หลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ าร่ วมแข่ งขัน

“บ้ านนี้...รั กษ์ น้า”
.........................................................................................................
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าร่วมแข่งขัน

-ผู้ปกครองและนักเรี ยนโรงเรี ยนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ที่กาลังศึกษาในปี การศึกษา 2561
ทุกสายชันที
้ ่สนใจ ไม่เกินสายชันละ
้ 3 บ้ าน/ห้ องเช่า ( เป็ นเจ้ าของบ้ าน หรื อผู้เช่า ก็ได้ )
2. หลักฐานในการสมัคร
-ใบสมัคร
-สาเนาใบเสร็ จชาระค่าน ้ารายเดือน /รูปถ่ายใบเสร็จของแอพลิเคชัน่ รับชาระค่าน ้า ( application ) ที่จบั ภาพ
หน้ าจอโทรศัพท์มือถือ ตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมระยะเวลาทังสิ
้ ้น 6 เดือน
ติดต่อกัน
-เรี ยงความ หรื อแผนงานการประหยัดน ้าอย่างประหยัดและรู้คณ
ุ ค่าภายในบ้ าน พร้ อมรูปภาพ ตลอดการเข้ าร่ วม
แข่งขัน
3. เกณฑ์การตัดสิน
ร้ อยละของค่าใช้ จา่ ยค่าน ้าลดลงตลอดการแข่งขัน
4. วิธีการสมัครและส่งผลงานเข้ าประกวด
-รับใบสมัครได้ ที่ครูประจาชัน้ หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โรงเรี ยนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
http://www.mkj.ac.th

-ส่งใบสมัครและหลักฐานได้ ที่ คุณครูณฐั ธยาน์ สิขเรศ ฝ่ ายกิจกรรม หมวดน ้า งานการจัดการด้ านการใช้ น ้าและ
น ้าทิ ้งในโรงเรี ยน อาคารสีเหลือง ชัน้ 2 ห้ อง 215 ตังแต่
้ วนั นี ้เป็ นต้ นไป จนถึงวันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561
5. รางวัล

-รางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษา 2,000.- บาท และเกียรติบตั ร
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึง่
ทุนการศึกษา 1,000.-บาท และเกียรติบตั ร
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ทุนการศึกษา 500.-บาท และเกียรติบตั ร
**รายชื่อและภาพถ่ายผลงาน(เรี ยงความ/แผนงาน)ของผู้ที่ได้ รับรางวัลจะได้ รับการเผยแพร่ ทาง
เว็บไซต์โรงเรี ยนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ http://www.mkj.ac.th และจะนาไปจัดนิทรรศการเพื่อยก
ย่องชมเชยเพื่อเป็ นเกียรติประวัตใิ นการเป็ นบุคคล/บ้ านตัวอย่างให้ กบั ผู้สนใจในการปลูกฝั งนิสยั การประหยัดน ้า
และหวงแหนทรัพยากรน ้า การใช้ น ้าอย่างรู้คณ
ุ ค่าและลดปริ มาณการใช้ น ้าอย่างยัง่ ยืน รวมทังช่
้ วยประหยัด
งบประมาณของรัฐด้ วย
6. การประกาศผลการตัดสินและมอบทุนการศึกษา พร้ อมเกียรติบตั ร
-ประกาศผลทางเว็บไซต์โรงเรี ยนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ http://www.mkj.ac.th
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 และมอบทุนการศึกษา พร้ อมเกียรติบตั ร หลังพิธีเคารพธงชาติ
ณ เวทีหน้ าเสาธง หรื อวาระและโอกาสที่เหมาะสม
7. ผู้รับผิดชอบและประสานงาน
ฝ่ ายกิจกรรม
นางสุรัตนา แสงศิลา
นางณัฐธยาน์ สิขเรศ
ฝ่ ายกิจกรรม
หมวดนา้
งานการจัดการด้ านการใช้ นา้ และนา้ ทิง้ ในโรงเรียน
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ใบสมัครการเข้ าร่ วมแข่ งขัน
“บ้ านนี้...รั กษ์ น้า”
…………………………………………………………………………………………
ชื่อ ..........................................................นามสกุล..........................................ชัน้ /ห้ อง....................
คุณครู ประจาชัน้

........................................................
........................................................

หลักฐานประกอบการเข้ าร่ วมแข่ งขัน
สาเนาใบเสร็ จชาระค่าน ้ารายเดือน /รูปถ่ายใบเสร็ จของแอพลิเคชัน่ รับชาระค่าน ้า ( application ) ที่จบั ภาพ
หน้ าจอโทรศัพท์มือถือ ตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมระยะเวลาทังสิ
้ ้น 6 เดือน
ติดต่อกัน
เรี ยงความ หรื อแผนงานการประหยัดน ้าอย่างประหยัดและรู้คณ
ุ ค่าภายในบ้ าน พร้ อมรูปภาพ ตลอดการเข้ าร่วม
แข่งขัน
อื่นๆ

ลงชื่อ.........................................................ผู้สมัคร
(……..………………….…………)
………../………………./………

ฝ่ ายกิจกรรม
หมวดนา้ งานการจัดการด้ านการใช้ นา้ และนา้ ทิง้ ในโรงเรียน
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

