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Đồng phục Nam: 

 
Đồ Miêu tả *Phạm vi Giá Phạm vi Kích 

cỡ 
Lớp 6 - 7 Lớp 8 

Đồ mặc trên: Giá đã bao gồm Logo 

 

Áo Oxford Màu Xanh nhạt, ngắn hoặc dài tay có Logo thêu  
$25 - $32 Y4 - A3XL 

 Bắt buộc 

từ Thứ 2-5 

 

Áo Polo Màu Đỏ ngắn hoặc dài tay có Huy hiệu 
$14.5 - $22.00 YXXS - A3XL 

Bắt buộc  

từ Thứ 2-6 

 

 

Áo Polo Màu Xanh tím than ngắn hoặc dài tay có Huy 
hiệu $14.5 - $22.00 YXXS - A3XL 

 Bắt buộc  

vào Thứ 6 

Đồ mặc dưới: 

 
Quần Màu Khaki $14.90 - 22.90 Y3 - Jr. 24 

             Bắt buộc  

từ Thứ 2-6 

 

 

 
Áo khoác màu Xanh 
tím than 

 
Áo khoác màu Xanh tím than, chất liệu Polyester 
có Huy hiệu  

 
$85 - $105 

 
G14 -JR 

 Bắt buộc  
từ Thứ 2 - 5 

Bắt đầu 

vào ngày 

01/10 

Tất & Phụ kiện: 

 

 

Tất Màu Xanh tím than & Đen 
$4.99/đôi hoặc 

3 đôi với giá 
$12.99 

S -XL 
Bất kỳ cái nào trong những kiểu 
này mà phù hợp với các yêu cầu 

về quy tắc trang phục. 

 

 

Cà vạt Màu Xanh tím than & Sọc đỏ $15.00 57" Inches 
 Bắt buộc  

từ Thứ 2 - 5 

 

 

 
Thắt lưng Màu Đen, bện hoặc trơn  $14.99 20 - 42 

Bất kỳ cái nào trong những kiểu 
này mà phù hợp với các yêu cầu 

về quy tắc trang phục. 

Giầy dép ở các Cửa hàng Đồng phục Trường học có thể chấp nhận được và không bắt buộc mua. Dưới đây là một vài kiểu ở cửa hàng.  

 

Giầy Sperry hoặc 
Dress 

Màu Đen $85 5 - 10 
Có sẵn tại Academic Outfitters. Có 

thể mua ở bất kỳ nơi nào 

khác. 
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Đồng phục Nam: 

 
Đồ Miêu tả *Phạm vi Giá Phạm vi Kích 

cỡ 

     Lớp 6 - 7 Lớp 8 

Đồ mặc ngoài: Giá đã bao gồm Logo. 

 

 

Áo len đan 
Màu Xanh tím than bắt buộc có Huy hiệu  

$37-$42 YXXS - A2XL 
 
 

 
Bất kỳ cái nào trong những kiểu 
này mà phù hợp với các yêu cầu 

về quy tắc trang phục. 

 
Huy hiệu là BẮT BUỘC đối với 

những đồ này và đã bao gồm 

trong giá. 

 

 

Áo gi-lê len 
Màu Xanh tím than bắt buộc có Huy hiệu  

$27.50- $30.00 YXXS - AXL 

 

 

Áo chui đầu cổ tròn 
Màu Xanh tím than bắt buộc có Huy hiệu  

$20 - $26 YXXS - AXL 

 

Áo len có khóa ¼ áo Màu Xanh tím than bắt buộc có Huy hiệu  
$23.75 - $28.75 YXXS - AXL 

 

 

Áo Polo vải nỉ Fleece 
Màu Xanh tím than bắt buộc có Huy hiệu  

$37 - $40 YXXS - AXL 

 

* Giá có thể thay đổi 

 

GHÉ THĂM CHÚNG TÔI TẠI: 700 Alma Dr. Suite 112 

Plano, TX 75075 

Mua hàng trực tuyến tại: www.aoutfitters.com 

ĐT: 972-509-0010 

http://www.aoutfitters.com/

