รางวัลจัดการศึกษา
จากความสามารถในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพและรักษาระดับคุณภาพของนักเรียนอยู่เสมอ ทา
ให้โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้รับพระราชทานรางวัลจัดการศึกษาดีเด่นระดับชาติ คือ
1. โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานจัดการศึกษาดีเด่น ประเภทมัธยมศึกษาและประถมศึกษาจากพระหัตถ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประจาปีการศึกษา 2511 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
ของโรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลเรียนดีอันดับสามของประเทศ
2. โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานจัดการศึกษาดีเด่นประเภทมัธยมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2513, 2516
และ 2529
3. โรงเรี ย นได้รั บ การรางวัลพระราชทานการจัดการศึกษาดีเด่นประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจาปี
การศึกษา 2537 และได้รับรางวัลโล่โรงเรียนดีเด่น เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2537 ณ หอประชุมคุรุสภา
4. โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานการจัดห้องสมุดดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจาปีพุทธศักราช2532 และ
2542 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
5. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002:1994 จากบริษัท BVQI เมื่อปี 2541
6. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1996 จากบริษัท BVQI เมื่อปี 2542
7. โรงเรี ย นได้รั บการรั บ รองจากส านั กงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบแรก (ปี 2544 ถึง 2548)
8. วงดุริยางค์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 20 ณ สนามศุภชลาศัย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2544
9. โรงเรียนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพทางการศึกษา ISO 9001:2000 จากสถาบัน MASCI รอบที่ 1
ในปี พ.ศ. 2549
10 โรงเรี ย นได้รั บการรั บ รองจากส านั กงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 2 (ปี 2549 ถึง 2553)
11. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองของเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26
ตุลาคม 2550
12. โรงเรียนได้รับมอบป้ายโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่มีการสุขาภิบาลอาหารระดับดีเด่น จากโครงการ
กรุ งเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ประจาปี 2550 เมื่อวันที่ 6
มีนาคม 2551
13. วงดุริยางค์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้รั บรางวัลความสามารถระดับเหรียญเงินในการนั่งบรรเลง
การบรรเลงดนตรีสนาม และรางวัลคฑากรยอดเยี่ยม จากการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วย

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28
ประจาปีการศึกษา 2551
โรงเรียนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน MASCI รอบที่ 2 ใน
ปี พ.ศ. 2552
โรงเรียนได้รับรางวัลระดับ 5 ดาว พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากโครงการโรงเรียนดีเด่นด้านพลังงาน
ประจาปี 2552 จากการไฟฟ้านครหลวง
โรงเรียนได้รับรางวัลที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท จากโครงการ Eco School Award ซึ่งเป็นโครงการ
เกี่ ย วกั บ การจั ดการด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มภายในโรงเรี ย น จากสมาคมนั ก ธุ ร กิจ เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มไทย สถาบั น
สิ่งแวดล้อมไทย ในปี พ.ศ. 2552
วงดุริยางค์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้รับรางวั ลที่ 3 พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ในรายการ
Thailand International Wind Ensemble Competition 2009 : Class B การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม
นานาชาติ จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2552
โรงเรียนได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “เป็นหน่วยงานน้องใหม่ไฟแรง ที่จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในปี 2552 –
2554 ประสบความสาเร็จได้รับปริมาณโลหิตตามเป้าหมาย” จากศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย เมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน 2554
โรงเรียนได้รับการรับรองจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 3 (ปี พ.ศ. 2554 – 2558) เมื่อวันที่ 17 – 19 สิงหาคม
2554
โรงเรียนโล่รางวัลโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการดีเด่น สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555
โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา” เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
และรับโล่เชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555
โรงเรียนการรับรองระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
อุตสาหกรรมมูลนิธิ รอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนได้รับโล่ขอบคุณจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่ 1 มอบโดย พลโทอุดมเดช สีตบุตร
แม่ทัพภาคที่ 1 เมื่อวัน ที่ 3 กุม ภาพันธ์ 2555 เนื่องในโอกาสที่ทางโรงเรียนได้ให้ การสนับสนุ นในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
โรงเรียนได้รับรางวัลระดับ 5 ดาว ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากการไฟฟ้านครหลวง
และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 จากการประเมิน
โครงการโรงเรียนดีเด่นด้านพลังงาน (ENERGY MIND AWARD 2012) และรับประทานโล่จากพระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ การไฟฟ้านครหลวง สานักงานใหญ่

25. โรงเรียนได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากสภากาชาดไทย เป็ นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิต
เป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่าเสมอนานกว่า 5 ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกิน
กว่า 1,000 หน่วย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556
26. โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดีเด่น) ระดับมั ธยมศึกษา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 เป็น
โครงการเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น
27. โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย จากสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับรองการตรวจประเมินอาคารสถานที่ ได้
เกณฑ์มาตรฐาน Clean and Green ในโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น Bangkok Clean Green ระยะเวลา
รับรอง พ.ศ. 2556-2558
28. วงดุริย างค์ของโรงเรี ยนเซนต์โ ยเซฟคอนเวนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิ ศประเภทวงเยาวชน “2013 WAMSB
World Championship ประเภท Junior Band Champion” ที่ประเทศญี่ปุ่น เมืองชิบะ
29. โรงเรียนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
อุตสาหกรรมมูลนิธิ ( MASCI) รอบที่ 4 ในปี พ.ศ. 2558
30. โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่ จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน
พ.ศ. 2558
31. โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร As Outstanding Basic Education Institution National Conference on
Quality Assurance 2015 14-16 October 2015 จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558
32. โรงเรียนรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว สมัยที่ 3 ในฐานะที่เป็นสถานศึกษา
ยอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ ENERGY MIND AWARD 2015 จากการ
ไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559
33. โรงเรีย นได้ผ ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่
กาหนด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเหรียญทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเหรียญเงิน และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ได้รับเหรียญทองแดง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559
34. โรงเรีย นได้ผ ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ที่
กาหนด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเหรียญเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเหรียญเงินและชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 ได้รับเหรียญทองแดง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
35. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อม (Clean and Green Standard) ระดับดีเลิศ
จากสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีผลถึงวันที่ 29 กันยายน 2563
36. โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถานศึกษาส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโครงการ
ประเมิน และพัฒ นาสู่ความเป็น เลิ ศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 จากสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561

37. โรงเรี ยนได้รั บ โล่ร างวัลจากสมาคมนิ ยมไทยดีเด่นประเภทสถาบัน (องค์กร) ที่ได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน “ราตรีนิยมไทย หัวใจรักชาติ” ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.
2562
38. โรงเรียนได้รับโล่รางวัลจากการประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ MORAL AWARDS - 2019 ในโอกาสการ
จัดงาน “คุณธรรม คุณค่า แห่งบุคคล” ในฐานะองค์กรดี มีคุณธรรม ประเภททาคุณประโยชน์ต่อสังคมและ
สาธารณกุศล จากสมาพันธ์พันธมิตรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรมสังคม (สพคจ) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562
39. โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ งานเสด็จประทานรางวัลคชจักร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562
40. โรงเรี ย นได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รจากกระทรวงวั ฒ นธรรม ในฐานะโรงเรี ย นที่ ไ ด้ อ นุ เ คราะห์ ใ นเรื่ อ ง วิ ท ยากร
อาสาสมัครให้ความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการ การเสด็จพระราชดาเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุ หยาตราทาง
ชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน
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รางวัลเกีย รติยศดังกล่ าวเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของบุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษา ซึ่งตระหนักดีถึง
คุณค่าและพร้อมที่จะช่วยกันรักษาภาพลักษณ์เช่นนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

