การแต่งกายชุดนักเรียนชาย ม.1-2 ICEP
เสื้อ

กางเกง
เข็มขัด
ถุงเท้า
รองเท้า
ทรงผม

เสื้อเชิ้ตสีขาว ริมขอบกระดุมเสื้อ ริมขอบแขนมีลายสก๊อตสีแดง
ปักชื่อ– นามสกุล บนหน้าอกด้านขวาด้วยไหมสีแดง โดยปักชื่อภาษาอังกฤษ
อยู่ด้านบน ปักชื่อภาษาจีนอยู่ด้านล่ าง พร้อมปัก ดาว ด้ว ยไหมสี ม่ว งใต้ชื่อ
ภาษาจีน เพื่อบ่งบอกระดับชั้น
 นักเรียน ม.1 ให้ปักดาวสีม่วง 1 ดวง
 นักเรียน ม.2 ให้ปักดาวสีม่วง 2 ดวง
กางเกงขาสั้นสีกรมท่า
สายเข็มขัดเป็นหนัง หรือหนังเทียมสีดา หัวเข็มขัดเป็นโลหะ
ถุงเท้านักเรียนสีขาว สูงกว่าตาตุ่ม ขอบหนา
รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา
ผมสั้นทรงนักเรียน หรือรองทรงสูง

การแต่งกายชุดนักเรียนหญิง ม.1-2 ICEP
เสื้อ

กระโปรง
เข็มขัด
ถุงเท้า
รองเท้า
ทรงผม
เล็บ

เสื้อสีขาว แขนสั้นคอบัวแหลม ริมขอบแขนเสื้อมีลายสก๊อตสีแดง ผูกโบว์สีแดงที่คอปก
ปักชื่อและนามสกุลบนหน้าอกด้านขวา ไหมสีแดง โดยปักชื่อภาษาอังกฤษอยู่ด้านบน ปักชื่อภาษาจีนอยู่
ด้านล่างพร้อมปักดาว ด้วยไหมสีม่วงใต้ชื่อภาษาจีน เพื่อบ่งบอกระดับชั้น
 นักเรียน ม.1 ให้ปักดาวสีม่วง 1 ดวง
 นักเรียน ม.2 ให้ปักดาวสีม่วง 2 ดวง
กระโปรงสีแดงลายสก๊อต เนื้อผ้าเรียบ มีจีบรอบเอวคลุมเข่า
สายเข็มขัดเป็นหนังหรือหนังเทียมสีดา หัวเข็มขัดเป็นโลหะ
ถุงเท้านักเรียนสีขาวล้วน สูงกว่าตาตุ่ม ขอบหนา
รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา
ผมสั้นทรงนักเรียน กรณีไว้ผมยาว ให้ถักเปีย หรือผูกโบว์รวบสีกรมท่าหรือสีดา
ตัดสั้นตามริมเนื้อ

การแต่งกายชุดพลศึกษานักเรียนชาย – หญิง ม.1-2 ICEP
เสื้อ

กางเกง
รองเท้า
ถุงเท้า

พลศึ ก ษาที่ ท างโรงเรี ย นจ าหน่ า ย ปั ก ชื่ อ – นามสกุ ล บนหน้ า อก
ด้านขวาด้ว ยไหมสี แดง โดยปักชื่อภาษาอังกฤษอยู่ด้านบน ปักชื่ อ
ภาษาจีนอยู่ด้านล่าง ปักดาวด้วยไหมสีม่วงใต้ชื่อเพื่อบ่งบอกระดับชั้น
พลศึกษาที่ทางโรงเรียนจาหน่าย
รองเท้าผ้าใบสีขาว
ถุงเท้าสีขาว สูงกว่าตาตุ่ม ขอบหนา

การแต่งกายชุดสุนทรียศาสตร์นักเรียนชาย-หญิง ม.1-2 ICEP
เสื้อ

ผ้าพันคอ

กางเกง
รองเท้า
ถุงเท้า

เสื้อคอจีนที่ทางโรงเรียนจาหน่าย ปักชื่อ– นามสกุล บนหน้าอกด้านขวา
ด้วยไหมสีแดง โดยปักชื่อภาษาอังกฤษอยู่ด้านบน ปักชื่อภาษาจีนอยู่ด้านล่าง
ปักดาวด้วยไหมสีม่วงใต้ชื่อเพื่อบ่งบอกระดับชั้น
ผ้าผูกคอตามคณะที่โรงเรียนกาหนด
(คณะฮั่วบุ๋น=สีแดง/คณะจุงหัว=สีเหลือง
คณะซือซก=สีเขียว/คณะส่องเต็ก=สีน้าเงิน)
กางเกงพลศึกษาที่ทางโรงเรียนจาหน่าย
รองเท้าผ้าใบสีขาว
ถุงเท้าสีขาว สูงกว่าตาตุ่ม ขอบหนา

การแต่งกายชุดลูกเสือสามัญ ม.1-2 ICEP
หมวก
เสื้อ

กางเกง

เข็มขัด
ถุงเท้า
รองเท้า

แบบทรงอ่อนสีเลือดหมู ประดับตรงหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติทาด้วยโลหะสี
ทองเวลาสวมให้ตรงหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
แบบคอพับสีกากี แขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอดอกเสื้อทาเป็นสาบกว้าง 3.5 เซนติเมตร
มีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามดิ่งปกรูปมน ชายกลางแหลม เจาะ
รังดุมกึ่งกลางกระเป๋า 1 ดุม ประดับอินทรธนูสีเลือดหมูเหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง
3.5 เซนติเมตร ด้านคอกว้าง 2.5 เซนติเมตร ปลายอินทรธนูมีอักษร "ล.ญ." สีเหลืองทอง
การแต่งกายแบบให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงใช้ตามจังหวัดกาหนด รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
ด้านฐาน 100 เซนติเมตร ด้านตั้ง 75 เซนติเมตร ติดเครื่องหมายจังหวัดภูเก็ต และมี
ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ ติดป้ายชื่อ-สกุลด้วยภาษาอังกฤษด้วยไหมสีเหลืองพื้นสีแดง
ทาด้วยผ้าสีกากี ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ 5 เซนติเมตร ส่วนกว้างของกางเกงเมื่อยืนตรง
ห่างจากขาตั้งแต่ 8 – 12 เซนติเมตร ปลายขาพับเข้าข้างละ 5 เซนติเมตร ผ่าตรงส่วน
หน้าใช้ดุมหรือซิปขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า
และมีหรู ้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 6 เซนติเมตร กว้าง 1 เซนติเมตร
สายทาด้วยหนังสีน้าตาลกว้าง 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุน
รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อพฤกษ์
ชนิดยาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุงติดพูส่ ีเลือดหมูข้างละ 1 พู่
ผ้าใบสีน้าตาลแก่ ไม่มลี วดลาย หุม้ ส้นชนิดผูก

การแต่งกายชุดเนตรนารี ม.1-2 ICEP
หมวก
เสื้อ

ผ้าผูกคอ
กระโปรง
ถุงเท้า
รองเท้า

แบบปีกแคบทาด้วยสีเขียวแก่ มีเครื่องหมายเนตรนารี ตรงหน้าหมวก
ทาด้วยโลหะสีทอง ปีกหมวกด้านหลังพับขึ้น
แบบคอพับสีเขียวแก่ แขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด อกเสื้อทาเป็นสาบกว้าง
3.5 เซนติเมตร มีดุมเหนือเข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋าข้างละ 1 กระเป๋า
มีแถบตรงกึ่งกลางตามแนวดิ่งปกรูปมน เจาะดุมกึ่งกลาง 1 ดุม ประดับอินทรธนู
สีเลือดหมูเหนือบ่าทั้งสองข้างด้านไหล่กว้าง 3.5 เซนติเมตร ด้านคอกว้าง 2.5 เซนติเมตร
ปลายอินทรธนูมรี ูปเครื่องหมายเนตรนารีสีเหลือง การแต่งกายเครื่องแบบใช้สอดชายเสื้อ
ไว้ในกระโปรงเหนือเย็บเสื้อติดกระโปรงได้ ติดป้ายชื่อ-สกุลด้วยภาษาอังกฤษด้วย
ไหมสีเหลืองพื้นสีแดง
ใช้ตามจังหวัดกาหนด รูปสามเหลีย่ มหน้าจั่ว ด้านฐาน 100 เซนติเมตร
ด้านตั้ง 75 เซนติเมตร ติดเครื่องหมาย จังหวัดภูเก็ต และมีห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ
ทาด้วยสีเขียวแก่ ยาวเสมอเข่า ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นกลีบออกด้านข้าง ข้างละ 1 กลีบ
สีขาว สูงกว่าตาตุ่ม ขอบหนา
หนังสีดาแบบนักเรียน

