การแต่งกายและสิ่ งของเครื่องใช้ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 158 , รุ่นที่ 161
ณ บก.ฝรก. ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
********************************
๑. เครื่องแต่งกายระหว่างการฝึ กอบรม และการปฏิ บตั ิ ธรรม
๑.๑ วันรายงานตัว ( เครื่องแบบปกติเสือ้ เชิต้ คอพับกากี
๑.๒ วันพิ ธีเปิ ดการฝึ กอบรมและพิ ธีปิดการฝึ กอบรม
เครื่องแบบปกติเสือ้ นอกคอแบะกากี (งดกระบีแ่ ละถุงมือ) ประดับปลอกแขนทุกข์
๑.๓ ระหว่างการฝึ กอบรม
เครื่องแบบปกติเสือ้ เชิต้ คอพับกากี ๒ - ๓ ชุด
๑.๔ การปฏิ บตั ิ ธรรม ( ๔ วัน ๓ คืน )
๑.๔.๑ ผู้ชาย เสือ้ สีขาว ๔ ตัว และกางเกงขาก๊วยสีขาวหรือกางเกงวอร์มสีขาว ๔ ตัว
๑.๔.๒ ผู้หญิ ง เสือ้ สีขาว ๔ ตัว และผ้าถุงสีขาวหรือกางเกงขาก๊วยสีขาว ๔ ตัว
๒. สิ่ งของเครื่องใช้ในระหว่างการฝึ กอบรม
๒.๑ หมวกทรงอ่อนสักหลาดสีดา (หมวกเบเรต์) และเข็มขัดด้ายถักสีดา
๒.๒ กุญแจชนิดคล้องสายยู (เพื่อใช้สาหรับล็อคห้องพักเฉพาะผูท้ ร่ี บั ราชการต่างจังหวัด) ๑ ชุด
๒.๓ ชุดกีฬา
๒.๓.๑ สาหรับทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๒.๓.๒ การฝึกแก้ปัญหาเป็ นกลุ่ม
๒.๓.๓ การออกกาลังกาย
๒.๔ สิง่ ของเครื่องใช้ทจ่ี าเป็ น รวมทัง้ ยารักษาโรคประจาตัว
๓. สิ่ งของเครื่องใช้ที่ต้องนาไปปฏิ บตั ิ ธรรม
๓.๑ รองเท้าแตะฟองน้า (ไม่ควรเป็ นหนัง)
๓.๕ ผ้าห่ม
๓.๒ ขันน้า
๓.๖ ยาทากันยุง
๓.๓ เครื่องใช้สว่ นตัว (แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ฯลฯ)
๓.๗ ยารักษาโรคประจาตัว
๓.๔ ผ้าเช็ดตัว
หมายเหตุ - เครื่องแต่งกายและสิง่ ของเครื่องใช้ทต่ี อ้ งนาไปปฏิบตั ธิ รรม หากไม่สะดวกในการจัดหา
********************************
ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.ต.หญิง รัชฎา นาราทิพย์
(รัชฎา นาราทิพย์ )
สว.ฝ่ ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
๒๖ พ.ค.๖๐
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๑.๒ วันพิ ธีเปิ ดการฝึ กอบรมและพิ ธีปิดการฝึ กอบรม
เครื่องแบบปกติเสือ้ นอกคอแบะกากี (งดกระบีแ่ ละถุงมือ) ประดับปลอกแขนทุกข์
๑.๓ ระหว่างการฝึ กอบรม
เครื่องแบบปกติเสือ้ เชิต้ คอพับกากี ๒ - ๓ ชุด
๑.๔ การปฏิ บตั ิ ธรรม ( ๔ วัน ๓ คืน )
๑.๔.๑ ผู้ชาย เสือ้ สีขาว ๔ ตัว และกางเกงขาก๊วยสีขาวหรือกางเกงวอร์มสีขาว ๔ ตัว
๑.๔.๒ ผู้หญิ ง เสือ้ สีขาว ๔ ตัว และผ้าถุงสีขาวหรือกางเกงขาก๊วยสีขาว ๔ ตัว
๒. สิ่ งของเครื่องใช้ในระหว่างการฝึ กอบรม
๒.๑ หมวกทรงอ่อนสักหลาดสีดา (หมวกเบเรต์) และเข็มขัดด้ายถักสีดา
๒.๒ กุญแจชนิดคล้องสายยู (เพื่อใช้สาหรับล็อคห้องพักเฉพาะผูท้ ร่ี บั ราชการต่างจังหวัด) ๑ ชุด
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๒.๔ สิง่ ของเครื่องใช้ทจ่ี าเป็ น รวมทัง้ ยารักษาโรคประจาตัว
๓. สิ่ งของเครื่องใช้ที่ต้องนาไปปฏิ บตั ิ ธรรม
๓.๑ รองเท้าแตะฟองน้า (ไม่ควรเป็ นหนัง)
๓.๕ ผ้าห่ม
๓.๒ ขันน้า
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๓.๓ เครื่องใช้สว่ นตัว (แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ฯลฯ)
๓.๗ ยารักษาโรคประจาตัว
๓.๔ ผ้าเช็ดตัว
หมายเหตุ - เครื่องแต่งกายและสิง่ ของเครื่องใช้ทต่ี อ้ งนาไปปฏิบตั ธิ รรม หากไม่สะดวกในการจัดหา
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ตรวจแล้วถูกต้อง
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