
สถิติภารกิจรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 1 (พระนครศรีอยุธยา) 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติภารกิจ 

1 5 ตุลาคม 2559 อ านวยความสะดวก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ตรวจเยี่ยมประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย 
น้ าท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วัดโบสถ์ อ. เสนา 
จ. พระนครศรีอยุธยา 

-            -ประภวัต 
           -สิงหา 

-ปิยะศักดิ์ 
           -ชัยพร 

2 20-21 ตุลาคม 2559 ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยา 
ทรกิติคุณ 

ถวายผ้าพระกฐิน วัดประมุง 
อ. บางปะหัน 
จ. พระนครศรีอยุธยา 

4,120.-            -ประภวัต 
           -มานัส 
           -ชัยพร 

3 29 ตุลาคม 2559 ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

ถวายผ้าพระกฐิน วัดสุวรรณดาราราม 
ราชวรวิหาร 
อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ. พระนครศรีอยุธยา 

-            -ปิยะศักดิ์ 
           -ชัยพร 

4 31 ต.ค. – 1 พ.ย. 2559 ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

ถวายผ้าพระกฐิน วัดชูจิตธรรมาราม 
พระอารามหลวง อ. วังน้อย 
จ. พระนครศรีอยุธยา 

2,980.- -ประภวัต 
-ปิยะพงษ์ 

           -ชัยพร 

5 9 พฤศจิกายน 2559 อ านวยความสะดวก แก่ผู้แทนพระองค์ 
กฐินราชสกุลสนิทวงศ์ 

วัดโปรดสัตว์ ต. บ้านโพธิ์ 
อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 

-            -ปิยะศักดิ์ 
           -ชัยพร 

 
 
 



ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติภารกิจ 

6 7 มกราคม 2560 ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 
สิริวัณณวรีนารีรัตน์ 

เททองหล่อพระพุทธชินราชจ าลอง 
วัดเทพกุญชร ต. บ้านช้าง 
อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 

-             -ปิยะพงษ์ 
            -มานัส 
            -ชัยพร 

7 11-12 มกราคม 2560 ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) 
โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระ
บรมราชานุเคราะห์ 
อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี 

24,340.-             -ธนวัฒน์ 
            -มานัส 
            -ชัยพร 

8 14-15 มกราคม 2560 ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) 
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 
อ. สามร้อยยอด จ. ประจวบศีรีขันธ์ 

9 16-18 มกราคม 2560 ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) 
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 
อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี 

10 18-25 มกราคม 2560 อ านวยความสะดวก แก่ประชาชน จาก
จังหวัดภาคใต้ เข้ากราบถวายบังคมพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
ณ พระบรมมหาราชวัง 

จุดพักรถ 
ค่ายธนะรัชต์ 
อ.ธนะรัชต์ 
จ. ประจวบศีรีขันธ์ 

26,310.-            -วัชระ 
-ประภวัต 

           -ชัยพร 

 
 
 
 



 
 

ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติภารกิจ 

11 29-30 มกราคม 2560 ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ
ประจ าปี 2560 องค์กรส่งเสริมการ
เลี้ยง โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

5,120.-            -ธนวัฒน์ 
           -ปิยะศักดิ์ 
           -ชัยพร 

12 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของ
นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 3 
(รร.นายร้อย จปร.) 
ศูนย์การทหารม้าสระบุรี 
อ. เมือง จ. สระบุรี 

3,120.-             -ประภวัต 
            -มานัส 
            -ชัยพร 

13 17-20 กุมภาพันธ์ 2560 ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 
อทิตยาทรกิติคุณ 

เสด็จทรงพระราชกรณียกิจ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
อ.เถิน จ.ล าปาง 

39,520.- -วัชระ 
-มานัส 
-ชัยพร 

14 21-27 กุมภาพันธ์ 2560 ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 
พัชรกิติยาภา 

เสด็จทรงพระราชกรณียกิจ 
- เรือนจ าแม่สอด อ. แม่สอด จ. ตาก 
- เรือนประทับรับรองเมืองผาแดง 
อ. แม่สอด จ. ตาก 

15 9 กุมภาพันธ์ 2560 ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่  
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 
สิริวัณณวรีนารีรัตน์ 

วัดเทพกุญชร ต. บ้านช้าง 
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 

-            -ปิยะศักดิ์ 
           -ปิยะพงษ์ 
           -ชัยพร 



 
 
 
 

ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติภารกิจ 

16 31 พ.ค. – 1 มิ.ย.2560 ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 
ต. ชะแมบ อ. วังน้อย 
จ. พระนครศรีอยุธยา 

3,120.- -ธนวัฒน์ 
            -มานัส 
            -ชัยพร 

17 14-15 มิถุนายน 2560 สนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงไทยในการมองนโยบายส าคัญของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้กับผู้ว่า
ราชการจังหวัดในพ้ืนที่ภาคกลาง  
25 จังหวัด 

หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา) 
อ. พระนครศรีอยุธยา 
จ. พระนครศรีอยุธยา 

-            -ธนวัฒน์ 
-ปิยะศักดิ์ 
-ปิยะพงษ์ 

           -ชัยพร 

18 16-17 มิถุนายน 2560 ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี 

เสด็จทรงเปิดโครงการ 
TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดสิงห์บุรี  
ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี (แห่งที่ 2) 
อ. ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 

4,120.-            -ธนวัฒน ์
-ปิยะศักดิ์ 

            -ชัยพร 

19 21-22 มิถุนายน 2560 ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

เสด็จทรงเปิดงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 10 
ณ อาคารพระม่ิงมงคล 
ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ  
อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา 

3,120.-            -มานัส 
-ปิยะพงษ์ 

           -ชัยพร 



ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติภารกิจ 

20 1-3 กรกฎาคม 2560 ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสารแด่  
พระเจ้าหลานเธอ  
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

เสด็จทรงประทานจานดาวเทียมเพ่ือ
การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านนาเลา 
อ. โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ็ด 

15,230.-             -วัชระ 
-ธนวัฒน ์

            -มานัส 
           -ชัยพร 

21 31 ก.ค. – 1 ส.ค.2560 ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสารแด่  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จทรงเปิดสหกรณ์วัดจันทร์ จ ากัด 
อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 

11,110.-             -วัชระ 
-สมพงษ์ 

            -มานัส 
            -ชัยพร 

22 
 
 

6-7 สิงหาคม 2560 สนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีเปิด
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ 
ให้แผ่นดิน 

ศูนย์บริหารจัดการขยะต้นแบบ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อ. บางบาล 
จ. พระนครศรีอยุธยา 

3,120.-            -มานัส 
-ปิยะพงษ์ 

           -ชัยพร 
 

23 
 
 
 

20-22 สิงหาคม 2560 สนับสนุนภารกิจของนายกรัฐมนตรีและ
ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยส่วน
หน้า 

ศาลาหน้าโรงเรียนเทศบาลต าบลหัว
ทะเล 
อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

8,353.-            -วัชระ 
           -ปิยะศักดิ ์
           -ชัยพร 

 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้ปฏิบัติภารกิจ 

24 17-18 กันยายน 2560 สนับสนุนภารกิจของนายกรัฐมนตรีและ
ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยส่วน
หน้า 

สนามกีฬาแห่งที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 
อ.เมืองสุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 

9,720.-           -ธนวัฒน ์
          -มานัส 
          -ปิยะศักดิ ์
          -ชัยพร 25 18-19 กันยายน 2560 ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ 

พระเจ้าหลานเธอ  
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 


