
 

 

 
 

  
 
 
 

 
 

                 
Fee Schedule 2021 – 2022 – New Students 

 
The fees below have been submitted to the Ministry of Education Thailand (MOE) for final approval. 
 

Enrolment Fees:          
Assessment fee          5,000 THB  
This is a fee for any student applying to LANNA from pre-nursery to Year 13. In some year levels, the school assesses the potential 
students for suitability to enter the school, as well as ensuring the school is able to meet the needs of the child. 
 
Registration Fee          60,000 THB  
This one-time fee is to cover the costs incurred when registering as a new student and is applicable for students entering pre-nursery 
to Year 13) 
 
Book Deposit          13,000 THB  
This covers the cost of any books which maybe lost or damaged during the course of the students attendance at the school. This 
will be refunded upon the student leaving the school, less any costs that are required to be recovered.  
The above fees are payable one time only for new students. 
Students who leave the school and return more than 12 months after leaving will re-incur the above fees. 
The above fees (with the exception of the book deposit) are strictly non-refundable. 

 

Tuition Fees: 
        Per Semester   Per Year 
Early Years    (ages 2-4 years)     113,000 THB   226,000 THB 
Years 1 -2      (ages 5-6 years)*   145,000 THB   290,000 THB 
Years 3-6   (ages 7-10 years)   169,000 THB   338,000 THB 
Years 7-9   (ages 11-13 years)  175,000 THB   350,000 THB 
Years 10-11   (ages 14-15 years) *  185,000 THB   370,000 THB 
Years 12-13   (ages 16 years & up) *  220,500 THB   441,000 THB 
NB: The tuition fees include the cost of years 1-6 external tests. 
* The tuition fees include all examination fees including IGCSE (approximate value 16,180 baht – 20,800 baht for 7-9 
subjects), A/AS Levels (approximate value 17,400 baht for 4 AS and 3 A2 subjects). 
 

Additional Fees: 
Mandatory Fees (These are fees which have to be paid each year by all students and are strictly non-
refundable): 
        
Annual Capital Fee          10,000 THB 
This helps to pay for new construction and developments at both the Early Years/Primary Campus and the Secondary Campus, 
which either helps to improve or maintain the facilities at both campuses. These fees may also pay for replacing capital items that 
have served their useful life or have become archaic.  
 
PTO Contribution (per student)              650 THB 
This goes to the Parent, Teachers Organisation and is managed by this organisation to both provide a link between the school and 
the parents and also enable highly valued work and contributions to the school. 
 
Accident Insurance Supplement - Mandatory         1,050 THB 
Whilst the school makes every effort to maintain the safety for all students. This helps to contribute towards the cost incurred 
associated with any accidents whilst attending the school. 
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Optional Fees (These are fees incurred for services provided by the school, but the parent of the student 
can choose to receive them or not receive them): 
        Per Semester   Per Year 
Lunch         10,000 THB   20,000 THB 
Home to School Transportation Fee: 
 Less than 20km       18,000 THB   36,000 THB 

Between 21km and 30km      25,000 THB   50,000 THB 
Between 31km and 40km      28,000 THB   56,000 THB 

             
After School English Tutoring (ASET):        Per Session 
Primary             1,000 THB 
Secondary              800 THB 
This applies for new students. The application process identifies those potential students that will require additional support in the 
development of their English Language Skills. Upon enrolment the Principal will agree with parents if this is a requirement upon entry 
to LANNA. 1 session equates to 1 hour. The Principal will confirm with the parents the number of sessions that will be required. This 
will then be reviewed at the end of the agreed period. 
  

Additional Notes: 
Sibling Discounts 
Tuition fee Sibling Discounts 

1. “Sibling” is defined as a dependent of the same parent(s) or legal guardian(s). This includes biological siblings, step-brothers 
and half-brothers. 

2. The following discounts will be given to families who have 2 or more children attending LANNA at any one time. If one or 
more subsequent sibling joins or leaves LANNA during the Academic year, the discounts shall be reapplied accordingly on 
the date they commence/leave: 

 1st Child – No discount. 

 2nd Child – 10% discount. 

 3rd Child – 15% discount. 

 4th Child – 20% discount 
3. The above discounts will be applied automatically by LANNA upon confirmation of a seat at LANNA. Admissions will confirm 

the sibling status to the finance department who will raise the invoice in accordance with the above. 
4. The discounts will be removed if the account becomes “delinquent” as per the “Tuition and Fee payment” policy and full 

tuition fees will become payable. 
5. Any other discounts applied, will be calculated after deducting the sibling discount first. 

 
Important Notes 

1. For new students, all enrolment fees must be paid within 10 days to guarantee a placement at the school for the 2021/22 
academic year. 

2. All tuition fees must be paid and received by the financial officer by: 

 Semester 1 – Friday 6th August 2021 

 Semester 2 – Friday 17th December 2021 
3. For students joining during the academic year the tuition fee for the relevant semester must be paid at least 5 working days 

before they start. If the student starts school within 5 days of enrolment, tuition fees must be paid the day prior to 
commencing.  

4. The fees for students commencing during the academic year will be calculated on a pro-rata basis out. The calculation will 
be the number of school days left in the year divided by 180 (the total number of school days during the year). 

5. All payments received after the dates specified in notes 2 and 3 above will automatically incur a 10% late payment fee of 
the outstanding amount. 

6. Payment plans will be considered, but requires approval by the Associate Business Manager at least 5 days prior to the 
start of the students first day of school and will incur a 5% one-time surcharge. 

7. Refunds of tuition fee only can only be claimed on the basis specified below. No other refunds will be given: 

 70% of the tuition fees will be refundable if a student withdraws prior to the beginning of the school semester. 

 50% of the tuition fees will be refundable if a student withdraws between 1-20 days subsequent to the 
commencement of the school semester. 

 20% of the tuition fees will be refundable if a student withdraws between 21-40 days subsequent to the 
commencement of the school semester. 

 No refund will be given if a student withdraws after 40 days or more days subsequent to the commencement of 
the school semester. 

8. Library and text books which have been loaned to a student and identified as either lost or damaged, will result in an invoice 
being raised to the parent, which will be required to be paid within 14 days of the invoice date. Failure to pay the invoice or 
return the book (if identified as lost) within this time will result in an automatic deduction from the students’ book deposit.  

9. Lanna International School reserves the right to change the fee structure and all terms and conditions at any time. 



 

 

 
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนนานาชาติลานนา 
ประจ าปี พ.ศ. 2564- 2565 (นักเรียนใหม่) 

 
ค่าธรรมน้ีได้ย่ืนต่อกระทรวงศึกษาธิการและอยู่ในระหว่างพิจารณาอนุมติัขัน้สุดท้าย   
 
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน:          
ค่าสมคัรและค่าสอบเข้า (ช าระเมื่อสมคัรสอบเข้าเรียน)       5,000 บาท  
คา่ธรรมเนียมการสอบเขา้ (ส ำหรบันักเรยีนทีเ่ขำ้เรยีนในชัน้เตรยีมอนุบำล ถงึ ชัน้เยยีร์ 13)  เพื่อประเมนิศกัยภาพและความพรอ้มของนักเรยีนในการเขา้เรยีน และ
ใหโ้รงเรยีนสามารถตอบสนองความตอ้งการของนักเรยีนไดอ้ย่างสงูสดุ 
 
ค่าลงทะเบียน           60,000 บาท 
คา่ธรรมเนียมจา่ยครัง้เดยีว ส าหรบัคา่ใชจ้า่ยที่เกี่ยวกบัการรลงทะเบยีนนักเรยีนใหมท่ัง้หมด (นักเรยีนทีเ่ขำ้เรยีนในชัน้เตรยีมอนุบำลถงึชัน้เยยีร์ 13)  
       
ค่ามดัจ าหนังสือ           13,000 บาท 
คา่ใชจ้า่ยสว่นน้ีครอบคลมุคา่หนังสอืยมืเรยีนที่อาจสญูหายหรอืเสยีหายในระหว่างเรยีน เงนิสว่นน้ีจะไดร้บัคนืเมือ่นักเรยีนลาออกจากโรงเรยีน โดยอาจจะมกีารหกั
คา่ใชจ้า่ยที่อาจเกดิขึน้  
 
ค่าธรรมเนียมข้างต้นช าระเพียงครัง้เดียวส าหรบัเรียนใหม ่
นักเรียนท่ีลาออกจากโรงเรียนและกลบัเข้ามาเรียนเกินระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากท่ีลาออกไปแล้ว จะต้องเสียค่าธรรมเนียมดงักล่าวข้างต้นใหม่ 
เงินค่าธรรมเนียมน้ี (ยกเว้นค่าประกนัหนังสือ) จะไม่สามารถเรียกคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา     
           ต่อภาคเรียน        ต่อปี 
ระดบัชัน้อนุบาล    (อาย ุ2-4ปี)    113,000 บาท  226,000 บาท 
ชัน้เยยีร์ 1 ถงึชัน้เยยีร์ 2   (อาย ุ5-6 ปี)*    145,000 บาท  290,000 บาท 
ชัน้เยยีร์ 3 ถงึชัน้เยยีร์ 6   (อาย ุ7-10 ปี)    169,000 บาท  338,000 บาท 
ชัน้เยยีร์ 7 ถงึชัน้เยยีร์ 9   (อาย ุ11-13 ปี)    175,000 บาท  350,000 บาท 
ชัน้เยยีร์ 10 ถงึชัน้เยยีร์ 11   (อาย ุ14-15ปี)*    185,000 บาท  370,000 บาท 
ชัน้เยยีร์ 12 ถงึชัน้เยยีร์ 13   (อาย ุ16 ปีขึน้ไป)*    220,500 บาท  441,000 บาท 
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้รวมค่าสอบวดัผลกบัองคก์รภายนอกต่าง  ๆ  ส าหรบั เยียร ์1 – เยียร ์6 
*ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมค่าสอบทัง้หมดแล้ว ซ่ึงรวมถึงค่าสอบ IGCSE (ประมาณ 16,180 บาท – 20,800 ส าหรบั 7-9 วิชา), A/AS Level (ประมาณ 
17,400 บาท ส าหรบั 4 AS และ 3 A2 วิชา), 
     

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  
ค่าธรรมเนียมเหล่าน้ีเป็นค่าธรรมเนียมท่ีนักเรียนทุกคนจะต้องช าระในแต่ละปีและไม่สามารถขอคืนเงินได้  
       
ค่าบ ารงุอาคารสถานท่ีประจ าปี          10,000 บาท 
เพื่อช่วยในการปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาอาคารสถานที่และสนิทรพัยถ์าวร สิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ในโรงเรยีน คา่ธรรมเนียมเหลา่น้ีอาจใชใ้นการซื้อทรพัยสนิ
เพื่อทดแทนสว่นทีส่กึหรอ  
 
ค่าธรรมเนียมสมาคมผูป้กครองและคร ูPTO (ต่อคน)            650 บาท 
เพื่อสนับสนุนสมาคมผูป้กครองและครู คา่ธรรมเรยีมน้ีจะบรหิารจดัการโดยสมาคมเอง โดยจะใชจ้า่ยในกจิรรมที่ประสาน เชื่อมโยงระหว่างโรงเรยีนกบัผูป้กครอง  
 
ค่าเบีย้ประกนัอบุติัเหต ุ          1,050 บาท 
ประกนัอุบตัเิหตุจะใชใ้นกรณีที่เกดิอุบตัเิหตุ ขณะนักเรยีนอยูใ่นโรงเรยีน 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
คา่ใชจ้า่ยเหลา่น้ีเป็นบรกิารของทางโรงเรยีนซึ่งผูป้กครองสามารถเลอืกรบัหรอืไมร่บับรกิารได ้
             ต่อเทอม       ต่อปี 
อาหารกลางวนั                      10,000 บาท  20,000 บาท 
รถรบั-สง่โรงเรยีน (ระหว่างบา้นและโรงเรยีน)          
 ระยะทาง ไมเ่กนิ 20 กม.      18,000 บาท  36,000 บาท 
 ระยะทาง 21 กม. - 30 กม.      25,000 บาท  50,000 บาท 
 ระยะทาง 31 กม. - 40 กม.      28,000 บาท  56,000 บาท 
 

การเรียนเสริมภาษาองักฤษหลงัเวลาเรียน (ASET)        ต่อชัว่โมง 
ระดบัประถมศกึษา           1,000 บาท 
ระดบัมธัยมศกึษา             800 บาท 
เป็นหลกัสตูรส าหรบันักเรยีนใหม ่ที่มคีวามจ าเป็นตอ้งพฒันาความรูด้า้นภาษาองักฤษ  ครูใหญ่จะแจง้กบัผูป้กครองในช่วงสมคัรเรยีนว่านักเรยีนมคีวามจ าเป็น
ที่จะตอ้งเรยีนเสรมิเมือ่เขา้มาเรยีนที่โรงเรยีน ทัง้น้ีจ านวนครัง้ที่จะตอ้งเรยีนเสรมิจะอยูใ่นดลุยพนิิจของคณุครูใหญ่ (1 ครัง้เท่ากบั 1 ชัว่โมง) โดยมกีารจะมกีาร  
ประเมนิผลการเรยีนหลงัจากนักเรยีนเรยีนครบหลกัสตูร      
 

หมายเหต ุ 
ส่วนลดค่าเล่าเรียนส าหรบัพ่ีน้อง 

1. “พีน้่อง” หมายถงึ บตุรทีเ่กดิจากบดิา มารดาเดยีวกนั หรอืผูป้กครองโดยนิตนิยั ซึง่หมายถงึ พีน้่องโดยสายเลอืด  พีน้่องทีเ่ป็นลกูตดิของพอ่หรอื
แมเ่ลีย้ง และพีน้่องต่างพอ่หรอืแม ่ 

2. ผูป้กครองทีม่บีตุรเลา่เรยีนทีล่านนาในคราวเดยีวกนั ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป จะไดร้บัสว่นลดพีน้่องดงัต่อไปนี้ (หากมพีีน้่องเขา้เรยีนในระหว่างปี
การศกึษาสว่นลดจะมอบใหต้ามวนัทีเ่ร ิม่เรยีน และสว่นลดจะถูกยกเลกิในวนัทีล่าออก)     

 บตุรคนแรก – ไมไ่ดร้บัสว่นลด 
 บตุรคนที ่2 – ไดร้บัสว่นลด 10% 
 บตุรคนที ่3 – ไดร้บัสว่นลด 15% 
 บตุรคนที ่4 – ไดร้บัสว่นลด 20% 

3. สว่นลดดงักลา่วจะเป็นไปโดยอตัโนมตัเิมือ่ไดร้บัการยนืยนัสทิธเิขา้เรยีนจากโรงเรยีน โดยฝ่ายรบัสมคัรนักเรยีนจะยนืยนัสถานะพีน้่องแก่ฝ่าย
การเงนิ เพือ่ทีจ่ะออกใบเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการศกึษา 

4. สว่นลดนี้จะถูกยกเลกิหากม ี "บญัชคีา้งช าระ" ตามนโยบาย "การช าระคา่เลา่เรยีนและคา่ธรรมเนียม" และจะตอ้งช าระคา่เลา่เรยีนเตม็จ านวน 
5. สว่นลดคา่เลา่เรยีนอื่น ๆ จะถูกค านวนหลงัจากหกัสว่นลดพีน้่อง  

 
ข้อควรทราบ 

1. ส าหรบันักเรยีนใหม ่ ผูป้กครองจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษาทัง้หมดภายใน 10 วนั หลงัจากไดร้บัการยนืยนัรบัเขา้เรียน ส าหรบัปีการศกึษา 
2564-65 

2. คา่เลา่เรยีนทัง้หมดจะตอ้งช าระกบัเจา้หน้าที่การเงนิ ตามวนัที่ก าหนดดงัน้ี: 
● ภาคเรยีนที่ 1 – วนัศุกร์ ที่ 6 สงิหาคม 2564 
● ภาคเรยีนที่ 2 – วนัศุกร์ ที่ 17 ธนัวาคม 2564 

3. ส าหรบันักเรยีนใหมท่ี่เขา้เรยีนระหว่างภาคเรยีน ผูป้กครองตอ้งช าระคา่เลา่เรยีนภายใน 5 วนัก่อนเขา้ชัน้เรยีน แต่หากนักเรียนเริม่เรยีนภายใน 5 วนั
นับจากวนัที่ลงทะเบยีนเรยีน ตอ้งช าระคา่เลา่เรยีนก่อนเริม่เรยีน 1 วนั  

4. นักเรยีนที่เขา้ศกึษาระหว่างภาคเรยีน คา่เลา่เรยีนจะคดิจากอตัราสว่นระหว่างวนัที่เหลอืในปีการศกึษานัน้ หารดว้ย 180 วนั (จ านวนวนัทัง้หมดของปี
การศกึษา)  

5. หากช าระคา่เลา่เรยีนหลงัจากวนัที่ที่ระบุไวใ้นขอ้ 3 และ 4 ขา้งตน้ จะตอ้งช าระคา่ปรบั 10% ของจ านวนเงนิที่คา้งช าระ 
6. การแบ่งช าระคา่เรยีนจะไดร้บัการพจิารณา และอนุมตัจิากรองผูจ้ดัการลว่งหน้าอยา่งน้อย 5 วนัก่อนวนัเริม่เรยีนของนักเรยีน และมคีา่บรกิาร 5% 
7. การคนืคา่ธรรมเนียมการศกึษาตามเงือ่นไขที่ปรากฏ ดงัน้ี (ทางโรงเรยีนจะไมม่กีารจา่ยคนืคา่ธรรมเนียมอื่น) 

● ลาออกก่อนเปิดภาคเรยีน คนืเงนิได ้70 % 
● ลาออกช่วงระหว่าง 20 วนัแรกของการเปิดภาคเรยีน คนืเงนิได ้50 % 
● ลาออกช่วงระหว่าง 21-40 วนัแรกของการเปิดภาคเรยีน คนืเงนิได ้20 % 
● ลาออกหลงั 40 วนัเป็นตน้ไป ไมส่ามารถคนืเงนิได ้

8. หากหนังสอืจากหอ้งสมดุและหนังสอือื่น ๆ ที่นักเรยีนยมืสญูหายหรอืช ารุด ทางโรงเรยีนจะสง่ใบเรยีกเกบ็เงนิไปยงัผูป้กครอง โดยก าหนดช าระเงนิ
ภายใน 14 วนัจากวนัที่ในใบเรยีกเกบ็เงนิ  หากพน้จากวนัที่ที่ก าหนด ทางโรงเรยีนจะท าการหกัเงนิจากคา่มดัจ าหนังสอืโดยอตัโนมตัิ 

9. ทางโรงเรยีนนานาชาตลิานนาขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 



 

 

 
 
 
 

费用表 2021 – 2022 –新生 

 

以下费用已提交泰国教育部（MOE）最终批准。 

 

报名费:          
评估费            5,000 THB  

这是从预托班到 13年级所有向 LANNA申请学位的费用。在某些年级学校会评估潜在学生是否适合入学，并确保学校能

够满足入学儿童的要求。 

 

注册费                                 60,000 THB  

这笔一次性费用是用来支付新学生注册时产生的费用，并且适用于从预托班至 13 年级的学生） 

 

书本押金          13,000 THB  

这包括在学生上学期间可能丢失或损坏的任何书籍的费用。 学生离开学校后，这笔钱将被退还，减去需要追回的任何

费用。 

以上费用仅适用于新生。 

离开学校并在离开后超过 12 个月返回的学生将重新产生上述费用。 以上费用（书本押金除外）严格不予退还。 

 

学费: 
        每学期                   每年 

 Early Years                        (年龄 2-4 岁)     113,000 THB   226,000 THB 

Years 1 -2      (年龄 5-6 岁)*   145,000 THB   290,000 THB 

Years 3-6   (年龄 7-10 岁)   169,000 THB   338,000 THB 

Years 7-9   (年龄 11-13 岁)                 175,000 THB   350,000 THB 

Years 10-11   (年龄 14-15 岁) *                185,000 THB   370,000 THB 

Years 12-13   (年龄 16 岁及以上) *  220,500 THB   441,000 THB 
       

注意：学费包括 1-6年级的外部考试费用。 

* 学费包括所有考试费用，包括 IGCSE（大约 16,180泰铢– 20,800泰铢，7-9个科目），A / AS 级别考试（4个

AS和 3个 A2科目约 17,400泰铢）。 

 

其他费用: 
强制性费用（这些费用必须由所有学生每年支付，并且严格不予退还）： 
        

年度资产费                                       10,000 THB 

这有助于支付幼儿园/小学校园和中学校园新建筑和开发费用，从而有助于改善或维护两个校园的设施设备。 

这些费用也可能用于更换使用寿命已久或陈旧的固定资产项目。  

 

家委会经费 (每个学生)                             650 THB 

费用用于家委会及家长活动，家委和教师组织进行管理，以提供学校与家长之间的联系，并为学校提供有价

值的工作和贡献。 

 

意外保险费-强制性                                                                  1,050 THB 

学校尽一切努力维护所有学生的安全。 这有助于分担学生上学期间因任何事故而产生的费用。 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

可选费用 (这些是学校提供的服务产生的费用，但学生家长可以选择接受或不接受): 
                   每学期                      每年 
午餐费         10,000 THB   20,000 THB 

校车费: 

 低于 20公里      18,000 THB   36,000 THB 

21公里 至 30公里 之间   25,000 THB   50,000 THB 

31公里 至 40公里之间   28,000 THB   56,000 THB 

 

课后英语辅导费 (ASET):                                                                                                                   每课时 

小学           1,000 THB 

中学                   800 THB 

该项目适用于新生。 在申请过程中确定了哪些学生，他们需要在英语技能发展方面的额外支持。 入学后，根

据要求，校长将与父母沟通达成协议。 1节课等于 1个小时。 校长将与父母确认所需的课时数。 然后将在协

议期限结束时进行审查。 

 

补充说明： 
 

同一家庭兄弟姐妹学费折扣 

1.“兄弟姐妹”被定义为同一父母或法定监护人的受抚养人。这包括生物学兄弟姐妹，继兄弟和同父异母的

兄弟。 

2.任何时候有两个或两个以上孩子入读 LANNA 的家庭将获得以下折扣。如果一个或多个随后的兄弟姐妹在学

年内入读或离开 LANNA，则应在折扣开始/离开之日相应地重新计算折扣： 

 •第一个孩子–不打折。 

•第二个孩子– 10％的折扣。 

•第三个孩子–优惠 15％。 

•第四个孩子–优惠 20％ 

 

3.以上折扣将在确认 LANNA 学位以及向财务部确认身份后由学校自动应用。财务部将根据上述情况发送发票。 

4.如果家长没有遵守学校的“学杂费支付”政策，经常 “拖延”交费，则折扣将被取消，需要支付全额学费。 

5.应用的任何其他折扣将在扣除兄弟姐妹折扣之后计算。 

 

重要说明 

1. 对于新生，所有入学费都必须在 10 天内支付，以确保 2021/22 学年在学校就读的学位。 

2. 所有学费必须在以下时间前支付给学校财务室： 

 第一学期 –2021年 8 月 6日星期五 

 第二学期 –2021年 12月 17日星期五 

3. 对于在学年期间加入的学生，必须在开学第一天的 5 个工作日之前支付相关学期的学费。 如果学生在

注册后 5 天内开始上学，则必须在开学前一天支付学费。  

4. 在学年开始以后入学的学生费用将按比例计算。 计算将是一年中剩余的上学天数除以 180（一年中的

总上学天数）。 

5. 在以上说明 2 和 3 中指定的日期之后收到的所有付款将自动产生未付金额的 10％的滞纳金。 

6. 特殊付款计划可在开学五天前，与学校财务经理协商，被批准后将另外一次性收取付款计划总额 5％

的费用。 

7. 学费退费仅在以下指定情况下产生。 没有其他退款： 

 如果学生在学期开始前退学，可退还 70％的学费。 

 如果学生在学期开始后的 1-20天之内退学，则可退还 50％的学费。 

 如果学生在学期开学后 21至 40天内退学，则可退还 20％的学费。 

 如果学生在学期开始后的 40天或更长时间后退学，将不予退款。 

8. 如果学生在学校图书馆借的书或是教科书被确定为丢失或损坏，学校将向家长发送赔款发票，要求在

发票日期后的 14 天内付款。 如果在此时间内未能支付或归还书本（如果确定为丢失），则会自动从

学生的书本押金中扣除。  

9. 兰纳国际学校保留随时更改学费结构以及所有条款和条件的权利。 


