
คณะกรรมการอ านวยการควบคมุและก ากบัการลดใช้พลงังาน 

การประกวดค าขวญั และตราสญัลกัษณ์พลงังาน สถาบนัโรคทรวงอก 



เห็นชอบให้มีการประกวด
ค าขวญั และตราสญัลกัษณ์
พลงังาน สถาบนัโรคทรวงอก 

ประชุมคณะกรรมการ 

ครัง้ 2/2564 ได้ท าการรวบรวมค าขวัญ
และตราสญัลกัษณ์พลงังาน 

สถาบั น โ รคทร ว งอก  ที่
บคุลากรร่วมสง่ประกวด 

รวบรวมผลงาน 

เชิญชวนให้หน่วยงานและ
บุ ค ล า ก ร ร่ ว ม ป ร ะ ก ว ด 

ค าขวัญและตราสญัลกัษณ์
พลังงาน สถาบันโรคทรวงอก 

ตัง้แต ่15 กรกฎาคม 

– 30 กนัยายน 2564 

เชิญชวนประกวด 

โดยมีกรรมการทัง้หมด 7 ทา่น โดย
ค าขวญั คะแนนเตม็ 100 คะแนน 

และตราสญัลกัษณ์ คะแนนเตม็ 100 

คะแนน ยดึหลกัเกณฑ์การประกวดที่
ได้ท าการแจ้งไว้ 

ส่งผลงานให้
กรรมการตัดสิน 

29 มิถุนายน 2564 1 ตุลาคม 2564 3 ธันวาคม 2564 

13 กรกฎาคม 2564 8 พฤศจิกายน 2564 

ระยะเวลาด าเนินการ 
• ค าขวัญ ได้แก่ผลงานของนายปิยะพงศ์ 

หลอ่พลูกิจสกลุ : “สรอ. รู้รักษ์พลังงาน 

เพื่อสานสร้างโลกสวยให้ยั่งยืน” 

• ตราสัญลักษณ์ ได้แก่ผลงานของ 
นายพนาไพร บญุมี 

 

ประกาศผลรางวลั 



ตราสญัลกัษณ์ 



1. นายสมทราย ปลืม้โชค 

งานเวชนิทศัน์ 

2. นางสาวเนาวรัตน์ ภู่อยู่ 

หน่วยงานไอซียู 



4. นางสาวปิยะนันท์ เขียวน้อย 

งานเวชนิทศัน์ 

3. นายพนาไพร บุญมี 

งานเวชนิทศัน์ 



5. นายตวงพล กล ่าอุไร 

งานเวชนิทศัน์ 

6. นายนันทพงศ์ ทองไทย 

งานเวชนิทศัน์ 



7. นายปิยะพงศ์ หล่อพูลกจิสกุล 

ส านักงานรองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 

8. นายนรสงิห์ สวัสดิ์วงษ์ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 



10. นางสาวรววิรรณ วงษ์ดษิฐ์ 

งานประชาสัมพนัธ์ 

9. นางสาวอุมารัตน์ คงเกดิ 

งานคุ้มครองจริยธรรม 



12. นางสาวรววิรรณ วงษ์ดษิฐ์ 

งานประชาสัมพนัธ์ 

11. นายจุน โสมนัส 

งานเวชนิทศัน์ 



ค าขวญั 



ค าขวญั 

01 

นางสาวปิยะนันท์ เขียวน้อย 

งานเวชนิทศัน์ 

03 

นายนันทพงศ์ ทองไทย 

งานเวชนิทศัน์ 

05 

นายพนาไพร บุญมี 
งานเวชนิทศัน์ 

04 

นางสาวเนาวรัตน์ ภู่อยู่ 

หน่วยงานไอซียู 

02 

นายตวงพล กล ่าอุไร 

งานเวชนิทศัน์ 

“น า้ ไฟ มีคณุคา่ อยา่ชะลา่ใจใช้กนัหมด 

พวกเราชว่ยกนัลด เพ่ืออนาคตจะมีใช้ตลอดไป” 

“รู้คา่พลงังานในวนันี ้ดีกวา่ไมเ่ห็นคา่ 
ในวนัหน้า พวกเรา สรอ. เห็นวา่ 

ชว่ยกนัลดดีกวา่ไมเ่หลือใช้” 

“ชว่ยกนัปิดไฟ เม่ือไมจ่ าเป็น 

เห็นคา่พลงังาน ประสานใจ สรอ.” 

“สรอ. ร่วมใจ ให้ความร่วมมือ เป็นสื่อ
ชว่ยสงัคม อดุมการณ์ชว่ยลดพลงังาน” 

“พลงังานหมดไปทกุวนั 

พวกเราชว่ยกนัประหยดัใช้ 

ใสใ่จลกูหลาน 

ประสานไว้ใน สรอ.” 



ค าขวญั 

“สรอ. รู้รักษ์พลงังาน เพ่ือสานสร้างโลก
สวยให้ยัง่ยืน” 

นายปิยะพงศ์ หล่อพูลกจิสกุล 

ส านักงานรองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 

“สรอ. ร่วมใจอนรัุกษ์พลงังานวนันี ้

วนัหน้าเราไมเ่หน่ือย” 

นายนรสิงห์ สวัสดิ์วงษ์ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

“CCIT ร่วมใจ ปิดก๊อก ปิดไฟ หลงัใช้พลงังาน” 

นางสาวอภสัรา พลแสน 

ส านักงานรองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 

“พลงังานนัน้ส าคญั พวกเรา สรอ. ร่วมกนั ประหยดั
มนัเพ่ือวนัหน้า จะเห็นคา่และมีใช้ตลอดไป” 

นายจุน โสมนัส 

งานเวชนิทศัน์ 

“สรอ. ใช้พลงังาน อยา่งรู้คณุคา่ 
จะน าพาองค์กร สูค่วามยัง่ยืน” 

นายสมทราย ปลืม้โชค 

งานเวชนิทศัน์ 
06 

07 

08 

09 

10 



ค าขวญั 

หวัใจดแูลชีวิต ลดใช้พลงังาน
สกันิดเพ่ือดแูลโลก 

นางสาวรววิรรณ วงษ์ดษิฐ์ 

งานประชาสัมพันธ์ 

สรอ. ปกปักษ์รักษ์น า้ 
ประหยดัไฟ ด้วยหวัใจ 

ด้วยความรักอยา่งยัง่ยืน 

นางสาวอุมารัตน์ คงเกดิ 

งานคุ้มครองจริยธรรม 

พลงังานเพียงพอ ถ้าร่วม
ใจใช้อยา่งพอเพียง 

นางสาวรววิรรณ วงษ์ดษิฐ์ 

งานประชาสัมพันธ์ 

ไฟท่ีใช้ น า้ที่ไหล 

คือพลงังานท่ีหมดไป 

จงใช้อยา่งมีคณุคา่ 

นางสาวรววิรรณ วงษ์ดษิฐ์ 

งานประชาสัมพันธ์ 

11 12 13 14 



ค าขวญั 

“สรอ. สร้างวินยั ลดใช้พลงังาน 

เพ่ือบ้านของเรา” 

นางสาวรวิวรรณ วงษ์ดิษฐ์ 

งานประชาสมัพนัธ์ 

“สรอ. สร้างวินยั เปล่ียนนิสยั 

รู้จกัใช้พลงังาน” 

นางสาวรวิวรรณ วงษ์ดิษฐ์ 

งานประชาสมัพนัธ์ 

“ร่วมใจใช้พลงังานอยา่งมีสติ 

ปลกูจิตส านกึ อนรัุกษ์พลงังาน” 

นางสาวรวิวรรณ วงษ์ดิษฐ์ 

งานประชาสมัพนัธ์ 

“ปิดน า้เม่ือไม่ใช้ ปิดไฟเม่ือคณุพกั 

ช่วยกนัอนรัุกษ์พลงังาน” 

นางสาวรวิวรรณ วงษ์ดิษฐ์ 

งานประชาสมัพนัธ์ 

16 17 

18 
15 



ค าขวญั 

19 

“ชาวสถาบนัโรคทรวงอกร่วมใจ 
เปิด-ปิด-ใช ้พลงังานอยา่งรู้คุณค่า” 

นางสาวกรรณกิาร์ ศรีพวงมาลยั 
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

20 

“พลงังานมีคุณค่า 
สรอ. ร่วมใจ รู้จกัใช ้ใส่ใจพลงังาน” 

นางสาวกญัญ์พชิญา สีสุข 

งานสารบบรรณ 

21 

“บุคลากรร่วมใจ ช่วยกนัประหยดั
พลงังาน เพื่อวนัขา้งหนา้ อยา่งพอเพียง” 

นางสาวกญัญ์พชิญา สีสุข 

งานสารบบรรณ 



ผลการประกวดตราสัญลกัณ์ 

อนัดับที่ 1  
นายพนาไพร บุญม ี
งานเวชนิทัศน์ 



ผลการประกวดค าขวญั 

“สรอ. รู้รักษ์พลงังาน 

เพือ่สานสร้างโลกสวยให้ยัง่ยนื” 

อนัดบัที ่1 
นายปิยะพงศ์ หล่อพูลกจิสกลุ 
ส านักงานรองผู้อ านวยการ            

ด้านอ านวยการ 


