
 Fee Schedule 2023–2024 
 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. 

 Equipment Deposit  13,000 THB 
 This  covers  the  cost  of  any  books  and  equipment  which  may  be  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 equipment deposit) are strictly non-refundable. 

 Tuition Fees: 
 Year Level  Age  Per Semester  Per Year 

 Early Years  (ages 2-4 years)  159,000  318,000 
 Years 1-2  (ages 5-6 years)  204,000  408,000 
 Years 3-6  (ages 7-10 years)  237,000  474,000 
 Years 7-9  (ages 11-13 years)  246,000  492,000 
 Years 10-11  (ages 14-15 years)  260,000  520,000 
 Years 12-13  (ages 16 years & up)  309,000  618,000 

 NB:  The  tuition  fees  includes  the  cost  of  Year  1-9  external  tests  and  all  examination  fees  including  IGCSE,  A/AS  Levels  in 
 Secondary Level. 

 Additional Fees: 
 Mandatory Fees (Fees which have to be paid each year by all students and are strictly non-refundable): 
 Annual Capital Fee  10,000 THB 
 This  contributes  to  the  school’s  campus  developments.  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  1,155 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. 



 English Support Levy (strictly non-refundable):  Per Semester  Per Year 
 Intensive English Support class  20,000 THB  40,000 THB 
 Intensive English Support class plus After School English Tutoring  32,000 THB  64,000 THB 

 Students  who  have  a  low  proficiency  in  English  are  placed  in  the  Intensive  English  Support  class  (IES).  Those  requiring 
 further  support  are  also  required  to  attend  twice  weekly  ASET  sessions..  IES  groups  are  kept  to  a  maximum  size  of  12 
 students per class. ASET classes are kept to a maximum of 6 students. 

 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 

 Early Years  10,500 THB  21,000 THB 
 Primary  11,000 THB  22,000 THB 
 Secondary  11,500 THB  23,000 THB 

 Home to School Transportation Fee: 
 Zone A  18,000 THB  36,000 THB 
 Zone B  24,000 THB  48,000 THB 
 Zone C  27,000 THB  54,000 THB 

 New services to be introduced in 2023/24 
 Breakfast & Snack 

 Per Semester  Per Year 
 Early Years  6,300 THB  12,600 THB 
 Primary  6,600 THB  13,200 THB 
 Secondary  6,900 THB  13,800 THB 

 Additional Notes: 
 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: 

 1  st  Child  No Discount 
 2  nd  Child  10% 
 3  rd  Child  15% 

 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.  All enrolment fees must be paid within 10 days to guarantee placement at the school for the 2023/24 academic 

 year, along with a 40,000 Baht initial payment which will be deducted from the first tuition fee invoice. 
 2.  All tuition fees must be paid and received by the financial office by: 

 ●  Semester 1 – Friday 9  th  June 2023. 
 ●  Semester 2 – Friday 15  th  December 2023. 

 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.  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  require  approval  by  the  Finance  &  Accountancy  Manager  at  least  5  days 
 prior to the start of the student's first day of school and will incur a 5% one-time surcharge. 

 7.  Refunds of tuition fees 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  books,  textbooks  and  equipment  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/equipment  borrowed  (if  identified  as  lost)  within  this 
 time will result in an automatic deduction from the student’s equipment deposit. 

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



 ค่าธรรมเนยีมการศกึษาโรงเรยีนนานาชาติลานนา 
 ประจําป� พ.ศ. 2566-2567 

 ค่าธรรมเนยีมการลงทะเบยีน: 
 ค่าสมัครและค่าสอบเข้า (ชําระเมื�อสมัครสอบเข้าเรยีน)  5,000 บาท 
 ค่า  ธรรมเนียม  การ  สอบ  เข้า  สําหรับ  นักเรียน  ที�  เข้า  เรียน  ใน  ชั�น  เตรียม  อนุบาล  ถึง  ชั�น  เยีย  ร์  13  เพื�อ  ประเมิน  ศักยภาพ  และ  ความ  พร้อม 
 ของนักเรียนในการเข้าเรียน และให้โรงเรียนสามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้อยา่งสูงสุด 

 ค่าลงทะเบยีน  60,000 บาท 
 ค่า  ธรรมเนียม  จ่าย  ครั�ง  เดียว  สําหรับ  ค่า  ใช้  จ่าย  ที�  เกี�ยว  กับ  การ  ลง  ทะเบียน  นักเรียน  ใหม ่ ทั�งหมด  สําหรับ  นักเรียน  ที�  เข้า  เรียน  ใน  ชั�น 
 เตรียมอนุบาลถึงชั�นเยียร์ 13 

 ค่ามัดจําอุปกรณ์การเรยีน  13,000 บาท 
 ค่า  ใช้  จ่าย  สว่น  นี�  ครอบคลุม  ค่า  หนังสือ  ยืม  เรียน  และ  อุปกรณ์  การ  เรียน  ที�  อาจ  ชํารุด  หรือ  สูญหาย  ใน  ระหว่าง  เรียน  เงิน  สว่น  นี�  จะ  ได้ 
 รับคืนเมื�อนักเรียนลาออกจากโรงเรียน โดยอาจจะมีการหักค่าใช้จ่ายที�อาจเกิดขึ�น 

 ค่าธรรมเนยีมข้างต้นชําระเพยีงครั�งเดยีวสาํหรบัเรยีนใหม่ 
 นักเรยีน  ที�  ลา  ออก  จาก  โรงเรยีน  และ  กลับ  เข้า  มา  เรยีน  เกิน  ระยะ  เวลา  12  เดือน  หลัง  จาก  ที�  ลา  ออก  ไป  แล้ว  จะ  ต้อง  เสยี  ค่า 
 ธรรมเนยีมดังกล่าวข้างต้นใหม่ 
 เงินค่าธรรมเนยีมข้างต้นนี� (ยกเว้นค่ามัดจําอุปกรณ์การเรยีนการสอน) ไม่สามารถเรยีกคืนได้ ไม่ว่ากรณใีด ๆ 

 ค่าธรรมเนยีมการศกึษา 
 ระดับชั�นเรยีน  อายุ  ต่อภาคเรยีน  ต่อป� 

 ระดับชั�นอนุบาล  (อายุ 2-4 ป�)  159,000  318,000 
 ชั�นเยียร์ 1-2  (อายุ 5-6 ป�)  204,000  408,000 
 ชั�นเยียร์ 3-6  (อายุ 7-10 ป�)  237,000  474,000 
 ชั�นเยียร์ 7-9  (อายุ 11-13 ป�)  246,000  492,000 
 ชั�นเยียร์ 10-11  (อายุ 14-15 ป�)  260,000  520,000 
 ชั�นเยียร์ 12-13  (อายุ 16 ป�ขึ�นไป)  309,000  618,000 

 หมายเหต ุ :  ค่า  ธรรมเนียม  การ  ศึกษา  ได้  รวม  ค่า  สอบ  วัดผล  กับ  องค์กร  ภายนอก  ต่าง  ๆ   สําหรับ  เยีย  ร์  1  –  เยีย  ร์  9  และ  ค่า  สอบ  ทั�งหมด  แล้ว 
 ซึ�งรวมไปถึงค่าสอบ IGCSE, A/AS Level ในระดับมัธยมศึกษาด้วย 

 ค่าธรรมเนยีมอื�น 
 ค่าธรรมเนยีมเหล่านี�เป�นค่าธรรมเนยีมที�จะต้องชําระในแต่ละป�และไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

 ค่าบาํรุงอาคารสถานที�ประจําป�  10,000 บาท 
 เพื�อ  ชว่ย  ใน  การ  ปรับปรุง  และ  บํารุง  รักษา  อาคาร  สถาน  ที�  และ  สินทรัพย์  ถาวร  สิ�ง  อํานวย  ความ  สะดวก  ต่าง  ๆ   ใน  โรงเรียน  รวม  ไป 
 ถึงการซื�อทรัพย์สินเพื�อทดแทนสว่นที�เสื�อมสภาพ 

 ค่าธรรมเนยีมสมาคมผูป้กครองและครู  PTO (ต่อคน)  650 บาท 
 เพื�อ  สนับสนุน  สมาคม  ผู้  ปกครอง  และ  ครู  ค่า  ธรรมเนียม  นี�  จะ  บริหาร  จัดการ  โดย  สมาคม  เอง  โดย  จะ  ใช้  จ่าย  ใน  กิจ  ร  รม  ที�  ประสาน 
 เชื�อมโยงระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 

 ค่าเบี�ยประกันอุบติัเหต ุ  1,155 บาท 
 แม้  โรงเรียน  พยายาม  อยา่ง  เต็ม  ที�  ที�  จะ  รักษา  ความ  ปลอดภัย  ให้  กับ  นักเรียน  ทุก  คน  แต่  จําเป�น  ต้อง  มี  ประกัน  อุบัติเหตุ  เพื�อ  ชว่ย 
 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในกรณีที�เกิดอุบัติเหตุที�ไมค่าดคิด ทั�งในและนอกโรงเรียน 



 หลักสตูรปรบัพื�นฐานภาษาอังกฤษ (English Support): 
 ต่อภาคเรยีน  ต่อป� 

 Intensive English Support (IES)  20,000 บาท  40,000 บาท 
 Intensive English Support (IES) และ After School English Teaching (ASET)  32,000 บาท  64,000 บาท 

 นักเรียน  ที�  มี  ความ  จําเป�น  ต้อง  พัฒนา  ทักษะ  ด้าน  ภาษา  อังกฤษ  จะ  ต้อง  ลง  ทะเบียน  เรียน  หลักสูตร  ปรับ  พื�น  ฐาน  ภาษา  อังกฤษ 
 (IES:  Intensive  English  Support)  และ  นักเรียน  ที�  มี  ความ  จําเป�น  เป�น  พิเศษ  จะ  ต้อง  ลง  ทะเบียน  เรียน  ภาษา  อังกฤษ  เพิ�ม  เติม 
 หลัง  เลิก  เรียน  (ASET:  After  School  English  Tutoring)  สัปดาห์  ละ  2  ครั�ง  จํานวน  นักเรียน  สูงสุด  สําหรับ  ห้องเรียน  IES  คือ 
 12 คน และจํานวนนักเรียนสูงสุดสําหรับห้องเรียน ASET คือ 6 คน 

 ค่าใช้จ่ายอื�น 
 ค่าใช้จ่ายเหล่านี�เป�นบริการของทางโรงเรียนซึ�งผู้ปกครองสามารถเลือกรับบริการได้ตามความสมัครใจ 

 ต่อภาคเรยีน  ต่อป� 
 อาหารกลางวัน 

 ระดับชั�นอนุบาล  10,500 บาท  21,000 บาท 
 ระดับชั�นประถมศึกษา  11,000 บาท  22,000 บาท 
 ระดับชั�นมัธยมศึกษา  11,500 บาท  23,000 บาท 

 รถรบั-สง่โรงเรยีน (ระหว่างที�พักและโรงเรยีน) 
 โซน เอ  18,000 บาท  36,000 บาท 
 โซน บี  24,000 บาท                  48,000 บาท 
 โซน ซี  27,000 บาท                  54,000 บาท 

 บรกิารเพิ�มเติมที�จะเริ�มในป�การศกึษา 2566-67 
 อาหารเช้า และอาหารว่าง 

 ต่อภาคเรยีน  ต่อป� 
 ระดับชั�นอนุบาล  6,300 บาท  12,600  บาท 
 ระดับชั�นประถมศึกษา  6,600 บาท  13,200 บาท 
 ระดับชั�นมัธยมศึกษา  6,900 บาท  13,800 บาท 

 ข้อมูลเพิ�มเติมอื�น ๆ 
 สว่นลดค่าเล่าเรยีนสาํหรบัพี�น้อง 

 1.  “พี�น้อง” หมายถึง บุตรที�เกิดจากบิดา มารดาเดียวกัน หรือผู้ปกครองโดยนิตินัย ซึ�งหมายถึง พี�น้องโดยสายเลือด 
 และพี�น้องต่างบิดามารดา 

 2.  ผู้ปกครองที�มีบุตรเล่าเรียนที�ลานนาในคราวเดียวกัน ตั�งแต่ 2 คนขึ�นไป จะได้รับสว่นลดพี�น้องดังต่อไปนี� (หากมีพี� 
 น้องเข้าเรียนในระหว่างป�การศึกษาสว่นลดจะมอบให้ตามวันที�เริ�มเรียน และสว่นลดจะถูกยกเลิกในวันที�ลาออก) 

 บุตรคนแรก  ไมม่ีสว่นลด 
 บุตรคนที� 2  10% 
 บุตรคนที� 3  15% 

 3.  สว่นลดดังกล่าวจะเป�นไปโดยอัตโนมัติเมื�อได้รับการยืนยันสิทธิเข้าเรียนจากโรงเรียน โดยฝ�ายรับสมัครนักเรียนจะ 
 ยืนยันสถานะพี�น้องแก่ฝ�ายการเงิน เพื�อที�จะออกใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 4.  สว่นลดนี�จะถูกยกเลิกหากมี  "บัญชีค้างชําระ" ตามนโยบาย "การชําระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม" และจะต้อง 
 ชําระค่าเล่าเรียนเต็มจํานวน 

 5.  สว่นลดค่าเล่าเรียนอื�น ๆ จะถูกคํานวนหลังจากหักสว่นลดพี�น้อง 



 หมายเหตแุละเงื�อนไข 
 1.  ผู้  ปกครอง  จะ  ต้อง  ชําระ  ค่า  ธรรมเนียม  การ  ลง  ทะเบียน  ภายใน  10  วัน  หลัง  จาก  ได้  รับ  การ  ยืนยัน  รับ  เข้า  เรียน  ใน  ป�  การ 

 ศึกษา  2566-67  พร้อม  ด้วย  การ  ชําระ  ค่า  มัดจํา  ค่า  ธรรมเนียม  การ  ศึกษา  จํานวน  40,000  บาท  เพื�อ  เป�นการ  สํารอง  สิทธิ� 
 โดย  เงิน  จํานวน  ดัง  กล่าว  จะ  ไม ่ สามารถ  ขอ  คืน  ได้  แต่  จะ  ถูก  นํา  ไป  หัก  ออก  จาก  ค่า  ธรรมเนียม  การ  ศึกษา  ของ  ภาค  การ  ศึกษา 
 แรก 

 2.  ค่าเล่าเรียนทั�งหมดจะต้องชําระกับฝ�ายการเงิน ตามกําหนด ดังนี� 
 ●  ภาคเรียนที� 1 – วันศุกร์ ที� 9 มิถุนายน 2566 
 ●  ภาคเรียนที� 2 – วันศุกร์ ที� 15 ธันวาคม 2566 

 3.  สําหรับ  นักเรียน  ใหม ่ ที�  เข้า  เรียน  ระหว่าง  ภาค  เรียน  ผู้  ปกครอง  ต้อง  ชําระ  ค่า  เล่า  เรียน  ภายใน  5  วัน  ก่อน  เข้า  ชั�น  เรียน  แต่ 
 หากนักเรียนเริ�มเรียนภายใน 5 วันนับจากวันที�ลงทะเบียนเรียน ต้องชําระค่าเล่าเรียนก่อนเริ�มเรียน 1 วัน 

 4.  นักเรียน  ที�  เข้า  ศึกษา  ระหว่าง  ภาค  เรียน  ค่า  เล่า  เรียน  จะ  คิด  จาก  อัตราสว่น  ระหว่าง  วัน  ที�  เหลือ  ใน  ป�  การ  ศึกษา  นั�น  หาร  ด้วย 
 180 วัน  (จํานวนวันทั�งหมดของป�การศึกษา) 

 5.  หาก  ชําระ  ค่า  เล่า  เรียน  หลัง  จาก  วัน  ที�  ได้  ระบุ  ไว้  ใน  ข้อ  2  และ  3  ข้าง  ต้น  จะ  ต้อง  ชําระ  ค่า  ธรรมเนียม  การ  ชําระ  เงิน  ล่าช้า 
 10% ของจํานวนเงินที�ค้างชําระ 

 6.  การ  แบง่  ชําระ  ค่า  เล่า  เรียน  จะ  ได้  รับ  การ  พิจารณา  และ  อนุมัติ  จาก  ผู้  จัดการ  ฝ�าย  การ  เงิน  และ  บัญชี  ล่วง  หน้า  อยา่ง  น้อย  5 
 วันก่อนวันเริ�มเรียนของนักเรียน และมีค่าธรรมเนียม 5% 

 7.  การ  คืน  ค่า  ธรรมเนียม  การ  ศึกษา  เป�น  ไป  ตาม  เงื�อนไข  ที�  ปรากฏ  ดัง  ต่อ  ไป  นี�  (  ค่า  ธรรมเนียม  อื�น  ไม ่ สามารถ  ขอ  เงิน  คืน  ได้  ทุก 
 กรณี) 

 ●  นักเรียนที�ขอลาออกก่อนเป�ดภาคเรียน คืนเงินได้ 70% 
 ●  นักเรียนที�ขอลาออกชว่งระหว่าง 20 วันแรกของการเป�ดภาคเรียน คืนเงินได้ 50 % 
 ●  นักเรียนที�ขอลาออกชว่งระหว่าง 21 - 40 วันแรกของการเป�ดภาคเรียน คืนเงินได้ 20 % 
 ●  นักเรียนที�ขอลาออกหลัง 40 วันขึ�นไป ไมส่ามารถคืนเงินได้ 

 8.  หาก  หนังสือ  จาก  ห้อง  สมุด  หนังสือ  เรียน  และ  อุปกรณ์  การ  เรียน  ที�  นักเรียน  ยืม  จาก  โรงเรียน  ชํารุด  หรือ  สูญหาย  ทาง 
 โรงเรียน  จะ  สง่  ใบ  เรียก  เก็บ  เงิน  ไป  ยัง  ผู้  ปกครอง  โดย  กําหนด  ชําระ  เงิน  ภายใน  14  วัน  จาก  วัน  ที�  ใน  ใบ  เรียก  เก็บ  เงิน  หาก 
 ไมม่ีการชําระเงินภายในวันที�กําหนด โรงเรียนจะทําการหักเงินจากค่ามัดจําอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยอัตโนมัติ 

 9.  โรงเรียนนานาชาติลานนาขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



 费用表 2023–2024 
 报名费  : 

 评估费  5,000 THB 
 这是从预托班到13年级所有向LANNA申请学位的学生费用。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） 

 设备押金  13,000 THB 
 这包括学生在校期间可能丢失或损坏的任何书籍和设备的费用。这将在学生离开学校时退还，减去任何需要收回的费 
 用。 

 以上费用仅限新生一次性缴纳。 
 学生离校超过12个月返校，需重新缴纳上述费用。 
 以上费用（设备押金除外）概不退还。 

 学费: 
 年  级  年  龄  每学期  每学年 

 Early Years  (年龄 2-4 岁)  159,000  318,000 
 Years 1-2  (年龄 5-6 岁)  204,000  408,000 
 Years 3-6  (年龄 7-10 岁)  237,000  474,000 
 Years 7-9  (年龄 11-13 岁)  246,000  492,000 
 Years 10-11  (年龄 14-15 岁)  260,000  520,000 
 Years 12-13  (年龄 16 岁及以上)  309,000  618,000 

 注意：学费包括1-9年级外部考试的费用和其他年级的所有考试费用，包括IGCSE、中学A/AS Levels。 

 其他费用: 
 强制性费用（所有学生每年必须支付的费用，严格不予退还）： 

 年度资产费  10,000 THB 
 这有助于学校校区的发展。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  1,155 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和校外发生的任何事故而产生的费用。 

 英语强化辅导费（不可退费） :  每学期  每学年 
 英语强化支持IES  20,000 THB  40,000 THB 
 英语强化支持和课后英语辅导  32,000 THB  64,000 THB 

 英  语  水  平  较  低  的  学  生  被  安  排  在  强  化  英  语  辅  导  计  划  (IES)  中  ，  还  需  要  更  多  帮  助  的  学  生  将  被  安  排  到  每  周  两  次  的  课  后 
 英语辅导（ASET）中。 IES 学生小组的人数最多为每班 12 名学生，ASET学生小组的人数最多为每班6名学生。 



 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  每学年 

 午餐 
 Early Years  10,500 THB  21,000 THB 
 Primary  11,000 THB  22,000 THB 
 Secondary  11,500 THB  23,000 THB 

 校车: 
 Zone A  18,000 THB  36,000 THB 
 Zone B  24,000 THB  48,000 THB 
 Zone C  27,000 THB  54,000 THB 

 23/24学年新增服务 
 早餐 & 午点  每学期  每学年 

 Early Years  6,300 THB  12,600 THB 
 Primary  6,600 THB  13,200 THB 
 Secondary  6,900 THB  13,800 THB 

 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  没有折扣 
 第二个孩子  10% 
 第三个孩子  15% 

 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，必须在 10 天内支付所有入学费用，以保证 2023/24 学年在学校的学位。如选择预先支付 
 40,000泰铢的押金，它将从第一张学费发票中抵扣。 

 2.  所有费用必须在以下时间前支付给学校财务室： 
 ●  第一学期 – 2023年6月9日星期五. 
 ●  第二学期 – 2023年12月15日星期五. 

 3.  对  于  在  学  年  期  间  入  学  的  学  生  ，  相  关  学  期  的  学  费  必  须  在  开  课  前  至  少  5  个  工  作  日  支  付。  如  果  学  生  在  入  学  后  5 
 天内开始上学，则必须在开学前一天支付学费。 

 4.  学  年  开  始  后  入  学  的  学  生  费  用  将  按  比  例  计  算。  计  算  方  法  是  一  年  中  剩  余  的  上  学  天  数  除  以  180  （一  年  中  的  总  上 
 学天数）。 

 5.  在上述注释 2 和 3 中指定的日期之后收到的所有付款将自动产生未偿金额的 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.  借给学生的图书馆书籍、教科书或设备被确定为丢失或损坏的，将向家长开具发票，需要在发票日期 
 后  的  14  天  内  支  付。  未  能  在  此  时  间  内  支  付  发  票  或  归  还  借  用  的  书  籍  /  设  备  （如  果  确  定  丢  失）  将  导  致  从  学  生  的 
 设备押金中自动扣除。 

 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。 


