักชาติ    ยิ่งชีพ.../หมายเลข..๐๑๐๑../เหลาทหาร อากาศโยธิน/      

       สังกัด กองบิน ๑  ครับ (คะ) 

  กระผม (ดิฉัน)/ จะปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ/ขอบังคับ/และคําสั่ง/ของผูบังคับบัญชา,/ ครู, /อาจารย   

       อยางเครงครัด 

 กอนกลับ  ผูควบคุมแถว บอกแสดงความเคารพ ใชคําวา “นักเรียนผูบังคับหมวด รายงาน” “แถวตรง”  

      กระผม (ดิฉัน) /นักเรียนผูบังคับหมวด/...รักชาติ    ยิ่งชีพ.../หมายเลข.๐๑๐๑ /เหลาทหาร อากาศโยธิน/    

      สังกัด กองบิน ๑ ครับ (คะ) 

  กระผม (ดิฉัน) /จะไมกระทําเสื่อมเสียชื่อเสียง/และเกียรติยศ /ตอโรงเรียน/นายทหารชั้นผูบังคับ    

      หมวด/เปนอันขาด 

 

๙ . ขออนุญาตผาน 

 โคง ๑ ครั้ง “ขออนุญาตผานครับ (คะ)” โคง ๑ ครั้ง  

 

๑๐. ขออนุญาตเขาหอง, เขาพบ 

 เคาะประตูหนาหอง ๓ ครั้ง แลวรายงานตัว กระผม (ดิฉัน) / นักเรียนผูบังคับหมวด/..รักชาติ  ยิ่งชีพ../   

      ขออนุญาตเขาหอง / แผนกปกครอง ครับ (คะ) แลวเขามาในหอง 

 เม่ือเขามาพบ จึงรายงานตัว กระผม (ดิฉัน) / นักเรียนผูบังคับหมวด/..รักชาติ ยิ่งชีพ../ ขออนุญาต                     

       เขาพบ.....(ชื่อผูท่ีตองการเขาพบ) ครับ (คะ) 

 

๑๑. เม่ือโดนทําโทษ 

 ตามคําสั่ง (ของใคร?) ของ อจ.ท่ีปรึกษาหรือผูตรวจ/ ใหกระผม (ดิฉัน)/ นักเรียนผูบังคับหมวด/..รักชาติ       

      ยิ่งชีพ../(งอเขาครึ่งนั่ง) (ดันพ้ืน) ๒๐ ครั้ง / ฐาน รองเทาไมมัน / ขออนุญาตปฏิบัติ ครับ (คะ) 

 ตามคําสั่ง ของ อจ.ท่ีปรึกษาหรือผูตรวจ / ใหกระผม (ดิฉัน) / นักเรียนผูบังคับหมวด/..รักชาติ   ยิ่งชีพ../   

      (งอเขาครึ่งนั่ง) (ดันพ้ืน) ๒๐ ครั้ง / ฐาน รองเทาไมมัน / บัดนี้ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว ครับ (คะ)     
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๑๒.  รายงานยอดฝกกีฬา 

 แสดงความเคารพ ผูรับผิดชอบกีฬา “แถวตรง”กระผม (ดิฉัน)/ นักเรียนผูบังคับหมวด/..รักชาติ ยิ่งชีพ../                               

      ไดนํานักเรียนผูบังคับหมวดรุนท่ี.........../ มารับการฝกกีฬาวันนี้ จํานวน....คน บัดนีพ้รอมแลวครับ (คะ) 

 

๑๓.  รายงานยอดการฝกวิชาทหาร 

 แสดงความเคารพ ผูรับผิดชอบการฝกวิชาทหาร “แถวตรง”กระผม (ดิฉัน)/ นักเรียนผูบังคับหมวด/                 

      ..รักชาติ ยิ่งชีพ../ ไดนํานักเรียนผูบังคับหมวดรุนท่ี......../ มารับการฝกวิชาทหารวันนี้ จํานวน.....คน บัดนี ้

      พรอมแลวครับ (คะ) 

 

---------------------------------------- 

 

การบอกคําสั่งของผูควบคุมแถว 
 

เชาหนาศูนยภาษา ยศ.ทอ. (๕ - ๒๐ คน รวมผูควบคุมแถว) 

 ฟงเรียกแถว “ตอนเรียงสี่ มาหาขาพเจา” “นิ่ง” “แถวริมขวา นับ” ตบเทาวิ่งไปหยุดขางแถวก่ึงกลาง

ดานขวา หันหนาไปทางดานหลัง กลับหลังหันมาแลวสั่ง “หนาเดิน” 

 

หนาหอพระ  

 สั่ง “แถว-หยุด” หันเขาหาแถว สั่ง “ขวาหัน” กลับหลังหัน(ผูควบคุมแถว)สั่ง “วางกระเปา” สั่ง “ถอด

หมวก” แลวไหวพระตอจากทาถอดหมวก ไหวเสร็จ กลับมาอยูทาถอดหมวก แลวสั่ง “สวมหมวก” “หยิบ

กระเปา” กลับหลังหัน(ผูควบคุมแถว) สั่ง “ซายหัน” “หนาเดิน” 

 

หนาลานรวมพล 

 สั่ง “แถว-หยุด” หันเขาแถวแลว (ผูควบคุมแถว)สั่ง “ซาย-หัน” “หัวแถวเปนหลัก ปดระยะ” “นิ่ง” 

“พัก” ทําขวาหันแลวตบเทาวิ่งไปหยุดหัวแถว บอก “นักเรียนผูบังคับหมวด รายงาน” “แถว-ตรง” (นทน.ทําทา

วันทยหัตถ) รายงานตัวพรอมปฏิญาณ “พัก” หันเขาหาแถว สั่ง “แถว-ตรง” “ขวา-หัน” ตบเทาวิ่งไปหยุดขาง

แถว (ทางขวา) กลับหลังหัน แลวสั่ง “หนาเดิน” 

 

เตรียมความพรอมของรางกาย 

 สั่ง “แถวหยุด” หันเขาหาแถว แลวสั่ง “ซาย-หัน” “สําหรับเตรียมความพรอมรางกาย จัดแถว”  

(จัดแถวเปดระยะ ๑ ชวงแขน) สั่ง “นิ่ง” ทําขวาหันวิ่งไปหยุดหัวแถว สั่ง “วางกระเปา” “ถอดหมวก” 

วางหมวกบนกระเปา แลวสั่ง “รายงาน” รายงานตัวเสร็จ สั่ง “ก่ึงขวาหัน “ดันพ้ืนทาเริ่มตน ทํา” “๒๐ ครั้ง” 

“ทํา” “ลุก” “ก่ึงซายหัน” “รายงาน” “สวมหมวก” “หยิบกระเปา” หันเขาหาแถว สั่ง “หัวแถวเปนหลัก  

ปดระยะ” “นิ่ง” ขวาหันวิ่งไปหยุดหนาแถว หันหนาไปทางทายแถว แลวซายหันเขาหาแถว สั่ง “เลิกแถว” 

 

-------------------------------- 
 

 


