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Our school community of  over 1,000 students gives every child 
a chance to feel happy and valued.



Amnuay Silpa is Thailand’s leading bilingual school 
with a proud history dating back more than 90 years.

Situated in the heart of Bangkok, our school’s three 
phases – Foundation, Primary and Secondary – offer 
students one continuous educational journey from 
the ages of 3-18.

โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์เป็นโรงเรียนสองภำษำชั้นน�ำ
ของประเทศไทยที่มีประวัติควำมเป็นมำอันยำวนำนกว่ำ 90 ปี

ณ พื้นที่ใจกลำงกรุงเทพมหำนคร  
โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์เปิดสอนนักเรียนใน 3 ระดับ ได้แก่  
ระดับอนุบำล ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ 
ซึ่งท�ำให้นักเรียนอยู่ในระบบกำรศึกษำที่มีควำมต่อเนื่องตั้งแต่ 
อำยุ 3 - 18 ปี 

About

Our School
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Worlds
The Best Of Both

Welcome to Amnuay Silpa, the leading bilingual school in Thailand and the first 
Thinking School in Asia.

At Amnuay Silpa we offer your child a worldclass 
international standard of education that respects Thai 
values, history and culture. By carefully combining 
the Thai and UK curricula, students move effortlessly 
between languages and achieve excellent exam results 
in both international and Thai exams. 

Alongside high expectations and academic success, we 
create a community in which every student can feel 
happy and valued. We hope you enjoy learning more 
about our school and please do not hesitate to contact 
us if you would like to visit.

โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์จัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำกล
โดยธ�ำรงไว้ซึ่งคุณค่ำ ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรมของไทย 
ผ่ำนกำรผสมผสำนหลักสูตรไทยและหลักสูตรอังกฤษ
เข้ำด้วยกันอย่ำงลงตัว นักเรียนจะเรียนวิชำต่ำงๆในภำษำไทย
และภำษำอังกฤษอย่ำงเป็นธรรมชำติและมีผลสัมฤทธิ์ด้ำนวิชำกำร 
ในระดับสูงทั้งในกำรสอบระดับชำติและระดับนำนำชำติ 

นอกจำกควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของนักเรียนและควำมเป็นเลิศ
ทำงวิชำกำรแล้ว โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ยังมุ่งสร้ำงสรรค์โรงเรียน
ให้เป็นบ้ำนหลังที่สองที่นักเรียนทุกคนมีควำมส�ำคัญ
และอยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข เรำหวังว่ำท่ำนผู้ปกครองจะสนใจ
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนอ�ำนวยศิลป์และแวะมำเยี่ยมชม
โรงเรียนของเรำ
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Joseph Pine 
Principal

Petchuda Kesprayura 
CEO



We’re proud that Amnuay Silpa students go on to study at the 
top universities in Thailand or overseas in countries such as 
the UK and US.

3



Thinkers
We Are

The world is changing faster than ever in terms of 
communication, technology and global opportunities. 
At Amnuay Silpa we teach children the thinking skills 
they will need to thrive in this rapidly changing world.

By learning how to think – critically, creatively and 
reflectively – students learn faster and more effectively, 
and are better prepared for the challenges they will face in 
the future. Knowledge goes out of date, but thinking skills 
last a lifetime.

โลกในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วกว่ำครั้งใดๆที่เคยมีมำ
ทั้งในด้ำนกำรสื่อสำร เทคโนโลยี และโอกำสในระดับสำกล
โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์จึงมุ่งพัฒนำทักษะทำงกำรคิด ซึ่งเป็นสิ่ง
จ�ำเป็นส�ำหรับกำรปรับตัวในภำวะที่มีกำรเปลี่ยนแปลง

กำรเรียนรู้วิธีกำรคิดอันได้แก่ กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสร้ำงสรรค์  
และกำรคิดสะท้อนกลับ ท�ำให้นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ 
ได้รวดเร็ว มีประสิทธิภำพสูงขึ้น และพร้อมต่อกำรเผชิญกับควำม 
ท้ำทำยในอนำคต เนื่องจำกควำมรู้นั้นอำจล้ำสมัยได้ 
แต่ควำมสำมำรถในกำรคิดจะคงอยู่กับนักเรียนไปตลอดชีวิต 

Amnuay Silpa is Asia’s first Thinking School, 
accredited by the UK’s Exeter University.
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BilingualWe Are

Children learn in both Thai and English from their earliest years 
at our school. In the Foundation and Primary phases lessons 
are taught in both languages in the same classroom using two 
teachers working with groups.

During the Secondary phase, subjects like Science, Maths and 
History are taught in both Thai and English during separate 
lessons, carefully planned to complement each other. This 
unique blend of Thai and UK curricula allows students to excel 
at O-Net, iGCSE and AS/A-level examinations, making us 
Thailand’s top-performing bilingual school.

นักเรียนจะเริ่มเรียนในห้องเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ ตั้งแต่ปีแรกที่เข้ำศึกษำที่โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ ในชั้นอนุบำล
และประถมศึกษำกำรเรียนกำรสอนทั้งสองภำษำจัดในห้องเรียนที่ครูไทย
และครูต่ำงชำติจัดกำรสอนพร้อมกันโดยกำรแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ

ส�ำหรับกำรเรียนในระดับมัธยมศึกษำ จะจัดกำรเรียนกำรสอนแยกตำมวิชำ
ต่ำงๆ ทั้งในหลักสูตรไทยและหลักสูตรอังกฤษ เช่น วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
และประวัติศำสตร์ โดยมีกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกันและกัน
อย่ำงดี กำรผสมผสำนหลักสูตรไทยและหลักสูตรอังกฤษนั้นเป็นเอกลักษณ์
ของโรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ ซึ่งช่วยให้นักเรียนประสบควำมส�ำเร็จในกำรสอบ 
O-Net IGCSE และกำรสอบ AS/A-level ท�ำให้โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์
เป็นโรงเรียนสองภำษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำสูงสุดในประเทศไทย

Amnuay Silpa is Thailand’s leading bilingual 
school with lessons taught equally in Thai 
and English.
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“ ANS students don’t simply learn.  
They understand how they are learning 
and why.”
ANS parent



LeadersWe Are

Today’s students are tomorrow’s leaders. Whether by joining 
the active Student Council, mentoring younger students or 
completing the Duke of Edinburgh International Award, 
children learn the many different ways they can develop 
leadership skills.

We empower students so they can become young adults who 
ask and respond to difficult questions, manage conflict and 
resolution – both locally and internationally – and show 
acceptance and understanding of diversity. This requires 
strong leadership skills, and it is these skills that we put at the 
centre of our teaching.

นักเรียนอ�ำนวยศิลป์ในวันนี้คือผู้น�ำในวันหน้ำ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ในฐำนะคณะกรรมกำรนักเรียน กิจกรรมเป็นผู้ดูแลน้องชั้นเล็ก 
และกำรเข้ำร่วม Duke of Edinburgh International Award 
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนำทักษะควำมเป็นผู้น�ำของตนเอง

เรำหล่อหลอมให้นักเรียนเติบโตขึ้นเป็นคนรุ่นใหม่ที่กล้ำถำม
และตอบค�ำถำมที่ยำกต่อกำรหำค�ำตอบ สำมำรถจัดกำรกับควำมขัดแย้ง
และหำทำงออกของปัญหำได้อย่ำงเหมำะสมทั้งในระดับสังคมใกล้ตัว
และในระดับระดับสำกล รวมถึงกำรยอมรับและเข้ำใจควำมหลำกหลำย 
ในโลกปัจจุบัน สิ่งเหล่ำนี้ต้องกำรทักษะควำมเป็นผู้น�ำในระดับสูง 
และทักษะเหล่ำนี้ถือเป็นแกนหลักในกำรออกแบบหลักสูตรกำรเรียน
กำรสอนของโรงเรียนอ�ำนวยศิลป์  

Students take the lead in their own learning and develop the skills they need to become 
both independent and inter-dependent.
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“ It is amazing to see my daughter able to switch so 
effortlessly between English and Thai.”
ANS parent



“ ANS prepares my children to be a good leaders by teaching 
them the skills and qualities of  leadership and then providing 
the opportunities to apply these.”
ANS parent

7



8



InnovatorsWe Are

Rather than learning a body of knowledge through a ‘fixed 
mindset’, we teach transferable skills through a ‘growth mindset’, 
because this approach will serve our students well - whatever 
the future holds. We stress the connections between Science, 
Technology, Engineering, the Arts and Maths (STEAM), for 
example, encouraging children to analyse, compare, contrast, 
reflect and evaluate.

Our up-to-date curriculum includes computer science and 
robotics, while a number of innovation projects will help 
students research and plan solutions to real world problems.

แทนกำรจัดกำรเรียนเพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ที่จ�ำกัดอยู่ในบทเรียน 
และจ�ำกัดควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์
สอนนักเรียนให้เรียนรู้ทักษะกำรประยุกต์ต่อยอดควำมรู้ เนื่องจำก 
ควำมสำมำรถในกำรปรับเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ที่จะช่วยให้นักเรียนสำมำรถรับมือกับอนำคตที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
ได้เป็นอย่ำงดี เรำเน้นกำรเชื่อมโยงควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศำสตร์เรำเน้น ศิลปะ และคณิตศำสตร์ผ่ำนแนวคิด STEAM 
โดยสนับสนุนให้นักเรียนคิดวิเครำะห์ เปรียบเทียบ หำควำมแตกต่ำง 
คิดสะท้อนกลับและประเมินสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

เรำปรับปรุงหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งรวมถึงวิชำ
วิทยำศำสตร์ คอมพิวเตอร์ และโรบอติกส์ โครงงำนนวัตกรรมต่ำงๆ
เปิดโอกำสให้นักเรียนท�ำกำรศึกษำ วิจัย และวำงแผนเพื่อแก้ปัญหำที่
เกิดขึ้นจริงในโลก

We teach the transferable skills children 
need to thrive in careers that have not yet 
been invented.
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“ Having the opportunity to represent my school and 
country at the Formula 1 in Schools World Final was 
unbelievable. I learnt so much from that experience.”
ANS student



We respect Thai Culture
At Amnuay Silpa, we teach traditional Thai values 
such as respect and self-awareness and celebrate all 
the major festivals in the national calendar including 
Loy Kratong, Wai Kru and Songkran. Children 
therefore leave us with a deep understanding and 
commitment to Thai culture, and also a strong sense 
of its place in the  wider world, with a respect for 
other cultures  too.

ที่โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ คุณค่ำของควำมเป็นไทย ภูมิใจในชำติ
สร้ำงโอกำสให้นักเรียนได้ท�ำกิจกรรมตำมประเพณีไทย เช่น 
ลอยกระทง ไหว้ครู และสงกรำนต์ นักเรียนที่จบกำรศึกษำจำก
โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ จะก้ำวออกจำกรั้วโรงเรียนพร้อมกับควำมเข้ำใจ
และควำมผูกพันกับวัฒนธรรมไทยอย่ำงลึกซึ้ง ในขณะเดียวกัน
นักเรียนยังเข้ำใจโลกที่กว้ำงขึ้นและเคำรพวัฒนธรรมอื่นที่แตกต่ำง

As a Thai school first and foremost, we teach respect for Thai 
culture and religion.
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“ The emphasis on Thai culture is very strong at 
the school and ensures that my children retain 
their Thai identity.”
ANS parent



Teaching Global Citizenship extends far beyond 
fundraising. At Amnuay Silpa it’s woven throughout 
the curriculum to give students opportunities to 
take the lead, be active and contribute to the lives 
of others.

In the Secondary Phase, the Global Perspectives 
IGCSE and A-level programmes build upon the 
foundation skills laid down in the Primary and 
early Secondary phases. We teach children to value 
diversity and encourage a desire to tackle social 
injustice. By enabling our children to become good 
global citizens, we help to make the world fairer 
and safer.

We are

กำรพัฒนำรักเรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภำพ มี
กระบวนกำรอื่นๆนอกเหนือจำกกำรระดมเงินบริจำคเพื่อ
กำรกุศล ที่โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ กำรปลูกฝังควำมเป็น
พลเมืองโลกสอดแทรกอยู่ตลอดหลักสูตร นักเรียนทุกคน 
จะได้รับมอบหมำยหน้ำที่ผู้น�ำที่ต้องมีควำมกระตือรือร้นและ
อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น 

ในระดับมัธยมศึกษำวิชำ Global Perspectives ตำมหลักสูตร 
IGCSE และ A-level เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องในจำกกำรเรียน
ในชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้น เรำสอนให้นักเรียน
เห็นควำมส�ำคัญของควำมแตกต่ำง และส่งเสริมให้นักเรียน
กล้ำที่จะก้ำวออกมำช่วยผดุงควำมยุติธรรมในสังคม
กำรส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลเมืองโลกที่ดีนั้น ช่วยให้เรำมีส่วน
ในกำรสร้ำงสังคมที่มีควำมเท่ำเทียมและเป็นสังคมที่ปลอดภัย

We believe education should foster an active concern for the world and 
those who share it with us.

Globally Aware
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“ ANS has taught my son to recognise his rights but also his 
responsibilities as both a local and global citizen.”
ANS parent



A Holistic
Approach

Time spent on academic subjects is carefully 
balanced with sport, art, music and dance in 
order to give a holistic education that feeds the 
talents of every child.

We are particularly proud of our thriving 
afterschool programme through which students 
can participate in over 100 activities including 
yoga, badminton, Chelsea football, music, art, 
robotics, chess, languages and Masterchef. We 
make sure that the interests and talents of every 
child are recognised and given a chance to shine.

โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์พิถีพิถันในกำรออกแบบหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอนเพื่อควำมสมดุลระหว่ำงวิชำกำรและ  
กิจกรรม กีฬำ ศิลปะ ดนตรี และนำฏศิลป์ ซึ่งเป็นหลัก  
ในกำรศึกษำแบบองค์รวมที่เสริมสร้ำงศักยภำพของเด็ก 

แต่ละคน

กิจกรรมหลังเลิกเรียนของโรงเรียนอ�ำนวยศิลป์
มีมำกกว่ำ 100 กิจกรรม ที่นักเรียนสำมำรถเข้ำร่วม
ซึ่งมีทั้งโยคะ แบดมินตัน ฟุตบอลจำกสโมสรเชลซี 
ดนตรี ศิลปะ โรบอติกส์ ภำษำต่ำงๆ และ Masterchef
กิจกรรมเหล่ำนี้เป็นส่วนส�ำคัญต่อกำรที่นักเรียนแต่ละคน
จะได้ค้นพบควำมถนัด ควำมสนใจ หรือควำมสำมำรถ
พิเศษและมีโอกำสพัฒนำขีดควำมสำมำรถของนักเรียน

แต่ละคนสู่ศักยภำพสูงสุด

At Amnuay Silpa we develop the whole child, not just their
academic performance.
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“ ‘I love the emphasis on holistic education where my children 
are involved in so many extra-curricular activities. They love 
school and learning.”
ANS parent





Over 90 Years of Excellence
Founded by Chitra Dansuputra in 1926, Amnuay 
Silpa School has an influential network of over 
70,000 alumni including six former prime ministers. 
We are Asia’s only Thinking School, as accredited 
by Exeter University, and one of only 26 schools 
worldwide to have achieved Advanced Thinking 
School Status.

Our school, which is run by the Amnuay Silpa 
Foundation, a non-profit making educational trust, 
is well-equipped with specialist science laboratories 
and ICT rooms, specialist subject rooms, a drama 
theatre, extensive library and swimming pools.

To find out more please visit our website or contact 
us to arrange a visit and personal tour.

โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ก่อตั้งโดยครูจิตร ทังสุบุตร 
ในพ.ศ. 2469 มีเครือข่ำยศิษย์เก่ำกว่ำ 70,000 คน
ในจ�ำนวนนี้มีอดีตนำยกรัฐมนตรีถึง 6 ท่ำน 
เรำเป็นโรงเรียนส่งเสริมกำรคิดแห่งเดียวในทวีปเอเซีย 
ที่ได้รับกำรรับรองโดยมหำวิทยำลัยเอ็กซิเตอร์ และ
เป็นหนึ่งในโรงเรียนส่งเสริมกำรคิดระดับควำมเชี่ยวชำญ
ขั้นสูง ซึ่งมีเพียง 26 แห่งจำกทั่วโลก  

โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์บริหำรโดยอ�ำนวยศิลป์มูลนิธิ 
ครูจิตร-ครูเอิบ ทังสุบุตร ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อกำรศึกษำที่ไม่
แสวงผลก�ำไร ด้วยกำรสนับสนุนจำกอ�ำนวยศิลป์มูลนิธิฯ
โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์จึงมีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรศึกษำที่ 
พร้อมสรรพ ทั้งห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ห้องเรียนวิชำเฉพำะต่ำงๆ ห้องซ้อมศิลปะกำรแสดง
ห้องสมุด และสระว่ำยน�้ำ

ท่ำนสำมำรถชมรำยละเอียดของโรงเรียนผ่ำนเว็บไซต์ 
หรือติดต่อเพื่อนัดเยี่ยมชมโรงเรียน

304/1 Sri Ayuthaya Road, Phaya Thai, Ratchatewi, 
Bangkok, 10400, Thailand

t. +66 2 354 5267 
w. www.amnuaysilpa.website

Amnuay Silpa School
โรงเรียนอ�ำนวยศิลป์ 


