
 
ที่มา รายงานการใชง้าน DLD_proxy_report เดือนธันวาคม 2556  จัดท าโดยกลุ่มคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย ศูนย์สารสนเทศ 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 

* หมายเหตุ คิดเฉพาะวันท าการ 
     Username คือ บัญชีผู้ใช้งาน 
  Accessed site คือ เว็บไซต์ที่มีการเข้าถึง 

 
 

1. การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรมปศุสัตว์ (พญาไท)   
1.1 ตารางท่ี 1 แสดงสถิติจ านวนผู้ใช้งาน 

รายละเอียด ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57 รวม 

จ านวนผู้ใช้งาน  (บัญชี) 688 661 597          - 
    เปลี่ยนแปลง - -27.0 -64.0          - 

    ร้อยละ - -3.9 -9.7          - 

ปริมาณการรับส่งข้อมูล (GB) 2,503.6 2,377.2 1,891.9          6,772.7 
    เปลี่ยนแปลง - -126.4 -485.3          - 

    ร้อยละ - -5.0 -20.4          - 

1.2 แผนภูมิท่ี 1 เปรียบเทียบจ านวนผู้ใช้งานและปริมาณการรับส่งข้อมูล 

  

2. การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรมปศุสัตว์ (พญาไท) เดือนธันวาคม 2556 
2.1 แผนภูมิท่ี 2 แสดงจ านวนผู้ใช้งาน การเข้าใช้งานรายวัน 

  
3. ปริมาณการรับส่งข้อมูลรวมทั้งเดือน 
3.1 ตารางท่ี 2 บัญชีท่ีมีปริมาณการรับส่งข้อมูลมากท่ีสุด 5 อันดับ 

ล าดับท่ี Username ปริมาณการรับส่งข้อมูล (GB) 

1 chuleekokn techasoponmanee  60.30 

2 natsupa ratchananusorn  42.50 

3 phanida wongton  28.80 

4 wiwat whongkhun  27.70 

5 chaitad boonkerd  26.80 

 

3.2 ตารางท่ี 3 เว็บไซต์ท่ีมีการเข้าใช้งานมากท่ีสุด 5 อันดับ 
ล าดับท่ี Accessed site ปริมาณการรับส่งข้อมูล (GB) 

1 c0.adintrend.com  81.70 

2 p1.adintrend.com  40.10 

3 livestream-f.akamaihd.net  32.60 

4 103.13.30.24  12.40 

5 r2---sn-5np5po4v-
c33le.googlevideo.com  

10.90 
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จ านวนผู้ใช้งานและปริมาณการรับส่งข้อมูล 
-  จ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยเดือนธันวาคมจ านวน 

597 บัญชี ลดลงจากเดิม 64 บัญชี คิดเป็น 9.70% เมื่อเทียบกับ
เดือนท่ีแล้ว 

- ปริมาณการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตเดือนธันวาคม 
1,891.90 GB ลดลงจากเดิม 485.3 GB คิดเป็น 20.40% เมื่อ
เทียบกับเดือนท่ีแล้ว 
 

รายงานการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรมปศุสัตว์ (พญาไท)  
เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ข้อมูลท่ัวไปเดือนธันวาคม 2556 
- จ านวนผู้ใช้งานเฉลี่ยเดือนธันวาคม 2556 จ านวน 597 คน 

1) มากที่สุด ในวันท่ี 3 ธันวาคม 2556 มี จ านวน 664 คน 
2) น้อยท่ีสุด ในวันท่ี 13 ธันวาคม 2556 มี จ านวน 536 คน 

- ปริมาณการรับส่งข้อมูลเดือนธันวาคม 2556 จ านวน 1,891.90 GB  
1) มากที่สุด ในวันท่ี 3 ธันวาคม 2556 มี จ านวน 152.80 GB 
2) น้อยท่ีสุด ในวันท่ี 27 ธันวาคม 2556 มี จ านวน 76.70 GB 

บัญชี GB. 


