รายงานการทางาน
ยานพาหนะ 26 คนั
ธันวาคม 2562
กรมการขนส่ งทางบกบงัคบั 11 คนั
ระบบแท่งวัดน้ ามันและจีพีเอส 15 คัน

อบจ.สุ พรรณบุรี

Company:

บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด
23 ถนนมำเจริญ แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กทม.

ต-1227 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอลิก]
2/12/2019

9/12/2019

11/12/2019

12/12/2019

13/12/2019

16/12/2019

17/12/2019

18/12/2019

19/12/2019

20/12/2019

23/12/2019

24/12/2019

25/12/2019

26/12/2019

ต-2400 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอลิก]
3/12/2019

5/12/2019

10/12/2019

11/12/2019

13/12/2019

24/12/2019

25/12/2019

26/12/2019

ตค-400 [รถเกลี่ยดิน กองพัฒ]
2/12/2019

9/12/2019

11/12/2019

12/12/2019

13/12/2019

16/12/2019

17/12/2019

18/12/2019

19/12/2019

23/12/2019

24/12/2019

ตค-780 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอลิก]
2/12/2019

4/12/2019

6/12/2019

11/12/2019

12/12/2019

13/12/2019

16/12/2019

17/12/2019

18/12/2019

19/12/2019

20/12/2019

23/12/2019

24/12/2019

25/12/2019

26/12/2019

ตค-1345 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอริก]
20/12/2019

24/12/2019

25/12/2019

26/12/2019

27/12/2019

ตค-1346 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอริก]
2/12/2019

9/12/2019

11/12/2019

12/12/2019

13/12/2019

16/12/2019

17/12/2019

18/12/2019

19/12/2019

20/12/2019

23/12/2019

24/12/2019

25/12/2019

26/12/2019

ตค-1507 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอริก]
2/12/2019

9/12/2019

11/12/2019

12/12/2019

13/12/2019

16/12/2019

17/12/2019

18/12/2019

19/12/2019

20/12/2019

23/12/2019

24/12/2019

25/12/2019

26/12/2019

ตค-1707 [กองช่าง1 เกลีย่ ดิน]
4/12/2019

16/12/2019

17/12/2019

18/12/2019

19/12/2019

20/12/2019

ตค-3446 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอริก]
2/12/2019

4/12/2019

6/12/2019

9/12/2019

11/12/2019

12/12/2019

13/12/2019

16/12/2019

17/12/2019

18/12/2019

19/18/2019

20/12/2019

23/12/2019

24/12/2019

25/12/2019

26/12/2019

ตค-3447 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอริก]
2/12/2019

4/12/2019

6/12/2019

9/12/2019

11/12/2019

12/12/2019

13/12/2019

16/12/2019

17/12/2019

18/12/2019

19/12/2019

20/12/2019

23/12/2019

24/12/2019

25/12/2019

26/12/2019

ตค-3692 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอริก]
17/12/2019

18/12/2019

20/12/2019

23/12/2019

27/12/2019

ตค-3693 [กองช่าง1 เกลีย่ ดิน]
2/12/2019

4/12/2019

6/12/2019

9/12/2019

11/12/2019

12/12/2019

13/12/2019

16/12/2019

17/12/2019

18/12/2019

19/12/2019

20/12/2019

26/12/2019

ตค-3721 [กองพัฒ1 รถขุดไฮดรอลิก]
2/12/2019

4/12/2019

6/12/2019

9/12/2019

11/12/2019

12/12/2019

13/12/2019

16/12/2019

17/12/2019

18/12/2019

19/12/2019

20/12/2019

23/12/2019

24/12/2019

25/12/2019

26/12/2019

27/12/2019

อบจ-72 [กองช่าง1 รถเกลี่ยดิน]
ไม่พบข้อมูลรายงานการทำงาน

ระบบแท่ งวัดน้ำมันและจีพเี อส

รายงานการทํางาน
สินทรัพย์: undefined วันเริมต ้น: 01/12/2019 วันเริมต ้น: 31/12/2019

เวลาสินสุด

รวมเวลา
ทํางาน

เวลาทํางาน
เกิน 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม
(กม.)

02/12/2019
08:42:29

02/12/2019
16:03:05

7 ชัวโมง 20
นาที 36 วินาที

-

17.18 กม.

-

-

-

-

-

-

อยูท
่ ี Nong Rong
ต.วังลึก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลวัง
ลึก 2 (บ ้านท่าพิกล
ุ )
ต.วังลึก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

04/12/2019
08:28:37

04/12/2019
16:09:00

7 ชัวโมง 40
นาที 23 วินาที

-

19.91 กม.

05/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

ตค-3693

06/12/2019

อยูท
่ ี ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลวัง
ลึก 2 (บ ้านท่าพิกล
ุ )
ต.วังลึก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ
เดิมบางนางบวช
ต.เขาพระ
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

06/12/2019
08:38:55

06/12/2019
14:52:09

6 ชัวโมง 13
นาที 14 วินาที

-

29.78 กม.

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-3693

09/12/2019

อยูท
่ ี สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ
เดิมบางนางบวช
ต.เขาพระ
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

09/12/2019
09:03:44

09/12/2019
13:17:51

4 ชัวโมง 14
นาที 7 วินาที

-

18.67 กม.

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-3693

11/12/2019

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

11/12/2019
08:59:58

11/12/2019
15:49:57

6 ชัวโมง 49
นาที 59 วินาที

-

14.83 กม.

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-3693

12/12/2019

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

12/12/2019
08:22:13

12/12/2019
15:44:52

7 ชัวโมง 22
นาที 39 วินาที

-

12.82 กม.

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-3693

13/12/2019

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

13/12/2019
08:22:28

13/12/2019
14:49:08

6 ชัวโมง 26
นาที 40 วินาที

-

9.42 กม.

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-3693

14/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-3693

15/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-3693

16/12/2019

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี โรงเรียนบ ้าน
เขาดิน
ต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

16/12/2019
09:15:08

16/12/2019
15:54:12

6 ชัวโมง 39
นาที 4 วินาที

-

19.18 กม.

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-3693

17/12/2019

อยูท
่ ี โรงเรียนบ ้าน
เขาดิน
ต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี บริษัทวิรย
ิ ะ
ประกันภัย จํากัด
ต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

17/12/2019
08:37:00

17/12/2019
15:13:28

6 ชัวโมง 36
นาที 28 วินาที

-

10.51 กม.

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-3693

18/12/2019

อยูท
่ ี บุษบา
ต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี อธิวฒ
ั น์คาร์
เซ็นเตอร์
ต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

18/12/2019
08:12:43

18/12/2019
15:59:56

7 ชัวโมง 47
นาที 13 วินาที

-

20.34 กม.

ชือ
สินทร ัพย์

ป้าย
ทะเบียน

ประจําว ันที

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

เวลาเริมต้น

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-3693

02/12/2019

อยูท
่ ี Nong Rong
ต.วังลึก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี Nong Rong
ต.วังลึก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-3693

03/12/2019

-

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-3693

04/12/2019

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-3693

กองช่าง1
เกลียดิน

เวลาสินสุด

รวมเวลา
ทํางาน

เวลาทํางาน
เกิน 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม
(กม.)

19/12/2019
08:28:44

19/12/2019
15:19:09

6 ชัวโมง 50
นาที 25 วินาที

-

17.26 กม.

อยูท
่ ี วัดเขาขึน
ต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

20/12/2019
08:31:32

20/12/2019
15:52:50

7 ชัวโมง 21
นาที 18 วินาที

-

14.00 กม.

อยูท
่ ี วัดเขาขึน
ต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดเขาขึน
ต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

26/12/2019
08:37:45

26/12/2019
14:12:30

5 ชัวโมง 34
นาที 45 วินาที

-

12.64 กม.

27/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

ตค-3693

28/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-3693

29/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-3693

30/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-3693

31/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-1707

04/12/2019

อยูท
่ ี ทีทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลศรีสําราญ
ต.ศรีสําราญ
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ทีทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางตาเถร
ต.บางตาเถร
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

04/12/2019
11:16:00

04/12/2019
12:35:56

1 ชัวโมง 19
นาที 56 วินาที

-

22.72 กม.

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-1707

16/12/2019

อยูท
่ ี ทีทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางตาเถร
ต.บางตาเถร
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี บริษัท สุพรรณ
เอสพีแพค จํากัด
ต.บางตาเถร
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

16/12/2019
09:30:01

16/12/2019
16:44:38

7 ชัวโมง 14
นาที 37 วินาที

-

27.51 กม.

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-1707

17/12/2019

อยูท
่ ี บริษัท สุพรรณ อยูท
่ ี บริษัท สุพรรณ
เอสพีแพค จํากัด
เอสพีแพค จํากัด
ต.บางตาเถร
ต.บางตาเถร
อ.สองพีน ้อง
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

17/12/2019
08:32:30

17/12/2019
16:57:26

8 ชัวโมง 24
นาที 56 วินาที

-

30.05 กม.

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-1707

18/12/2019

อยูท
่ ี บริษัท สุพรรณ
เอสพีแพค จํากัด
ต.บางตาเถร
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี บริษัท เฟรช
คูลเธอราปี จํากัด
ต.บางตาเถร
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

18/12/2019
08:32:18

18/12/2019
16:15:29

7 ชัวโมง 43
นาที 11 วินาที

-

24.22 กม.

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-1707

19/12/2019

อยูท
่ ี บริษัท เฟรช
คูลเธอราปี จํากัด
ต.บางตาเถร
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี บริษัท โซลาร์
โก จํากัด (โรงไฟฟ้ า
พลังงานแสง
อาทิตย์)
ต.บางตาเถร
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

19/12/2019
08:51:03

19/12/2019
15:03:34

6 ชัวโมง 12
นาที 31 วินาที

-

21.33 กม.

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-1707

20/12/2019

อยูท
่ ี บริษัท โซลาร์ อยูท
่ ี ประตูนําปลาย
โก จํากัด (โรงไฟฟ้ า
คลองบ ้านโคก
พลังงานแสง
ต.บางตาเถร
อาทิตย์)
อ.สองพีน ้อง
ต.บางตาเถร
จ.สุพรรณบุรี
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

20/12/2019
08:32:07

20/12/2019
15:49:42

7 ชัวโมง 17
นาที 35 วินาที

-

31.22 กม.

ชือ
สินทร ัพย์

ป้าย
ทะเบียน

ประจําว ันที

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

เวลาเริมต้น

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-3693

19/12/2019

อยูท
่ ี อธิวฒ
ั น์คาร์
เซ็นเตอร์
ต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดเขาขึน
ต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-3693

20/12/2019

อยูท
่ ี วัดเขาขึน
ต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-3693

26/12/2019

กองช่าง1
เกลียดิน

ตค-3693

กองช่าง1
เกลียดิน

เวลาสินสุด

รวมเวลา
ทํางาน

เวลาทํางาน
เกิน 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม
(กม.)

02/12/2019
09:35:07

02/12/2019
12:50:18

3 ชัวโมง 15
นาที 11 วินาที

-

14.76 กม.

อยูท
่ ี วัดโคกงูเห่า
ต.บางพลับ
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

09/12/2019
10:18:45

09/12/2019
14:48:48

4 ชัวโมง 30
นาที 3 วินาที

-

12.52 กม.

อยูท
่ ี วัดโคกงูเห่า
ต.บางพลับ
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดโคกงูเห่า
ต.บางพลับ
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

11/12/2019
09:36:44

11/12/2019
13:13:47

3 ชัวโมง 37
นาที 3 วินาที

-

12.53 กม.

12/12/2019

อยูท
่ ี วัดโคกงูเห่า
ต.บางพลับ
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดโคกงูเห่า
ต.บางพลับ
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

12/12/2019
09:32:17

12/12/2019
13:21:09

3 ชัวโมง 48
นาที 52 วินาที

-

7.05 กม.

ตค-400

13/12/2019

อยูท
่ ี วัดโคกงูเห่า
ต.บางพลับ
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดใหม่
เพชรรัตน์ (ขือชนก)
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

13/12/2019
09:33:15

13/12/2019
11:30:10

1 ชัวโมง 56
นาที 55 วินาที

-

16.13 กม.

กองพัฒ1
เกลียดิน

ตค-400

16/12/2019

อยูท
่ ี วัดใหม่
เพชรรัตน์ (ขือชนก)
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดใหม่
เพชรรัตน์ (ขือชนก)
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

16/12/2019
10:02:47

16/12/2019
14:11:00

4 ชัวโมง 8
นาที 13 วินาที

-

8.96 กม.

กองพัฒ1
เกลียดิน

ตค-400

17/12/2019

อยูท
่ ี วัดใหม่
เพชรรัตน์ (ขือชนก)
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี กุมารทอง
โภชนา
ต.ศรีสําราญ
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

17/12/2019
09:54:31

17/12/2019
15:24:35

5 ชัวโมง 30
นาที 4 วินาที

-

9.09 กม.

กองพัฒ1
เกลียดิน

ตค-400

18/12/2019

อยูท
่ ี กุมารทอง
โภชนา
ต.ศรีสําราญ
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี กุมารทอง
โภชนา
ต.ศรีสําราญ
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

18/12/2019
09:23:51

18/12/2019
10:55:42

1 ชัวโมง 31
นาที 51 วินาที

-

0.03 กม.

กองพัฒ1
เกลียดิน

ตค-400

19/12/2019

อยูท
่ ี กุมารทอง
โภชนา
ต.ศรีสําราญ
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดใหม่
เพชรรัตน์ (ขือชนก)
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

19/12/2019
11:10:37

19/12/2019
11:36:35

25 นาที 58
วินาที

-

0.66 กม.

กองพัฒ1
เกลียดิน

ตค-400

23/12/2019

อยูท
่ ี วัดใหม่
อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์
เพชรรัตน์ (ขือชนก)
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
ต.เนินพระปรางค์
จ.สุพรรณบุรี
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

23/12/2019
10:23:21

23/12/2019
15:23:44

5 ชัวโมง 23
วินาที

-

26.93 กม.

กองพัฒ1
เกลียดิน

ตค-400

24/12/2019

อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์ อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

24/12/2019
08:23:25

24/12/2019
09:27:54

1 ชัวโมง 4
นาที 29 วินาที

-

2.31 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-2400

01/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-2400

02/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-2400

03/12/2019

03/12/2019
14:15:12

03/12/2019
15:30:19

1 ชัวโมง 15
นาที 7 วินาที

-

4.28 กม.

ชือ
สินทร ัพย์

ป้าย
ทะเบียน

ประจําว ันที

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

เวลาเริมต้น

กองพัฒ1
เกลียดิน

ตค-400

02/12/2019

อยูท
่ ี โรงเรียนบ ้าน
รางทอง
ต.วัดโบสถ์
อ.บางปลาม ้า
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดโคกงูเห่า
ต.บางพลับ
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

กองพัฒ1
เกลียดิน

ตค-400

09/12/2019

อยูท
่ ี วัดโคกงูเห่า
ต.บางพลับ
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

กองพัฒ1
เกลียดิน

ตค-400

11/12/2019

กองพัฒ1
เกลียดิน

ตค-400

กองพัฒ1
เกลียดิน

อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์ อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

เวลาสินสุด

รวมเวลา
ทํางาน

เวลาทํางาน
เกิน 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม
(กม.)

-

-

-

-

0.27 กม.

อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์ อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

05/12/2019
10:20:18

05/12/2019
14:54:46

4 ชัวโมง 34
นาที 28 วินาที

-

6.32 กม.

10/12/2019

อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์ อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

10/12/2019
15:14:16

10/12/2019
15:21:24

7 นาที 8
วินาที

-

0.42 กม.

0ต-2400

11/12/2019

อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์ อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

11/12/2019
08:46:35

11/12/2019
10:00:29

1 ชัวโมง 13
นาที 54 วินาที

-

7.15 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-2400

13/12/2019

อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์ อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

13/12/2019
10:39:09

13/12/2019
13:30:12

2 ชัวโมง 51
นาที 3 วินาที

-

6.25 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-2400

14/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-2400

15/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-2400

16/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-2400

17/12/2019

-

-

-

-

-

-

1.12 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-2400

18/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-2400

19/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-2400

20/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-2400

21/12/2019

-

-

-

-

-

-

2.22 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-2400

23/12/2019

-

-

-

-

-

-

1.19 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-2400

24/12/2019

อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์ อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

24/12/2019
09:22:22

24/12/2019
16:17:13

6 ชัวโมง 54
นาที 51 วินาที

-

9.80 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-2400

25/12/2019

อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์ อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

25/12/2019
08:58:38

25/12/2019
15:11:50

6 ชัวโมง 13
นาที 12 วินาที

-

11.52 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-2400

26/12/2019

อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์ อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

26/12/2019
09:50:45

26/12/2019
10:10:59

20 นาที 14
วินาที

-

1.39 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-2400

27/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-2400

28/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

ชือ
สินทร ัพย์

ป้าย
ทะเบียน

ประจําว ันที

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

เวลาเริมต้น

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-2400

04/12/2019

-

-

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-2400

05/12/2019

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-2400

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

เวลาสินสุด

รวมเวลา
ทํางาน

เวลาทํางาน
เกิน 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม
(กม.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

ตค-1507

02/12/2019

อยูท
่ ี บ ้านวังสําเภา
ล่ม
ต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี โบ ้ ซาวด์
ต.กระเสียว
อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

02/12/2019
08:22:47

02/12/2019
15:59:26

7 ชัวโมง 36
นาที 39 วินาที

-

4.96 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

03/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

04/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

05/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

06/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

07/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

08/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

09/12/2019

อยูท
่ ี โบ ้ ซาวด์
ต.กระเสียว
อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วน
จํากัดเอ.เค.บี. เอ็น
แทรเวล
ต.กระเสียว
อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

09/12/2019
08:53:07

09/12/2019
16:15:53

7 ชัวโมง 22
นาที 46 วินาที

-

6.86 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

10/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

11/12/2019

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วน
จํากัดเอ.เค.บี. เอ็น
แทรเวล
ต.กระเสียว
อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ครัวต ้นตาล
ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

11/12/2019
08:26:25

11/12/2019
16:12:06

7 ชัวโมง 45
นาที 41 วินาที

-

6.39 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

12/12/2019

อยูท
่ ี ครัวต ้นตาล
อยูท
่ ี สามชุกเมทัล
ต.สามชุก อ.สามชุก
ชีท
จ.สุพรรณบุรี
ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

12/12/2019
08:53:41

12/12/2019
16:00:41

7 ชัวโมง 7
นาที

-

4.72 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

13/12/2019

อยูท
่ ี ครัวต ้นตาล
อยูท
่ ี สามชุกเมทัล
ต.สามชุก อ.สามชุก
ชีท
จ.สุพรรณบุรี
ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

13/12/2019
08:34:26

13/12/2019
15:45:20

7 ชัวโมง 10
นาที 54 วินาที

-

4.41 กม.

ชือ
สินทร ัพย์

ป้าย
ทะเบียน

ประจําว ันที

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

เวลาเริมต้น

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-2400

29/12/2019

-

-

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-2400

30/12/2019

-

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-2400

31/12/2019

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ชือ
สินทร ัพย์

ป้าย
ทะเบียน

ประจําว ันที

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

16/12/2019

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

เวลาทํางาน
เกิน 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม
(กม.)

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

รวมเวลา
ทํางาน

อยูท
่ ี สามชุกเมทัล อยูท
่ ี สามชุกเมทัล
ชีท
ชีท
ต.สามชุก อ.สามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

16/12/2019
08:45:11

16/12/2019
16:00:48

7 ชัวโมง 15
นาที 37 วินาที

-

4.14 กม.

17/12/2019

อยูท
่ ี สามชุกเมทัล อยูท
่ ี สามชุกเมทัล
ชีท
ชีท
ต.สามชุก อ.สามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

17/12/2019
08:30:37

17/12/2019
16:00:03

7 ชัวโมง 29
นาที 26 วินาที

-

4.19 กม.

ตค-1507

18/12/2019

อยูท
่ ี สามชุกเมทัล อยูท
่ ี สามชุกเมทัล
ชีท
ชีท
ต.สามชุก อ.สามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

18/12/2019
08:32:50

18/12/2019
15:53:30

7 ชัวโมง 20
นาที 40 วินาที

-

4.85 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

19/12/2019

อยูท
่ ี สามชุกเมทัล
อยูท
่ ี ครัวต ้นตาล
ชีท
ต.สามชุก อ.สามชุก
ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

19/12/2019
08:13:00

19/12/2019
15:53:57

7 ชัวโมง 40
นาที 57 วินาที

-

4.82 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

20/12/2019

อยูท
่ ี ครัวต ้นตาล
อยูท
่ ี สามชุกเมทัล
ต.สามชุก อ.สามชุก
ชีท
จ.สุพรรณบุรี
ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

20/12/2019
08:26:29

20/12/2019
15:38:11

7 ชัวโมง 11
นาที 42 วินาที

-

3.73 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

21/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

22/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

23/12/2019

อยูท
่ ี สามชุกเมทัล อยูท
่ ี สามชุกเมทัล
ชีท
ชีท
ต.สามชุก อ.สามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

23/12/2019
08:36:55

23/12/2019
16:01:36

7 ชัวโมง 24
นาที 41 วินาที

-

4.43 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

24/12/2019

อยูท
่ ี สามชุกเมทัล อยูท
่ ี สามชุกเมทัล
ชีท
ชีท
ต.สามชุก อ.สามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

24/12/2019
08:25:48

24/12/2019
16:02:10

7 ชัวโมง 36
นาที 22 วินาที

-

4.69 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

25/12/2019

อยูท
่ ี สามชุกเมทัล
อยูท
่ ี ครัวต ้นตาล
ชีท
ต.สามชุก อ.สามชุก
ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

25/12/2019
08:47:40

25/12/2019
16:01:30

7 ชัวโมง 13
นาที 50 วินาที

-

4.36 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

26/12/2019

อยูท
่ ี ครัวต ้นตาล
อยูท
่ ี ครัวต ้นตาล
ต.สามชุก อ.สามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

26/12/2019
08:24:54

26/12/2019
12:09:19

3 ชัวโมง 44
นาที 25 วินาที

-

2.27 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

27/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

28/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

29/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

30/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1507

31/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

เวลาสินสุด

รวมเวลา
ทํางาน

เวลาทํางาน
เกิน 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม
(กม.)

02/12/2019
08:36:36

02/12/2019
16:20:35

7 ชัวโมง 43
นาที 59 วินาที

-

5.67 กม.

อยูท
่ ี Khlong
Muang
ต.ศรีประจันต์
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

04/12/2019
08:19:41

04/12/2019
16:17:20

7 ชัวโมง 57
นาที 39 วินาที

-

6.45 กม.

อยูท
่ ี ทีพักสายตรวจ
ตําบลศรีประจันต์
ต.อบทม อ.สามโก ้
จ.อ่างทอง

06/12/2019
08:21:47

06/12/2019
16:19:23

7 ชัวโมง 57
นาที 36 วินาที

-

5.81 กม.

09/12/2019

อยูท
่ ี ทีพักสายตรวจ อยูท
่ ี โรงพยาบาลส่ง
ตําบลศรีประจันต์
เสริมสุขภาพตําบล
ต.อบทม อ.สามโก ้
บ ้านม่วงเจริญผล
จ.อ่างทอง
ต.อบทม อ.สามโก ้
จ.อ่างทอง

09/12/2019
08:26:52

09/12/2019
16:12:13

7 ชัวโมง 45
นาที 21 วินาที

-

6.76 กม.

ตค-3721

11/12/2019

อยูท
่ ี โรงพยาบาลส่ง อยูท
่ ี ทีพักสายตรวจ
เสริมสุขภาพตําบล
ตําบลศรีประจันต์
บ ้านม่วงเจริญผล
ต.อบทม อ.สามโก ้
ต.อบทม อ.สามโก ้
จ.อ่างทอง
จ.อ่างทอง

11/12/2019
08:24:38

11/12/2019
16:13:43

7 ชัวโมง 49
นาที 5 วินาที

-

6.23 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3721

12/12/2019

อยูท
่ ี ทีพักสายตรวจ อยูท
่ ี โรงพยาบาลส่ง
ตําบลศรีประจันต์
เสริมสุขภาพตําบล
ต.อบทม อ.สามโก ้
บ ้านลาดปลาเค ้า
จ.อ่างทอง
ตําบลวังยาง
ต.สาวร ้องไห ้
อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง

12/12/2019
08:29:15

12/12/2019
16:14:12

7 ชัวโมง 44
นาที 57 วินาที

-

7.82 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3721

13/12/2019

อยูท
่ ี โรงพยาบาลส่ง
อยูท
่ ี ทีทําการ
เสริมสุขภาพตําบล องค์การบริหารส่วน
บ ้านลาดปลาเค ้า
ตําบลศรีประจันต์
ตําบลวังยาง
ต.ศรีประจันต์
ต.สาวร ้องไห ้
อ.ศรีประจันต์
อ.วิเศษชัยชาญ
จ.สุพรรณบุรี
จ.อ่างทอง

13/12/2019
08:41:10

13/12/2019
16:29:02

7 ชัวโมง 47
นาที 52 วินาที

-

11.88 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3721

16/12/2019

อยูท
่ ี ทีทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลศรีประจันต์
ต.ศรีประจันต์
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี อุทยานพระ
ราชประวัตส
ิ มเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
ต.ดอนเจดีย ์
อ.ดอนเจดีย ์
จ.สุพรรณบุรี

16/12/2019
09:45:10

16/12/2019
10:37:13

52 นาที 3
วินาที

-

21.02 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3721

17/12/2019

อยูท
่ ี อุทยานพระ
ราชประวัตส
ิ มเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
ต.ดอนเจดีย ์
อ.ดอนเจดีย ์
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี อุทยานพระ
ราชประวัตส
ิ มเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
ต.ดอนเจดีย ์
อ.ดอนเจดีย ์
จ.สุพรรณบุรี

17/12/2019
08:45:40

17/12/2019
16:07:09

7 ชัวโมง 21
นาที 29 วินาที

-

6.61 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3721

18/12/2019

อยูท
่ ี อุทยานพระ
ราชประวัตส
ิ มเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
ต.ดอนเจดีย ์
อ.ดอนเจดีย ์
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี อุทยานพระ
ราชประวัตส
ิ มเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
ต.ดอนเจดีย ์
อ.ดอนเจดีย ์
จ.สุพรรณบุรี

18/12/2019
08:46:53

18/12/2019
16:16:05

7 ชัวโมง 29
นาที 12 วินาที

-

5.46 กม.

ชือ
สินทร ัพย์

ป้าย
ทะเบียน

ประจําว ันที

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

เวลาเริมต้น

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3721

02/12/2019

อยูท
่ ี ทีทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลศรีประจันต์
ต.ศรีประจันต์
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี Khlong
Muang
ต.ศรีประจันต์
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3721

04/12/2019

อยูท
่ ี Khlong
Muang
ต.ศรีประจันต์
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3721

06/12/2019

อยูท
่ ี Khlong
Muang
ต.ศรีประจันต์
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3721

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

เวลาสินสุด

รวมเวลา
ทํางาน

เวลาทํางาน
เกิน 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม
(กม.)

19/12/2019
08:53:21

19/12/2019
16:15:28

7 ชัวโมง 22
นาที 7 วินาที

-

5.87 กม.

อยูท
่ ี ดาดาคาร์แคร์
ต.ดอนเจดีย ์
อ.ดอนเจดีย ์
จ.สุพรรณบุรี

20/12/2019
08:53:18

20/12/2019
16:19:26

7 ชัวโมง 26
นาที 8 วินาที

-

7.06 กม.

อยูท
่ ี ดาดาคาร์แคร์
ต.ดอนเจดีย ์
อ.ดอนเจดีย ์
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ดาดาคาร์แคร์
ต.ดอนเจดีย ์
อ.ดอนเจดีย ์
จ.สุพรรณบุรี

23/12/2019
09:04:56

23/12/2019
16:27:47

7 ชัวโมง 22
นาที 51 วินาที

-

5.78 กม.

24/12/2019

อยูท
่ ี ดาดาคาร์แคร์
ต.ดอนเจดีย ์
อ.ดอนเจดีย ์
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี อุทยานพระ
ราชประวัตส
ิ มเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
ต.ดอนเจดีย ์
อ.ดอนเจดีย ์
จ.สุพรรณบุรี

24/12/2019
08:43:43

24/12/2019
16:02:03

7 ชัวโมง 18
นาที 20 วินาที

-

6.93 กม.

ตค-3721

25/12/2019

อยูท
่ ี อุทยานพระ
ราชประวัตส
ิ มเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
ต.ดอนเจดีย ์
อ.ดอนเจดีย ์
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี อุทยานพระ
ราชประวัตส
ิ มเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
ต.ดอนเจดีย ์
อ.ดอนเจดีย ์
จ.สุพรรณบุรี

25/12/2019
08:40:35

25/12/2019
16:31:03

7 ชัวโมง 50
นาที 28 วินาที

-

7.58 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3721

26/12/2019

อยูท
่ ี อุทยานพระ
ราชประวัตส
ิ มเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
ต.ดอนเจดีย ์
อ.ดอนเจดีย ์
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี อุทยานพระ
ราชประวัตส
ิ มเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
ต.ดอนเจดีย ์
อ.ดอนเจดีย ์
จ.สุพรรณบุรี

26/12/2019
08:35:03

26/12/2019
16:24:23

7 ชัวโมง 49
นาที 20 วินาที

-

7.20 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3721

27/12/2019

อยูท
่ ี อุทยานพระ
ราชประวัตส
ิ มเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
ต.ดอนเจดีย ์
อ.ดอนเจดีย ์
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ดาดาคาร์แคร์
ต.ดอนเจดีย ์
อ.ดอนเจดีย ์
จ.สุพรรณบุรี

27/12/2019
08:44:43

27/12/2019
16:08:00

7 ชัวโมง 23
นาที 17 วินาที

-

6.69 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1345

01/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1345

02/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1345

03/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1345

04/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1345

05/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1345

06/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1345

07/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

ชือ
สินทร ัพย์

ป้าย
ทะเบียน

ประจําว ันที

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

เวลาเริมต้น

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3721

19/12/2019

อยูท
่ ี อุทยานพระ
ราชประวัตส
ิ มเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
ต.ดอนเจดีย ์
อ.ดอนเจดีย ์
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี หมูบ
่ ้านทวี
วิลล่า
ต.ดอนเจดีย ์
อ.ดอนเจดีย ์
จ.สุพรรณบุรี

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3721

20/12/2019

อยูท
่ ี หมูบ
่ ้านทวี
วิลล่า
ต.ดอนเจดีย ์
อ.ดอนเจดีย ์
จ.สุพรรณบุรี

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3721

23/12/2019

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3721

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

เวลาสินสุด

รวมเวลา
ทํางาน

เวลาทํางาน
เกิน 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม
(กม.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.98 กม.

อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์ อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

20/12/2019
09:12:42

20/12/2019
11:01:44

1 ชัวโมง 49
นาที 2 วินาที

-

5.22 กม.

21/12/2019

อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์ อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

21/12/2019
09:37:24

21/12/2019
09:54:31

17 นาที 7
วินาที

-

0.76 กม.

ตค-1345

24/12/2019

อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์ อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

24/12/2019
11:20:18

24/12/2019
11:24:08

3 นาที 50
วินาที

-

1.46 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1345

25/12/2019

อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์ อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

25/12/2019
09:17:07

25/12/2019
09:50:06

32 นาที 59
วินาที

-

7.43 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1345

26/12/2019

อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์ อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

26/12/2019
08:26:08

26/12/2019
14:56:39

6 ชัวโมง 30
นาที 31 วินาที

-

2.51 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1345

27/12/2019

อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์ อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

27/12/2019
08:39:43

27/12/2019
15:28:11

6 ชัวโมง 48
นาที 28 วินาที

-

20.11 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1345

28/12/2019

อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์ อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

28/12/2019
07:45:29

28/12/2019
10:34:13

2 ชัวโมง 48
นาที 44 วินาที

-

7.35 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-1227

02/12/2019

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี โบ ้ ซาวด์
ต.กระเสียว
อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

02/12/2019
08:25:32

02/12/2019
16:00:26

7 ชัวโมง 34
นาที 54 วินาที

-

11.69 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-1227

09/12/2019

อยูท
่ ี โบ ้ ซาวด์
ต.กระเสียว
อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วน
จํากัดเอ.เค.บี. เอ็น
แทรเวล
ต.กระเสียว
อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

09/12/2019
08:51:59

09/12/2019
16:07:08

7 ชัวโมง 15
นาที 9 วินาที

-

11.54 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-1227

11/12/2019

อยูท
่ ี ร ้านเจ๊เสริฐ
การเกษตร
ต.กระเสียว
อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สามชุกเมทัล
ชีท
ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

11/12/2019
08:27:04

11/12/2019
15:58:33

7 ชัวโมง 31
นาที 29 วินาที

-

10.20 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-1227

12/12/2019

อยูท
่ ี สามชุกเมทัล
อยูท
่ ี ครัวต ้นตาล
ชีท
ต.สามชุก อ.สามชุก
ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

12/12/2019
08:53:55

12/12/2019
16:02:02

7 ชัวโมง 8
นาที 7 วินาที

-

8.94 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-1227

13/12/2019

อยูท
่ ี สามชุกเมทัล
อยูท
่ ี ครัวต ้นตาล
ชีท
ต.สามชุก อ.สามชุก
ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

13/12/2019
08:33:37

13/12/2019
15:45:30

7 ชัวโมง 11
นาที 53 วินาที

-

10.82 กม.

ชือ
สินทร ัพย์

ป้าย
ทะเบียน

ประจําว ันที

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

เวลาเริมต้น

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1345

08/12/2019

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1345

09/12/2019

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1345

10/12/2019

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1345

11/12/2019

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1345

20/12/2019

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1345

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ชือ
สินทร ัพย์

ป้าย
ทะเบียน

ประจําว ันที

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-1227

16/12/2019

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-1227

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

เวลาทํางาน
เกิน 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม
(กม.)

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

รวมเวลา
ทํางาน

อยูท
่ ี ครัวต ้นตาล
อยูท
่ ี ครัวต ้นตาล
ต.สามชุก อ.สามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

16/12/2019
08:45:45

16/12/2019
15:59:57

7 ชัวโมง 14
นาที 12 วินาที

-

12.09 กม.

17/12/2019

อยูท
่ ี ครัวต ้นตาล
อยูท
่ ี ครัวต ้นตาล
ต.สามชุก อ.สามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

17/12/2019
08:31:09

17/12/2019
16:00:31

7 ชัวโมง 29
นาที 22 วินาที

-

10.13 กม.

0ต-1227

18/12/2019

อยูท
่ ี ครัวต ้นตาล
อยูท
่ ี ครัวต ้นตาล
ต.สามชุก อ.สามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

18/12/2019
08:55:13

18/12/2019
15:54:19

6 ชัวโมง 59
นาที 6 วินาที

-

9.08 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-1227

19/12/2019

อยูท
่ ี สามชุกเมทัล อยูท
่ ี สามชุกเมทัล
ชีท
ชีท
ต.สามชุก อ.สามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

19/12/2019
08:11:30

19/12/2019
15:55:07

7 ชัวโมง 43
นาที 37 วินาที

-

8.95 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-1227

20/12/2019

อยูท
่ ี สามชุกเมทัล อยูท
่ ี สามชุกเมทัล
ชีท
ชีท
ต.สามชุก อ.สามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

20/12/2019
08:27:22

20/12/2019
15:36:53

7 ชัวโมง 9
นาที 31 วินาที

-

9.13 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-1227

23/12/2019

อยูท
่ ี ครัวต ้นตาล
อยูท
่ ี ครัวต ้นตาล
ต.สามชุก อ.สามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

23/12/2019
08:36:05

23/12/2019
16:00:06

7 ชัวโมง 24
นาที 1 วินาที

-

8.30 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-1227

24/12/2019

อยูท
่ ี สามชุกเมทัล อยูท
่ ี สามชุกเมทัล
ชีท
ชีท
ต.สามชุก อ.สามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

24/12/2019
08:26:19

24/12/2019
16:00:16

7 ชัวโมง 33
นาที 57 วินาที

-

8.96 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-1227

25/12/2019

อยูท
่ ี สามชุกเมทัล
อยูท
่ ี ครัวต ้นตาล
ชีท
ต.สามชุก อ.สามชุก
ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

25/12/2019
08:48:51

25/12/2019
16:01:22

7 ชัวโมง 12
นาที 31 วินาที

-

7.83 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

0ต-1227

26/12/2019

อยูท
่ ี ครัวต ้นตาล
อยูท
่ ี ครัวต ้นตาล
ต.สามชุก อ.สามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

26/12/2019
08:27:33

26/12/2019
12:12:50

3 ชัวโมง 45
นาที 17 วินาที

-

6.09 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3446

01/12/2019

-

-

-

-

-

-

4.28 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3446

02/12/2019

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

02/12/2019
07:57:19

02/12/2019
08:59:55

1 ชัวโมง 2
นาที 36 วินาที

-

5.21 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3446

03/12/2019

-

-

-

-

-

-

0.41 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3446

04/12/2019

04/12/2019
09:36:30

04/12/2019
11:57:41

2 ชัวโมง 21
นาที 11 วินาที

-

15.69 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3446

05/12/2019

-

-

-

-

4.85 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3446

06/12/2019

06/12/2019
08:30:23

06/12/2019
17:38:44

9 ชัวโมง 8
นาที 21 วินาที

-

23.07 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3446

07/12/2019

-

-

-

-

1.57 กม.

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
อยูท
่ ี วัดพระรูป
งกันฯ(ท่าควายร ้าง) ต.ท่าพีเลียง อ.เมือง
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
-

-

อยูท
่ ี วัดพระรูป
อยูท
่ ี วัดพระรูป
ต.ท่าพีเลียง อ.เมือง ต.ท่าพีเลียง อ.เมือง
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
-

-

เวลาสินสุด

รวมเวลา
ทํางาน

เวลาทํางาน
เกิน 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม
(กม.)

-

-

-

-

2.11 กม.

อยูท
่ ี วัดพระรูป
อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
ต.ท่าพีเลียง อ.เมือง งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
สุพรรณบุรี
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

09/12/2019
08:51:10

09/12/2019
09:54:46

1 ชัวโมง 3
นาที 36 วินาที

-

5.56 กม.

11/12/2019

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

11/12/2019
07:40:55

11/12/2019
10:47:16

3 ชัวโมง 6
นาที 21 วินาที

-

2.68 กม.

ตค-3446

12/12/2019

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

12/12/2019
12:08:54

12/12/2019
15:32:52

3 ชัวโมง 23
นาที 58 วินาที

-

1.32 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3446

13/12/2019

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

13/12/2019
07:34:05

13/12/2019
08:19:04

44 นาที 59
วินาที

-

1.85 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3446

14/12/2019

-

-

-

-

-

-

0.18 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3446

16/12/2019

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

16/12/2019
07:30:17

16/12/2019
08:38:55

1 ชัวโมง 8
นาที 38 วินาที

-

6.33 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3446

17/12/2019

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

17/12/2019
08:03:56

17/12/2019
08:57:58

54 นาที 2
วินาที

-

2.74 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3446

18/12/2019

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

18/12/2019
07:23:02

18/12/2019
08:18:56

55 นาที 54
วินาที

-

2.40 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3446

19/12/2019

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

19/12/2019
07:57:00

19/12/2019
14:09:58

6 ชัวโมง 12
นาที 58 วินาที

-

5.03 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3446

20/12/2019

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

20/12/2019
07:35:28

20/12/2019
08:41:40

1 ชัวโมง 6
นาที 12 วินาที

-

4.16 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3446

21/12/2019

-

-

-

-

-

-

3.52 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3446

22/12/2019

-

-

-

-

-

-

0.70 กม.

ชือ
สินทร ัพย์

ป้าย
ทะเบียน

ประจําว ันที

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

เวลาเริมต้น

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3446

08/12/2019

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3446

09/12/2019

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3446

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

เวลาสินสุด

รวมเวลา
ทํางาน

เวลาทํางาน
เกิน 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม
(กม.)

23/12/2019
07:36:12

23/12/2019
18:02:43

10 ชัวโมง 26
นาที 31 วินาที

-

16.54 กม.

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

24/12/2019
08:01:58

24/12/2019
08:58:31

56 นาที 33
วินาที

-

2.04 กม.

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

25/12/2019
07:39:48

25/12/2019
08:55:04

1 ชัวโมง 15
นาที 16 วินาที

-

2.68 กม.

26/12/2019

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

26/12/2019
07:39:38

26/12/2019
08:55:59

1 ชัวโมง 16
นาที 21 วินาที

-

2.64 กม.

ตค-3446

27/12/2019

-

-

-

-

-

-

0.42 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

02/12/2019

อยูท
่ ี บ ้านหนอง
หลวง
ต.หนองโพธิ
อ.หนองหญ ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี บ ้านหนอง
หลวง
ต.หนองโพธิ
อ.หนองหญ ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

02/12/2019
09:15:13

02/12/2019
17:20:19

8 ชัวโมง 5
นาที 6 วินาที

-

8.09 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

03/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

04/12/2019

อยูท
่ ี บ ้านหนอง
หลวง
ต.หนองโพธิ
อ.หนองหญ ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี บ ้านหนอง
หลวง
ต.หนองโพธิ
อ.หนองหญ ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

04/12/2019
09:15:13

04/12/2019
18:27:29

9 ชัวโมง 12
นาที 16 วินาที

-

8.82 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

05/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

06/12/2019

อยูท
่ ี บ ้านหนอง
หลวง
ต.หนองโพธิ
อ.หนองหญ ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดหนองโพธิ
ต.หนองโพธิ
อ.หนองหญ ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

06/12/2019
10:31:50

06/12/2019
11:04:35

32 นาที 45
วินาที

-

3.94 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

09/12/2019

อยูท
่ ี วัดหนองโพธิ
ต.หนองโพธิ
อ.หนองหญ ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดหนองโพธิ
ต.หนองโพธิ
อ.หนองหญ ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

09/12/2019
09:06:23

09/12/2019
16:40:43

7 ชัวโมง 34
นาที 20 วินาที

-

6.28 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

10/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

11/12/2019

อยูท
่ ี วัดหนองโพธิ
ต.หนองโพธิ
อ.หนองหญ ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดหนองโพธิ
ต.หนองโพธิ
อ.หนองหญ ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

11/12/2019
09:12:24

11/12/2019
16:53:31

7 ชัวโมง 41
นาที 7 วินาที

-

6.41 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

12/12/2019

อยูท
่ ี วัดหนองโพธิ
ต.หนองโพธิ
อ.หนองหญ ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดหนองโพธิ
ต.หนองสะเดา
อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

12/12/2019
09:38:23

12/12/2019
09:42:42

4 นาที 19
วินาที

-

0.19 กม.

ชือ
สินทร ัพย์

ป้าย
ทะเบียน

ประจําว ันที

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

เวลาเริมต้น

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3446

23/12/2019

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3446

24/12/2019

อยูท
่ ี สํานักงานป้ อ
งกันฯ(ท่าควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมือง
สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3446

25/12/2019

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3446

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

เวลาสินสุด

รวมเวลา
ทํางาน

เวลาทํางาน
เกิน 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม
(กม.)

13/12/2019
09:04:22

13/12/2019
16:39:55

7 ชัวโมง 35
นาที 33 วินาที

-

7.36 กม.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16/12/2019

อยูท
่ ี วัดหนองโพธิ
ต.หนองสะเดา
อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ธนาคารกสิกร
ไทย
ต.ป่ าสะแก
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

16/12/2019
09:26:40

16/12/2019
16:56:33

7 ชัวโมง 29
นาที 53 วินาที

-

8.75 กม.

ตค-3447

17/12/2019

อยูท
่ ี ธนาคารกสิกร
ไทย
ต.ป่ าสะแก
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ธนาคารกสิกร
ไทย
ต.ป่ าสะแก
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

17/12/2019
09:17:19

17/12/2019
17:09:43

7 ชัวโมง 52
นาที 24 วินาที

-

6.44 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

18/12/2019

อยูท
่ ี ธนาคารกสิกร
ไทย
ต.ป่ าสะแก
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ธนาคารกสิกร
ไทย
ต.ป่ าสะแก
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

18/12/2019
09:01:56

18/12/2019
17:04:48

8 ชัวโมง 2
นาที 52 วินาที

-

5.94 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

19/12/2019

อยูท
่ ี ธนาคารกสิกร
ไทย
ต.ป่ าสะแก
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัด
สามัคคีธรรม
ต.หนองหญ ้าไซ
อ.หนองหญ ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

19/12/2019
08:58:23

19/12/2019
15:59:16

7 ชัวโมง 53
วินาที

-

14.67 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

20/12/2019

อยูท
่ ี วัด
สามัคคีธรรม
ต.หนองหญ ้าไซ
อ.หนองหญ ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัด
สามัคคีธรรม
ต.หนองหญ ้าไซ
อ.หนองหญ ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

20/12/2019
09:00:34

20/12/2019
17:03:00

8 ชัวโมง 2
นาที 26 วินาที

-

5.90 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

23/12/2019

อยูท
่ ี วัด
สามัคคีธรรม
ต.หนองหญ ้าไซ
อ.หนองหญ ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัด
สามัคคีธรรม
ต.หนองหญ ้าไซ
อ.หนองหญ ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

23/12/2019
09:05:30

23/12/2019
16:32:48

7 ชัวโมง 27
นาที 18 วินาที

-

8.77 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

24/12/2019

อยูท
่ ี วัด
สามัคคีธรรม
ต.หนองหญ ้าไซ
อ.หนองหญ ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี บ ้านหนอง
กระทิงทอง
ต.หนองขาม
อ.หนองหญ ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

24/12/2019
10:29:48

24/12/2019
11:32:51

1 ชัวโมง 3
นาที 3 วินาที

-

23.36 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

25/12/2019

อยูท
่ ี บ ้านหนอง
กระทิงทอง
ต.หนองขาม
อ.หนองหญ ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี บ ้านหนอง
กระทิงทอง
ต.หนองขาม
อ.หนองหญ ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

25/12/2019
09:06:33

25/12/2019
15:36:26

6 ชัวโมง 29
นาที 53 วินาที

-

2.62 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

26/12/2019

อยูท
่ ี บ ้านหนอง
กระทิงทอง
ต.หนองขาม
อ.หนองหญ ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี บ ้านหนอง
กระทิงทอง
ต.หนองขาม
อ.หนองหญ ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

26/12/2019
09:14:10

26/12/2019
14:02:50

4 ชัวโมง 48
นาที 40 วินาที

-

4.12 กม.

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

27/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

ชือ
สินทร ัพย์

ป้าย
ทะเบียน

ประจําว ันที

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

เวลาเริมต้น

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

13/12/2019

อยูท
่ ี วัดหนองโพธิ
ต.หนองสะเดา
อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดหนองโพธิ
ต.หนองสะเดา
อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

14/12/2019

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

15/12/2019

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

เวลาสินสุด

รวมเวลา
ทํางาน

เวลาทํางาน
เกิน 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม
(กม.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

ตค-3692

17/12/2019

อยูท
่ ี วัดใหม่
เพชรรัตน์ (ขือชนก)
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดใหม่
เพชรรัตน์ (ขือชนก)
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

17/12/2019
10:27:45

17/12/2019
14:07:29

3 ชัวโมง 39
นาที 44 วินาที

-

6.19 กม.

กองพัฒ1
รถเกลีย
ดิน

ตค-3692

18/12/2019

อยูท
่ ี วัดใหม่
เพชรรัตน์ (ขือชนก)
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดใหม่
เพชรรัตน์ (ขือชนก)
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

18/12/2019
09:16:28

18/12/2019
13:47:27

4 ชัวโมง 30
นาที 59 วินาที

-

12.72 กม.

กองพัฒ1
รถเกลีย
ดิน

ตค-3692

20/12/2019

อยูท
่ ี วัดใหม่
เพชรรัตน์ (ขือชนก)
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดใหม่
เพชรรัตน์ (ขือชนก)
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

20/12/2019
09:56:35

20/12/2019
11:13:26

1 ชัวโมง 16
นาที 51 วินาที

-

4.23 กม.

กองพัฒ1
รถเกลีย
ดิน

ตค-3692

23/12/2019

อยูท
่ ี วัดใหม่
อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์
เพชรรัตน์ (ขือชนก)
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
ต.เนินพระปรางค์
จ.สุพรรณบุรี
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

23/12/2019
09:32:11

23/12/2019
12:12:30

2 ชัวโมง 40
นาที 19 วินาที

-

27.04 กม.

กองพัฒ1
รถเกลีย
ดิน

ตค-3692

27/12/2019

อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์ อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

27/12/2019
13:53:09

27/12/2019
14:03:40

10 นาที 31
วินาที

-

0.17 กม.

กองพัฒ1
รถเกลีย
ดิน

ตค-3692

28/12/2019

อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์ อยูท
่ ี น. อะไหล่ยนต์
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

28/12/2019
11:09:21

28/12/2019
11:15:45

6 นาที 24
วินาที

-

0.14 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

ตค-780

01/12/2019

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

ตค-780

02/12/2019

02/12/2019
08:40:31

02/12/2019
16:17:31

7 ชัวโมง 37
นาที

-

9.15 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

ตค-780

03/12/2019

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

ตค-780

04/12/2019

อยูท
่ ี ทีทําการผู ้ใหญ่ อยูท
่ ี ทีทําการผู ้ใหญ่
บ ้านหมูท
่ ี2
บ ้านหมูท
่ ี2
ต.เนินพระปรางค์
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

04/12/2019
08:49:27

04/12/2019
16:26:46

7 ชัวโมง 37
นาที 19 วินาที

-

8.36 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

ตค-780

06/12/2019

อยูท
่ ี ทีทําการผู ้ใหญ่ อยูท
่ ี ทีทําการผู ้ใหญ่
บ ้านหมูท
่ ี2
บ ้านหมูท
่ ี2
ต.เนินพระปรางค์
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

06/12/2019
08:47:11

06/12/2019
16:05:53

7 ชัวโมง 18
นาที 42 วินาที

-

8.26 กม.

ชือ
สินทร ัพย์

ป้าย
ทะเบียน

ประจําว ันที

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

เวลาเริมต้น

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

28/12/2019

-

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

29/12/2019

-

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

30/12/2019

กองพัฒ1
รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-3447

กองพัฒ1
รถเกลีย
ดิน

-

-

อยูท
่ ี ลํารางต ้นสะตือ อยูท
่ ี ทีทําการผู ้ใหญ่
ต.เนินพระปรางค์
บ ้านหมูท
่ ี2
อ.สองพีน ้อง
ต.เนินพระปรางค์
จ.สุพรรณบุรี
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี
-

-

เวลาสินสุด

รวมเวลา
ทํางาน

เวลาทํางาน
เกิน 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม
(กม.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อยูท
่ ี ทีทําการผู ้ใหญ่ อยูท
่ ี ทีทําการผู ้ใหญ่
บ ้านหมูท
่ ี2
บ ้านหมูท
่ ี2
ต.เนินพระปรางค์
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

11/12/2019
08:51:16

11/12/2019
16:24:59

7 ชัวโมง 33
นาที 43 วินาที

-

8.34 กม.

12/12/2019

อยูท
่ ี ทีทําการผู ้ใหญ่ อยูท
่ ี ลํารางต ้นสะตือ
บ ้านหมูท
่ ี2
ต.เนินพระปรางค์
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

12/12/2019
08:46:43

12/12/2019
16:23:50

7 ชัวโมง 37
นาที 7 วินาที

-

7.49 กม.

ตค-780

13/12/2019

อยูท
่ ี ลํารางต ้นสะตือ อยูท
่ ี ลํารางต ้นสะตือ
ต.เนินพระปรางค์
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

13/12/2019
09:07:51

13/12/2019
15:08:55

6 ชัวโมง 1
นาที 4 วินาที

-

5.85 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

ตค-780

14/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

ตค-780

15/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

ตค-780

16/12/2019

อยูท
่ ี ลํารางต ้นสะตือ อยูท
่ ี ลํารางต ้นสะตือ
ต.เนินพระปรางค์
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

16/12/2019
08:59:12

16/12/2019
11:54:30

2 ชัวโมง 55
นาที 18 วินาที

-

3.65 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

ตค-780

17/12/2019

อยูท
่ ี ลํารางต ้นสะตือ อยูท
่ ี ลํารางต ้นสะตือ
ต.เนินพระปรางค์
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

17/12/2019
09:19:02

17/12/2019
16:20:43

7 ชัวโมง 1
นาที 41 วินาที

-

9.19 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

ตค-780

18/12/2019

อยูท
่ ี ลํารางต ้นสะตือ อยูท
่ ี การไฟฟ้ าส่วน
ต.เนินพระปรางค์
ภูมภ
ิ าคสถานีไฟฟ้ า
อ.สองพีน ้อง
สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

18/12/2019
08:58:23

18/12/2019
16:17:23

7 ชัวโมง 19
นาที

-

8.06 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

ตค-780

19/12/2019

อยูท
่ ี การไฟฟ้ าส่วน อยูท
่ ี ลํารางต ้นสะตือ
ภูมภ
ิ าคสถานีไฟฟ้ า
ต.เนินพระปรางค์
สองพีน ้อง
อ.สองพีน ้อง
ต.เนินพระปรางค์
จ.สุพรรณบุรี
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

19/12/2019
08:59:59

19/12/2019
16:10:51

7 ชัวโมง 10
นาที 52 วินาที

-

7.57 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

ตค-780

20/12/2019

อยูท
่ ี ลํารางต ้นสะตือ อยูท
่ ี ทีทําการผู ้ใหญ่
ต.เนินพระปรางค์
บ ้านหมูท
่ ี2
อ.สองพีน ้อง
ต.เนินพระปรางค์
จ.สุพรรณบุรี
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

20/12/2019
09:01:38

20/12/2019
16:22:46

7 ชัวโมง 21
นาที 8 วินาที

-

9.66 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

ตค-780

21/12/2019

-

-

-

-

-

ชือ
สินทร ัพย์

ป้าย
ทะเบียน

ประจําว ันที

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

เวลาเริมต้น

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

ตค-780

07/12/2019

-

-

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

ตค-780

08/12/2019

-

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

ตค-780

09/12/2019

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

ตค-780

10/12/2019

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

ตค-780

11/12/2019

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

ตค-780

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

-

-

เวลาสินสุด

รวมเวลา
ทํางาน

เวลาทํางาน
เกิน 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม
(กม.)

-

-

-

-

-

อยูท
่ ี ทีทําการผู ้ใหญ่ อยูท
่ ี โรงเจกวงตีกุง
บ ้านหมูท
่ ี2
ต.บางตาเถร
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

23/12/2019
09:35:42

23/12/2019
16:13:30

6 ชัวโมง 37
นาที 48 วินาที

-

12.42 กม.

24/12/2019

อยูท
่ ี โรงเจกวงตีกุง
อยูท
่ ี
ต.บางตาเถร
สน.ปตท.หจก.รามัญ
อ.สองพีน ้อง
จรัสแสง
จ.สุพรรณบุรี
ต.บางเลน
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี

24/12/2019
08:51:57

24/12/2019
14:34:10

5 ชัวโมง 42
นาที 13 วินาที

-

6.48 กม.

ตค-780

25/12/2019

อยูท
่ ี
อยูท
่ ี
สน.ปตท.หจก.รามัญ สน.ปตท.หจก.รามัญ
จรัสแสง
จรัสแสง
ต.บางเลน
ต.บางเลน
อ.สองพีน ้อง
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

25/12/2019
14:13:48

25/12/2019
15:07:53

54 นาที 5
วินาที

-

1.41 กม.

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

ตค-780

26/12/2019

อยูท
่ ี
อยูท
่ ี
สน.ปตท.หจก.รามัญ สน.ปตท.หจก.รามัญ
จรัสแสง
จรัสแสง
ต.บางเลน
ต.บางเลน
อ.สองพีน ้อง
อ.สองพีน ้อง
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

26/12/2019
08:51:56

26/12/2019
12:45:40

3 ชัวโมง 53
นาที 44 วินาที

-

5.39 กม.

รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1346

01/12/2019

-

-

-

-

-

รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1346

02/12/2019

อยูท
่ ี สะพานวัดวัง
อยูท
่ ี บ ้านวังหว ้า
หิน
ต.ย่านยาว อ.สามชุก
ต.ย่านยาว อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

02/12/2019
08:37:41

02/12/2019
16:09:21

7 ชัวโมง 31
นาที 40 วินาที

-

7.92 กม.

รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1346

09/12/2019

อยูท
่ ี บ ้านวังหว ้า
อยูท
่ ี ธนพร หมูกะ
ต.ย่านยาว อ.สามชุก
ทะ
จ.สุพรรณบุรี
ต.ย่านยาว อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

09/12/2019
08:46:02

09/12/2019
15:59:43

7 ชัวโมง 13
นาที 41 วินาที

-

10.33 กม.

รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1346

10/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1346

11/12/2019

อยูท
่ ี บ ้านวังหว ้า
ต.ย่านยาว อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี โรงสีมณี
สมบูรณ์
ต.บ ้านกร่าง
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

11/12/2019
08:40:02

11/12/2019
16:02:51

7 ชัวโมง 22
นาที 49 วินาที

-

8.07 กม.

รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1346

12/12/2019

อยูท
่ ี โรงสีมณี
สมบูรณ์
ต.บ ้านกร่าง
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี โรงสีมณี
สมบูรณ์
ต.บ ้านกร่าง
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

12/12/2019
08:29:08

12/12/2019
16:02:04

7 ชัวโมง 32
นาที 56 วินาที

-

8.02 กม.

รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1346

13/12/2019

อยูท
่ ี โรงสีมณี
สมบูรณ์
ต.บ ้านกร่าง
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี กลุม
่ ออม
ทรัพย์เพือการผลิต
หมูท
่ ี 6 บ ้านนํ าซับ
สํานักงานกองทุน
หมูบ
่ ้านหมูท
่ ี 6 บ ้าน
วังนํ าซับ
ต.วังนํ าซับ
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

13/12/2019
08:35:56

13/12/2019
16:11:01

7 ชัวโมง 35
นาที 5 วินาที

-

9.38 กม.

รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1346

14/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

ชือ
สินทร ัพย์

ป้าย
ทะเบียน

ประจําว ันที

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

เวลาเริมต้น

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

ตค-780

22/12/2019

-

-

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

ตค-780

23/12/2019

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

ตค-780

กองพัฒ1
ขุดไฮดรอ
ลิก

-

-

เวลาสินสุด

รวมเวลา
ทํางาน

เวลาทํางาน
เกิน 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม
(กม.)

-

-

-

-

-

อยูท
่ ี กลุม
่ ออม
อยูท
่ ี กลุม
่ ออม
ทรัพย์เพือการผลิต ทรัพย์เพือการผลิต
หมูท
่ ี 6 บ ้านนํ าซับ
หมูท
่ ี 6 บ ้านนํ าซับ
สํานักงานกองทุน
สํานักงานกองทุน
หมูบ
่ ้านหมูท
่ ี 6 บ ้าน หมูบ
่ ้านหมูท
่ ี 6 บ ้าน
วังนํ าซับ
วังนํ าซับ
ต.วังนํ าซับ
ต.วังนํ าซับ
อ.ศรีประจันต์
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

16/12/2019
08:47:17

16/12/2019
16:03:16

7 ชัวโมง 15
นาที 59 วินาที

-

7.42 กม.

17/12/2019

อยูท
่ ี กลุม
่ ออม
อยูท
่ ี สํานักงาน
ทรัพย์เพือการผลิต กองทุนหมูบ
่ ้านหมูท
่ ี
หมูท
่ ี 6 บ ้านนํ าซับ
6 บ ้านวังนํ าซับ
สํานักงานกองทุน
ต.วังนํ าซับ
หมูบ
่ ้านหมูท
่ ี 6 บ ้าน
อ.ศรีประจันต์
วังนํ าซับ
จ.สุพรรณบุรี
ต.บ ้านกร่าง
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

17/12/2019
08:27:33

17/12/2019
16:01:45

7 ชัวโมง 34
นาที 12 วินาที

-

8.79 กม.

ตค-1346

18/12/2019

อยูท
่ ี สํานักงาน
กองทุนหมูบ
่ ้านหมูท
่ ี
6 บ ้านวังนํ าซับ
ต.วังนํ าซับ
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดบ ้านกล ้วย
ต.วังนํ าซับ
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

18/12/2019
08:42:31

18/12/2019
16:00:27

7 ชัวโมง 17
นาที 56 วินาที

-

8.24 กม.

รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1346

19/12/2019

อยูท
่ ี วัดบ ้านกล ้วย
ต.วังนํ าซับ
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สนามไก่ชนคน
คบได ้
ต.วังนํ าซับ
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

19/12/2019
08:31:46

19/12/2019
16:00:40

7 ชัวโมง 28
นาที 54 วินาที

-

7.80 กม.

รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1346

20/12/2019

อยูท
่ ี สนามไก่ชนคน
คบได ้
ต.วังนํ าซับ
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี บ ้านปู่ เจ ้า
ต.วังนํ าซับ
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

20/12/2019
08:34:51

20/12/2019
15:55:12

7 ชัวโมง 20
นาที 21 วินาที

-

7.30 กม.

รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1346

23/12/2019

อยูท
่ ี บ ้านปู่ เจ ้า
ต.วังนํ าซับ
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดปู่ เจ ้า
ต.วังนํ าซับ
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

23/12/2019
08:47:29

23/12/2019
16:00:10

7 ชัวโมง 12
นาที 41 วินาที

-

8.30 กม.

รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1346

24/12/2019

อยูท
่ ี วัดปู่ เจ ้า
ต.วังนํ าซับ
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดปู่ เจ ้า
ต.วังนํ าซับ
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

24/12/2019
08:31:39

24/12/2019
09:52:27

1 ชัวโมง 20
นาที 48 วินาที

-

1.39 กม.

รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1346

25/12/2019

อยูท
่ ี วัดปู่ เจ ้า
ต.วังนํ าซับ
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดพังม่วง
ต.บ ้านกร่าง
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

25/12/2019
09:41:01

25/12/2019
16:03:33

6 ชัวโมง 22
นาที 32 วินาที

-

9.15 กม.

รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1346

26/12/2019

อยูท
่ ี วัดพังม่วง
ต.บ ้านกร่าง
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดพังม่วง
ต.บ ้านกร่าง
อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี

26/12/2019
08:25:39

26/12/2019
16:03:29

7 ชัวโมง 37
นาที 50 วินาที

-

9.19 กม.

ชือ
สินทร ัพย์

ป้าย
ทะเบียน

ประจําว ันที

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

เวลาเริมต้น

รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1346

15/12/2019

-

-

รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1346

16/12/2019

รถขุดไฮ
ดรอลิก

ตค-1346

รถขุดไฮ
ดรอลิก

กรมการขนส่ งทางบกบังคับ

รายงานการเดินทางประจําเดือน
สินทรัพย์: [กองช่าง1 ทัวร์] 40-0225 สุพรรณบุรี ประจําเดือน: 12/2019
ความเร็ว
สูงสุด
(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม
(กม.)

สินเปลือง
นําม ัน

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

ระยะเวลา

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

01/12/2019
00:00:57

01/12/2019
23:59:30

23 ชัวโมง 58
นาที 33 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

02/12/2019
00:00:30

02/12/2019
23:59:03

23 ชัวโมง 58
นาที 33 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.07 กม.

0.00 ลิตร

03/12/2019
00:01:03

03/12/2019
23:59:38

23 ชัวโมง 58
นาที 35 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

04/12/2019
00:00:38

04/12/2019
23:59:14

23 ชัวโมง 58
นาที 36 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

05/12/2019
00:00:14

05/12/2019
23:59:50

23 ชัวโมง 59
นาที 36 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.02 กม.

0.00 ลิตร

06/12/2019
00:00:50

06/12/2019
23:59:26

23 ชัวโมง 58
นาที 36 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

07/12/2019
00:00:26

07/12/2019
23:59:02

23 ชัวโมง 58
นาที 36 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

08/12/2019
00:00:02

08/12/2019
16:50:57

16 ชัวโมง 50
นาที 55 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.14 กม.

0.00 ลิตร

09/12/2019
10:55:44

09/12/2019
11:03:44

8 นาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

3

0.28 กม.

0.00 ลิตร

10/12/2019
07:43:10

10/12/2019
15:17:31

7 ชัวโมง 34
นาที 21 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.66 กม.

0.00 ลิตร

11/12/2019
14:20:53

11/12/2019
23:59:57

9 ชัวโมง 39
นาที 4 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี จุดรอรถตู
ต.หนองปรือ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

92

203.10
กม.

80.59 ลิตร

12/12/2019
00:00:57

12/12/2019
23:59:35

23 ชัวโมง 58
นาที 38 วินาที

อยูท
่ ี จุดรอรถตู
ต.หนองปรือ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

93

412.02
กม.

164.10 ลิตร

13/12/2019
00:00:35

13/12/2019
23:59:11

23 ชัวโมง 58
นาที 36 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

14/12/2019
00:00:11

14/12/2019
23:59:46

23 ชัวโมง 59
นาที 35 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.04 กม.

0.00 ลิตร

15/12/2019
00:00:46

15/12/2019
23:59:21

23 ชัวโมง 58
นาที 35 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

16/12/2019
00:00:21

16/12/2019
23:59:56

23 ชัวโมง 59
นาที 35 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.04 กม.

0.00 ลิตร

17/12/2019
00:00:56

17/12/2019
23:59:30

23 ชัวโมง 58
นาที 34 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

18/12/2019
00:00:30

18/12/2019
23:59:04

23 ชัวโมง 58
นาที 34 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

เวลา
PTO
เปิ ด

ความเร็ว
สูงสุด
(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม
(กม.)

สินเปลือง
นําม ัน

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

ระยะเวลา

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

19/12/2019
00:00:03

19/12/2019
23:59:37

23 ชัวโมง 59
นาที 34 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

20/12/2019
00:00:37

20/12/2019
23:59:10

23 ชัวโมง 58
นาที 33 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

21/12/2019
00:00:10

21/12/2019
23:59:44

23 ชัวโมง 59
นาที 34 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

22/12/2019
00:00:43

22/12/2019
23:59:47

23 ชัวโมง 59
นาที 4 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

89

139.21
กม.

54.48 ลิตร

23/12/2019
00:00:47

23/12/2019
23:59:21

23 ชัวโมง 58
นาที 34 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.04 กม.

0.00 ลิตร

24/12/2019
00:00:21

24/12/2019
23:59:56

23 ชัวโมง 59
นาที 35 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

25/12/2019
00:00:56

25/12/2019
23:59:31

23 ชัวโมง 58
นาที 35 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

26/12/2019
00:00:31

26/12/2019
23:59:06

23 ชัวโมง 58
นาที 35 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

27/12/2019
00:00:06

27/12/2019
11:28:26

11 ชัวโมง 28
นาที 20 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

28/12/2019
10:16:42

28/12/2019
11:14:38

57 นาที 56
วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

30/12/2019
09:10:17

30/12/2019
23:59:48

14 ชัวโมง 49
นาที 31 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

31/12/2019
00:00:48

31/12/2019
23:59:24

23 ชัวโมง 58
นาที 36 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

สรุป
รวมเวลาเครืองยนต์ทํางาน : 1 วัน 45 นาที 30 วินาที
ความเร็วเฉลีย : 49.77 กม./ชม.
รวมระยะทาง : 755.62 กม.
ใช ้นํ ามันทังหมด : 299.17 ลิตร
ค่าเฉลียอัตราสินเปลือง : 2.53 กม./ลิตร
รวมเวลาPTOเปิ ด : --

เวลา
PTO
เปิ ด

รายงานการเดินทางประจําเดือน
สินทรัพย์: [กองช่าง1 บรรทุกนํ า] 83-5056 สุพรรณบุรี ประจําเดือน: 12/2019
ความเร็ว
สูงสุด
(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม
(กม.)

สินเปลือง
นําม ัน

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

ระยะเวลา

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

01/12/2019
00:00:34

01/12/2019
23:59:15

23 ชัวโมง 58
นาที 41 วินาที

อยูท
่ ี ศูนย์เด็กเล็กชุมชนบ ้านวัง
จิก
ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ศูนย์เด็กเล็กชุมชนบ ้านวัง
จิก
ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

02/12/2019
00:00:15

02/12/2019
23:59:57

23 ชัวโมง 59
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี ศูนย์เด็กเล็กชุมชนบ ้านวัง
จิก
ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี Nong Rong
ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

42

12.54
กม.

4.00 ลิตร

03/12/2019
00:00:57

03/12/2019
23:59:39

23 ชัวโมง 58
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี Nong Rong
ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี Nong Rong
ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

04/12/2019
00:00:39

04/12/2019
23:59:22

23 ชัวโมง 58
นาที 43 วินาที

อยูท
่ ี Nong Rong
ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี Nong Rong
ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

44

30.72
กม.

9.93 ลิตร

05/12/2019
00:00:21

05/12/2019
23:59:05

23 ชัวโมง 58
นาที 44 วินาที

อยูท
่ ี Nong Rong
ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี Nong Rong
ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

06/12/2019
00:00:05

06/12/2019
23:59:48

23 ชัวโมง 59
นาที 43 วินาที

อยูท
่ ี Nong Rong
ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี Nong Rong
ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

35

16.92
กม.

5.40 ลิตร

07/12/2019
00:00:48

07/12/2019
23:59:31

23 ชัวโมง 58
นาที 43 วินาที

อยูท
่ ี Nong Rong
ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี Nong Rong
ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

08/12/2019
00:00:31

08/12/2019
23:59:14

23 ชัวโมง 58
นาที 43 วินาที

อยูท
่ ี Nong Rong
ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี Nong Rong
ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

09/12/2019
00:00:14

09/12/2019
23:59:57

23 ชัวโมง 59
นาที 43 วินาที

อยูท
่ ี Nong Rong
ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี Nong Rong
ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

10/12/2019
00:00:57

10/12/2019
23:59:41

23 ชัวโมง 58
นาที 44 วินาที

อยูท
่ ี Nong Rong
ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี Nong Rong
ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

11/12/2019
00:00:40

11/12/2019
23:59:24

23 ชัวโมง 58
นาที 44 วินาที

อยูท
่ ี Nong Rong
ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

59

18.65
กม.

6.07 ลิตร

12/12/2019
00:00:24

12/12/2019
23:59:06

23 ชัวโมง 58
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

9

3.94 กม.

1.17 ลิตร

13/12/2019
00:00:06

13/12/2019
23:59:48

23 ชัวโมง 59
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

8

2.78 กม.

0.81 ลิตร

14/12/2019
00:00:48

14/12/2019
23:59:30

23 ชัวโมง 58
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

15/12/2019
00:00:30

15/12/2019
23:59:12

23 ชัวโมง 58
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

16/12/2019
00:00:12

16/12/2019
23:59:54

23 ชัวโมง 59
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

48

11.84
กม.

3.76 ลิตร

17/12/2019
00:00:54

17/12/2019
23:59:36

23 ชัวโมง 58
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

41

22.04
กม.

6.94 ลิตร

18/12/2019
00:00:36

18/12/2019
23:59:18

23 ชัวโมง 58
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

48

18.52
กม.

5.75 ลิตร

19/12/2019
00:00:18

19/12/2019
23:59:00

23 ชัวโมง 58
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

51

17.59
กม.

5.69 ลิตร

20/12/2019
00:00:00

20/12/2019
23:59:42

23 ชัวโมง 59
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี วัดเขาดิน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

65

67.80
กม.

22.36 ลิตร

เวลา
PTO
เปิ ด

ความเร็ว
สูงสุด
(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม
(กม.)

สินเปลือง
นําม ัน

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

ระยะเวลา

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

21/12/2019
00:00:42

21/12/2019
23:59:24

23 ชัวโมง 58
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

22/12/2019
00:00:24

22/12/2019
23:59:06

23 ชัวโมง 58
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

23/12/2019
00:00:06

23/12/2019
23:59:48

23 ชัวโมง 59
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

24/12/2019
00:00:48

24/12/2019
23:59:30

23 ชัวโมง 58
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

25/12/2019
00:00:29

25/12/2019
23:59:11

23 ชัวโมง 58
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

26/12/2019
00:00:11

26/12/2019
23:59:53

23 ชัวโมง 59
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดเขาขึน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

66

55.84
กม.

18.40 ลิตร

27/12/2019
00:00:53

27/12/2019
23:59:36

23 ชัวโมง 58
นาที 43 วินาที

อยูท
่ ี วัดเขาขึน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดเขาขึน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

28/12/2019
00:00:36

28/12/2019
23:59:18

23 ชัวโมง 58
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี วัดเขาขึน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดเขาขึน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

29/12/2019
00:00:17

29/12/2019
23:59:59

23 ชัวโมง 59
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี วัดเขาขึน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดเขาขึน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

30/12/2019
00:00:58

30/12/2019
23:59:39

23 ชัวโมง 58
นาที 41 วินาที

อยูท
่ ี วัดเขาขึน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดเขาขึน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

31/12/2019
00:00:39

31/12/2019
23:59:21

23 ชัวโมง 58
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี วัดเขาขึน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดเขาขึน
ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

สรุป
รวมเวลาเครืองยนต์ทํางาน : 1 วัน 13 ชัวโมง 6 นาที 47
วินาที
ความเร็วเฉลีย : 11.02 กม./ชม.
รวมระยะทาง : 279.18 กม.
ใช ้นํ ามันทังหมด : 90.28 ลิตร
ค่าเฉลียอัตราสินเปลือง : 3.09 กม./ลิตร
รวมเวลาPTOเปิ ด : --

เวลา
PTO
เปิ ด

รายงานการเดินทางประจําเดือน
สินทรัพย์: [กองพัฒ1 รถบรรทุกนํ า] 83-5639 สุพรรณบุรี ประจําเดือน: 12/2019
ความเร็ว
สูงสุด
(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม
(กม.)

สินเปลือง
นําม ัน

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

ระยะเวลา

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

13/12/2019
10:23:58

13/12/2019
10:27:23

3 นาที 25 วินาที

อยูท
่ ี วัดใหม่เพชรรัตน์ (ขือ
ชนก)
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดใหม่เพชรรัตน์ (ขือ
ชนก)
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

17/12/2019
10:25:04

17/12/2019
14:16:22

3 ชัวโมง 51 นาที
18 วินาที

อยูท
่ ี วัดใหม่เพชรรัตน์ (ขือ
ชนก)
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดใหม่เพชรรัตน์ (ขือ
ชนก)
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง จ.สุพรรณบุรี

58

9.97 กม.

3.17 ลิตร

18/12/2019
09:13:29

18/12/2019
14:00:07

4 ชัวโมง 46 นาที
38 วินาที

อยูท
่ ี วัดใหม่เพชรรัตน์ (ขือ
ชนก)
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดใหม่เพชรรัตน์ (ขือ
ชนก)
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง จ.สุพรรณบุรี

23

8.24 กม.

2.23 ลิตร

20/12/2019
09:57:15

20/12/2019
11:18:59

1 ชัวโมง 21 นาที
44 วินาที

อยูท
่ ี วัดใหม่เพชรรัตน์ (ขือ
ชนก)
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดใหม่เพชรรัตน์ (ขือ
ชนก)
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง จ.สุพรรณบุรี

30

2.52 กม.

0.72 ลิตร

23/12/2019
09:31:57

23/12/2019
12:28:40

2 ชัวโมง 56 นาที
43 วินาที

อยูท
่ ี วัดใหม่เพชรรัตน์ (ขือ
ชนก)
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดพันตําลึง
ต.ดอนกํายาน อ.เมือง
สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

67

46.33 กม.

15.38 ลิตร

27/12/2019
17:44:04

27/12/2019
18:06:14

22 นาที 10 วินาที

อยูท
่ ี วัดพันตําลึง
ต.ดอนกํายาน อ.เมือง
สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดพันตําลึง
ต.ดอนกํายาน อ.เมือง
สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

0

0.01 กม.

0.00 ลิตร

สรุป
รวมเวลาเครืองยนต์ทํางาน : 12 ชัวโมง 16 นาที 1 วินาที
ความเร็วเฉลีย : 16.47 กม./ชม.
รวมระยะทาง : 67.07 กม.
ใช ้นํ ามันทังหมด : 21.50 ลิตร
ค่าเฉลียอัตราสินเปลือง : 3.12 กม./ลิตร
รวมเวลาPTOเปิ ด : --

เวลา
PTO
เปิ ด

รายงานการเดินทางประจําเดือน
สินทรัพย์: [กองพัฒนาฯ บรรทุกเทท ้าย] 83-5766 สุพรรณบุรี ประจําเดือน: 12/2019
ความเร็ว
สูงสุด
(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม
(กม.)

สินเปลือง
นําม ัน

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

ระยะเวลา

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

01/12/2019
00:00:52

01/12/2019
23:59:12

23 ชัวโมง 58
นาที 20 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.01 กม.

0.00 ลิตร

02/12/2019
00:00:11

02/12/2019
23:59:30

23 ชัวโมง 59
นาที 19 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

64

89.18 กม.

35.39 ลิตร

03/12/2019
00:00:30

03/12/2019
23:59:50

23 ชัวโมง 59
นาที 20 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

04/12/2019
00:00:50

04/12/2019
23:59:10

23 ชัวโมง 58
นาที 20 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.01 กม.

0.00 ลิตร

05/12/2019
00:00:10

05/12/2019
23:59:30

23 ชัวโมง 59
นาที 20 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.01 กม.

0.00 ลิตร

06/12/2019
00:00:30

06/12/2019
23:59:50

23 ชัวโมง 59
นาที 20 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

07/12/2019
00:00:49

07/12/2019
23:59:10

23 ชัวโมง 58
นาที 21 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

08/12/2019
00:00:09

08/12/2019
23:59:29

23 ชัวโมง 59
นาที 20 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

09/12/2019
00:00:29

09/12/2019
23:59:49

23 ชัวโมง 59
นาที 20 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

63

80.65 กม.

32.19 ลิตร

10/12/2019
00:00:49

10/12/2019
23:59:09

23 ชัวโมง 58
นาที 20 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

11/12/2019
00:00:09

11/12/2019
23:59:29

23 ชัวโมง 59
นาที 20 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

66

81.45 กม.

32.45 ลิตร

12/12/2019
00:00:29

12/12/2019
23:59:49

23 ชัวโมง 59
นาที 20 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

68

79.36 กม.

31.25 ลิตร

13/12/2019
00:00:49

13/12/2019
23:59:09

23 ชัวโมง 58
นาที 20 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

64

81.01 กม.

32.25 ลิตร

14/12/2019
00:00:08

14/12/2019
23:59:28

23 ชัวโมง 59
นาที 20 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

เวลา
PTO
เปิ ด

ความเร็ว
สูงสุด
(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม
(กม.)

สินเปลือง
นําม ัน

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

ระยะเวลา

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

15/12/2019
00:00:28

15/12/2019
23:59:47

23 ชัวโมง 59
นาที 19 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

16/12/2019
00:00:47

16/12/2019
23:59:06

23 ชัวโมง 58
นาที 19 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

63

85.21 กม.

33.58 ลิตร

17/12/2019
00:00:05

17/12/2019
23:59:24

23 ชัวโมง 59
นาที 19 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

66

84.99 กม.

33.63 ลิตร

18/12/2019
00:00:24

18/12/2019
23:59:44

23 ชัวโมง 59
นาที 20 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

61

80.87 กม.

31.99 ลิตร

19/12/2019
00:00:43

19/12/2019
23:59:03

23 ชัวโมง 58
นาที 20 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

69

80.14 กม.

32.01 ลิตร

20/12/2019
00:00:03

20/12/2019
23:59:23

23 ชัวโมง 59
นาที 20 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

68

81.58 กม.

32.11 ลิตร

21/12/2019
00:00:22

21/12/2019
23:59:42

23 ชัวโมง 59
นาที 20 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

22/12/2019
00:00:41

22/12/2019
23:59:01

23 ชัวโมง 58
นาที 20 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

23/12/2019
00:00:01

23/12/2019
23:59:20

23 ชัวโมง 59
นาที 19 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี วัดใหม่เพชรรัตน์ (ขือ
ชนก)
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง จ.สุพรรณบุรี

61

44.06 กม.

17.41 ลิตร

24/12/2019
00:00:20

24/12/2019
23:59:40

23 ชัวโมง 59
นาที 20 วินาที

อยูท
่ ี วัดใหม่เพชรรัตน์ (ขือ
ชนก)
ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพีน ้อง จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

66

41.86 กม.

16.60 ลิตร

25/12/2019
00:00:40

25/12/2019
23:59:59

23 ชัวโมง 59
นาที 19 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

67

83.10 กม.

32.71 ลิตร

26/12/2019
00:00:59

26/12/2019
23:59:18

23 ชัวโมง 58
นาที 19 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

63

84.05 กม.

33.04 ลิตร

27/12/2019
00:00:18

27/12/2019
23:59:37

23 ชัวโมง 59
นาที 19 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.01 กม.

0.00 ลิตร

28/12/2019
00:00:37

28/12/2019
23:59:56

23 ชัวโมง 59
นาที 19 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

29/12/2019
00:00:56

29/12/2019
23:59:15

23 ชัวโมง 58
นาที 19 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.01 กม.

0.00 ลิตร

เวลา
PTO
เปิ ด

ความเร็ว
สูงสุด
(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม
(กม.)

สินเปลือง
นําม ัน

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

ระยะเวลา

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

30/12/2019
00:00:14

30/12/2019
23:59:33

23 ชัวโมง 59
นาที 19 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

31/12/2019
00:00:32

31/12/2019
23:59:51

23 ชัวโมง 59
นาที 19 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

สรุป
รวมเวลาเครืองยนต์ทํางาน : 1 วัน 16 ชัวโมง 31 นาที 16
วินาที
ความเร็วเฉลีย : 32.80 กม./ชม.
รวมระยะทาง : 1077.55 กม.
ใช ้นํ ามันทังหมด : 426.61 ลิตร
ค่าเฉลียอัตราสินเปลือง : 2.53 กม./ลิตร
รวมเวลาPTOเปิ ด : --

เวลา
PTO
เปิ ด

รายงานการเดินทางประจําเดือน
สินทรัพย์: [กองช่าง1 รถเทรลเลอร์] 83-7697 สุพรรณบุรี ประจําเดือน: 12/2019

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

ระยะเวลา

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด
ไม่มข
ี ้อมูล
สรุป

รวมเวลาเครืองยนต์ทํางาน : 1 วัน 16 ชัวโมง 31 นาที 16
วินาที
ความเร็วเฉลีย : 32.80 กม./ชม.
รวมระยะทาง : 1077.55 กม.
ใช ้นํ ามันทังหมด : 426.61 ลิตร
ค่าเฉลียอัตราสินเปลือง : 2.53 กม./ลิตร
รวมเวลาPTOเปิ ด : --

ความเร็ว
สูงสุด
(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม
(กม.)

สินเปลือง
นําม ัน

เวลา PTO
เปิ ด

รายงานการเดินทางประจําเดือน
สินทรัพย์: [กองช่าง1 บรรทุกนํ า] 83-7815 สุพรรณบุรี ประจําเดือน: 12/2019

ระยะเวลา

สถานที สินสุด

ระยะทาง
รวม
(กม.)

สินเปลือง
นําม ัน

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

02/12/2019
08:31:40

02/12/2019
09:03:29

31 นาที 49 วินาที อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.13 กม.

0.00 ลิตร

09/12/2019
08:43:13

09/12/2019
09:05:17

22 นาที 4 วินาที อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.08 กม.

0.00 ลิตร

10/12/2019
07:37:23

10/12/2019
17:19:22

9 ชัวโมง 41 นาที อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
59 วินาที
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

65

21.68 กม.

6.81 ลิตร

11/12/2019
05:21:12

11/12/2019
15:39:15

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

1

0.21 กม.

0.00 ลิตร

12/12/2019
17:42:41

12/12/2019
17:50:59

8 นาที 18 วินาที อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

2

0.11 กม.

0.02 ลิตร

14/12/2019
09:32:34

14/12/2019
09:35:35

3 นาที 1 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.02 กม.

0.00 ลิตร

16/12/2019
08:44:11

16/12/2019
09:20:13

36 นาที 2 วินาที อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

1

0.23 กม.

0.00 ลิตร

25/12/2019
07:05:07

25/12/2019
17:00:54

9 ชัวโมง 55 นาที
47 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

81

44.34 กม.

14.07 ลิตร

26/12/2019
11:29:47

26/12/2019
11:34:28

4 นาที 41 วินาที อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.10 กม.

0.00 ลิตร

10 ชัวโมง 18
นาที 3 วินาที

สถานที เริมต้น

ความเร็ว
สูงสุด
(กม./ชม.)

อยูท
่ ี คุ ้มขุนแผน
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

สรุป
รวมเวลาเครืองยนต์ทํางาน : 5 ชัวโมง 45 นาที 48 วินาที
ความเร็วเฉลีย : 19.53 กม./ชม.
รวมระยะทาง : 66.88 กม.
ใช ้นํ ามันทังหมด : 20.90 ลิตร
ค่าเฉลียอัตราสินเปลือง : 3.20 กม./ลิตร
รวมเวลาPTOเปิ ด : --

เวลา
PTO
เปิ ด

รายงานการเดินทางประจําเดือน
สินทรัพย์: [กองพัฒ1 เทรลเลอร์] 83-8577 สุพรรณบุรี ประจําเดือน: 12/2019
ความเร็ว
สูงสุด
(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม
(กม.)

สินเปลือง
นําม ัน

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

ระยะเวลา

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

01/12/2019
00:00:08

01/12/2019
23:59:20

23 ชัวโมง 59
นาที 12 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

02/12/2019
00:00:20

02/12/2019
23:59:33

23 ชัวโมง 59
นาที 13 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.07 กม.

0.00 ลิตร

03/12/2019
00:00:33

03/12/2019
23:59:51

23 ชัวโมง 59
นาที 18 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

71

127.59
กม.

42.46 ลิตร

04/12/2019
00:00:51

04/12/2019
23:59:10

23 ชัวโมง 58
นาที 19 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

70

20.71 กม.

6.76 ลิตร

05/12/2019
00:00:10

05/12/2019
23:59:27

23 ชัวโมง 59
นาที 17 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

06/12/2019
00:00:27

06/12/2019
23:59:48

23 ชัวโมง 59
นาที 21 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

67

128.30
กม.

42.12 ลิตร

07/12/2019
00:00:47

07/12/2019
23:59:06

23 ชัวโมง 58
นาที 19 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

08/12/2019
00:00:06

08/12/2019
23:59:23

23 ชัวโมง 59
นาที 17 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

09/12/2019
00:00:23

09/12/2019
23:59:42

23 ชัวโมง 59
นาที 19 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

52

12.30 กม.

4.02 ลิตร

10/12/2019
00:00:41

10/12/2019
23:59:59

23 ชัวโมง 59
นาที 18 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

11/12/2019
00:00:58

11/12/2019
23:59:15

23 ชัวโมง 58
นาที 17 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

12/12/2019
00:00:14

12/12/2019
23:59:30

23 ชัวโมง 59
นาที 16 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

13/12/2019
00:00:30

13/12/2019
23:59:47

23 ชัวโมง 59
นาที 17 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

69

46.35 กม.

15.40 ลิตร

14/12/2019
00:00:47

14/12/2019
23:59:02

23 ชัวโมง 58
นาที 15 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

เวลา
PTO
เปิ ด

ความเร็ว
สูงสุด
(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม
(กม.)

สินเปลือง
นําม ัน

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

ระยะเวลา

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

15/12/2019
00:00:01

15/12/2019
23:59:16

23 ชัวโมง 59
นาที 15 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

16/12/2019
00:00:15

16/12/2019
23:59:33

23 ชัวโมง 59
นาที 18 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

69

129.59
กม.

42.61 ลิตร

17/12/2019
00:00:32

17/12/2019
23:59:47

23 ชัวโมง 59
นาที 15 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

65

25.61 กม.

8.47 ลิตร

18/12/2019
00:00:47

18/12/2019
23:59:00

23 ชัวโมง 58
นาที 13 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

19/12/2019
00:00:00

19/12/2019
23:59:15

23 ชัวโมง 59
นาที 15 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

77

138.55
กม.

45.86 ลิตร

20/12/2019
00:00:15

20/12/2019
23:59:27

23 ชัวโมง 59
นาที 12 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

21/12/2019
00:00:27

21/12/2019
23:59:39

23 ชัวโมง 59
นาที 12 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

22/12/2019
00:00:39

22/12/2019
23:59:52

23 ชัวโมง 59
นาที 13 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

23/12/2019
00:00:52

23/12/2019
23:59:08

23 ชัวโมง 58
นาที 16 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

72

103.82
กม.

34.39 ลิตร

24/12/2019
00:00:07

24/12/2019
23:59:24

23 ชัวโมง 59
นาที 17 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

73

157.30
กม.

52.23 ลิตร

25/12/2019
00:00:24

25/12/2019
23:59:38

23 ชัวโมง 59
นาที 14 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

26/12/2019
00:00:37

26/12/2019
23:59:51

23 ชัวโมง 59
นาที 14 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

27/12/2019
00:00:51

27/12/2019
23:59:06

23 ชัวโมง 58
นาที 15 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

28/12/2019
00:00:06

28/12/2019
23:59:20

23 ชัวโมง 59
นาที 14 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

29/12/2019
00:00:19

29/12/2019
23:59:33

23 ชัวโมง 59
นาที 14 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

เวลา
PTO
เปิ ด

ความเร็ว
สูงสุด
(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม
(กม.)

สินเปลือง
นําม ัน

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

ระยะเวลา

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

30/12/2019
00:00:33

30/12/2019
23:59:47

23 ชัวโมง 59
นาที 14 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

31/12/2019
00:00:46

31/12/2019
23:59:01

23 ชัวโมง 58
นาที 15 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กอง
ช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

สรุป
รวมเวลาเครืองยนต์ทํางาน : 1 วัน 4 ชัวโมง 28 นาที 11
วินาที
ความเร็วเฉลีย : 33.82 กม./ชม.
รวมระยะทาง : 890.18 กม.
ใช ้นํ ามันทังหมด : 294.32 ลิตร
ค่าเฉลียอัตราสินเปลือง : 3.02 กม./ลิตร
รวมเวลาPTOเปิ ด : --

เวลา
PTO
เปิ ด

รายงานการเดินทางประจําเดือน
สินทรัพย์: [กองพัฒ2 บรรทุกนํ า] 85-1016 สุพรรณบุรี ประจําเดือน: 12/2019
ความเร็ว
สูงสุด
(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม
(กม.)

สินเปลือง
นําม ัน

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

ระยะเวลา

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

01/12/2019
00:00:37

01/12/2019
23:59:12

23 ชัวโมง 58
นาที 35 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

02/12/2019
00:00:13

02/12/2019
23:59:50

23 ชัวโมง 59
นาที 37 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.01 กม.

0.00 ลิตร

03/12/2019
00:00:50

03/12/2019
23:59:30

23 ชัวโมง 58
นาที 40 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

04/12/2019
00:00:30

04/12/2019
23:59:12

23 ชัวโมง 58
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

05/12/2019
00:00:12

05/12/2019
23:59:55

23 ชัวโมง 59
นาที 43 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

06/12/2019
00:00:55

06/12/2019
23:59:37

23 ชัวโมง 58
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

07/12/2019
00:00:38

07/12/2019
23:59:20

23 ชัวโมง 58
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

08/12/2019
00:00:21

08/12/2019
23:59:03

23 ชัวโมง 58
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

09/12/2019
00:00:04

09/12/2019
23:59:47

23 ชัวโมง 59
นาที 43 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.03 กม.

0.00 ลิตร

10/12/2019
00:00:47

10/12/2019
23:59:29

23 ชัวโมง 58
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

11/12/2019
00:00:29

11/12/2019
23:59:10

23 ชัวโมง 58
นาที 41 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

12/12/2019
00:00:11

12/12/2019
23:59:51

23 ชัวโมง 59
นาที 40 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.01 กม.

0.00 ลิตร

13/12/2019
00:00:52

13/12/2019
23:59:32

23 ชัวโมง 58
นาที 40 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

89

14.71 กม.

4.81 ลิตร

14/12/2019
00:00:33

14/12/2019
23:59:12

23 ชัวโมง 58
นาที 39 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

เวลา
PTO
เปิ ด

ความเร็ว
สูงสุด
(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม
(กม.)

สินเปลือง
นําม ัน

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

ระยะเวลา

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

15/12/2019
00:00:12

15/12/2019
23:59:51

23 ชัวโมง 59
นาที 39 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

16/12/2019
00:00:52

16/12/2019
23:59:29

23 ชัวโมง 58
นาที 37 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.01 กม.

0.00 ลิตร

17/12/2019
00:00:30

17/12/2019
23:59:06

23 ชัวโมง 58
นาที 36 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

4

0.33 กม.

0.02 ลิตร

18/12/2019
00:00:07

18/12/2019
23:59:43

23 ชัวโมง 59
นาที 36 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

9

0.13 กม.

0.01 ลิตร

19/12/2019
00:00:44

19/12/2019
23:59:20

23 ชัวโมง 58
นาที 36 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

20/12/2019
00:00:20

20/12/2019
23:59:57

23 ชัวโมง 59
นาที 37 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.01 กม.

0.00 ลิตร

21/12/2019
00:00:58

21/12/2019
23:59:34

23 ชัวโมง 58
นาที 36 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

22/12/2019
00:00:34

22/12/2019
23:59:11

23 ชัวโมง 58
นาที 37 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

23/12/2019
00:00:11

23/12/2019
23:59:49

23 ชัวโมง 59
นาที 38 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

24/12/2019
00:00:49

24/12/2019
23:59:26

23 ชัวโมง 58
นาที 37 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

25/12/2019
00:00:27

25/12/2019
23:59:03

23 ชัวโมง 58
นาที 36 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

26/12/2019
00:00:04

26/12/2019
23:59:43

23 ชัวโมง 59
นาที 39 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

27/12/2019
00:00:43

27/12/2019
23:59:22

23 ชัวโมง 58
นาที 39 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

28/12/2019
00:00:22

28/12/2019
23:59:00

23 ชัวโมง 58
นาที 38 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

29/12/2019
00:00:00

29/12/2019
23:59:38

23 ชัวโมง 59
นาที 38 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

เวลา
PTO
เปิ ด

ความเร็ว
สูงสุด
(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม
(กม.)

สินเปลือง
นําม ัน

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

ระยะเวลา

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

30/12/2019
00:00:37

30/12/2019
23:59:16

23 ชัวโมง 58
นาที 39 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

31/12/2019
00:00:16

31/12/2019
23:59:54

23 ชัวโมง 59
นาที 38 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

สรุป
รวมเวลาเครืองยนต์ทํางาน : 4 ชัวโมง 33 นาที 46 วินาที
ความเร็วเฉลีย : 32.55 กม./ชม.
รวมระยะทาง : 15.24 กม.
ใช ้นํ ามันทังหมด : 4.84 ลิตร
ค่าเฉลียอัตราสินเปลือง : 3.15 กม./ลิตร
รวมเวลาPTOเปิ ด : --

เวลา
PTO
เปิ ด

รายงานการเดินทางประจําเดือน
สินทรัพย์: [รถเทรลเลอร์] 85-4994 สุพรรณบุรี ประจําเดือน: 12/2019

ระยะเวลา

ความเร็ว
สูงสุด
(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม
(กม.)

สินเปลือง
นําม ัน

0

0.08 กม.

0.00 ลิตร

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

5

0.04 กม.

0.00 ลิตร

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

02/12/2019
08:32:03

02/12/2019
09:06:49

06/12/2019
09:29:39

06/12/2019
09:37:39

09/12/2019
14:41:39

09/12/2019
14:47:29

5 นาที 50 วินาที อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

10/12/2019
07:50:34

10/12/2019
08:16:19

25 นาที 45 วินาที อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

2

0.10 กม.

0.01 ลิตร

11/12/2019
15:31:56

11/12/2019
15:44:07

12 นาที 11 วินาที อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.13 กม.

0.00 ลิตร

13/12/2019
09:26:53

13/12/2019
09:33:19

6 นาที 26 วินาที อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.08 กม.

0.00 ลิตร

16/12/2019
16:04:09

16/12/2019
16:10:14

6 นาที 5 วินาที

อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

20/12/2019
10:20:03

20/12/2019
13:51:41

3 ชัวโมง 31 นาที อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
38 วินาที
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.06 กม.

0.00 ลิตร

21/12/2019
06:16:51

21/12/2019
09:27:00

3 ชัวโมง 10 นาที อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
9 วินาที
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

28

10.06 กม.

4.54 ลิตร

25/12/2019
07:29:38

25/12/2019
07:44:47

15 นาที 9 วินาที อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

2

0.20 กม.

0.00 ลิตร

34 นาที 46 วินาที อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง อยูท
่ ี ลานจอดรถยนต์กองช่าง
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
8 นาที

สรุป
รวมเวลาเครืองยนต์ทํางาน : 4 ชัวโมง 34 นาที 48 วินาที
ความเร็วเฉลีย : 7.96 กม./ชม.
รวมระยะทาง : 10.75 กม.
ใช ้นํ ามันทังหมด : 4.55 ลิตร
ค่าเฉลียอัตราสินเปลือง : 2.36 กม./ลิตร
รวมเวลาPTOเปิ ด : --

เวลา
PTO
เปิ ด

รายงานการเดินทางประจําเดือน
สินทรัพย์: [กองพัฒ2 ดับเพลิง] 0บร-6196 สุพรรณบุรี ประจําเดือน: 12/2019
ความเร็ว
สูงสุด
(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม
(กม.)

สินเปลือง
นําม ัน

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

ระยะเวลา

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

01/12/2019
00:00:23

01/12/2019
23:59:58

23 ชัวโมง 59
นาที 35 วินาที

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

02/12/2019
00:00:58

02/12/2019
23:59:34

23 ชัวโมง 58
นาที 36 วินาที

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

03/12/2019
00:00:34

03/12/2019
23:59:12

23 ชัวโมง 58
นาที 38 วินาที

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

2

0.01 กม.

0.00 ลิตร

04/12/2019
00:00:12

04/12/2019
23:59:55

23 ชัวโมง 59
นาที 43 วินาที

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

05/12/2019
00:00:55

05/12/2019
23:59:38

23 ชัวโมง 58
นาที 43 วินาที

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

06/12/2019
00:00:39

06/12/2019
23:59:22

23 ชัวโมง 58
นาที 43 วินาที

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

07/12/2019
00:00:22

07/12/2019
23:59:06

23 ชัวโมง 58
นาที 44 วินาที

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

08/12/2019
00:00:06

08/12/2019
23:59:50

23 ชัวโมง 59
นาที 44 วินาที

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

09/12/2019
00:00:51

09/12/2019
23:59:33

23 ชัวโมง 58
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

10/12/2019
00:00:34

10/12/2019
23:59:16

23 ชัวโมง 58
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

11/12/2019
00:00:16

11/12/2019
23:59:58

23 ชัวโมง 59
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

12/12/2019
00:00:59

12/12/2019
23:59:40

23 ชัวโมง 58
นาที 41 วินาที

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

13/12/2019
00:00:41

13/12/2019
23:59:21

23 ชัวโมง 58
นาที 40 วินาที

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

1

0.02 กม.

0.00 ลิตร

14/12/2019
00:00:22

14/12/2019
23:59:00

23 ชัวโมง 58
นาที 38 วินาที

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

3

0.08 กม.

0.00 ลิตร

เวลา
PTO
เปิ ด

ความเร็ว
สูงสุด
(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม
(กม.)

สินเปลือง
นําม ัน

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

ระยะเวลา

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

15/12/2019
00:00:01

15/12/2019
23:59:38

23 ชัวโมง 59
นาที 37 วินาที

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

16/12/2019
00:00:38

16/12/2019
23:59:17

23 ชัวโมง 58
นาที 39 วินาที

อยูท
่ ี ห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเหล็ก
อูท
่ อง
ต.อูท
่ อง อ.อูท
่ อง
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

63

41.53 กม.

20.08 ลิตร

17/12/2019
00:00:18

17/12/2019
23:59:56

23 ชัวโมง 59
นาที 38 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

53

6.71 กม.

2.87 ลิตร

18/12/2019
00:00:56

18/12/2019
23:59:36

23 ชัวโมง 58
นาที 40 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

53

6.65 กม.

3.01 ลิตร

19/12/2019
00:00:37

19/12/2019
23:59:17

23 ชัวโมง 58
นาที 40 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

58

41.02 กม.

19.81 ลิตร

20/12/2019
00:00:18

20/12/2019
23:59:58

23 ชัวโมง 59
นาที 40 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

73

34.65 กม.

16.93 ลิตร

21/12/2019
00:00:58

21/12/2019
23:59:38

23 ชัวโมง 58
นาที 40 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

79

52.23 กม.

24.91 ลิตร

22/12/2019
00:00:39

22/12/2019
23:59:17

23 ชัวโมง 58
นาที 38 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

23/12/2019
00:00:18

23/12/2019
23:59:58

23 ชัวโมง 59
นาที 40 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

73

82.24 กม.

40.63 ลิตร

24/12/2019
00:00:59

24/12/2019
23:59:38

23 ชัวโมง 58
นาที 39 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

66

7.79 กม.

3.47 ลิตร

25/12/2019
00:00:39

25/12/2019
23:59:19

23 ชัวโมง 58
นาที 40 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

64

33.02 กม.

15.91 ลิตร

26/12/2019
00:00:20

26/12/2019
23:59:01

23 ชัวโมง 58
นาที 41 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.11 กม.

0.00 ลิตร

27/12/2019
00:00:02

27/12/2019
23:59:44

23 ชัวโมง 59
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

70

37.58 กม.

17.32 ลิตร

28/12/2019
00:00:44

28/12/2019
23:59:26

23 ชัวโมง 58
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.05 กม.

0.00 ลิตร

29/12/2019
00:00:27

29/12/2019
23:59:09

23 ชัวโมง 58
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

เวลา
PTO
เปิ ด

ความเร็ว
สูงสุด
(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม
(กม.)

สินเปลือง
นําม ัน

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

ระยะเวลา

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

30/12/2019
00:00:10

30/12/2019
23:59:50

23 ชัวโมง 59
นาที 40 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

73

34.62 กม.

17.14 ลิตร

31/12/2019
00:00:50

31/12/2019
23:59:27

23 ชัวโมง 58
นาที 37 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.01 กม.

0.00 ลิตร

สรุป
รวมเวลาเครืองยนต์ทํางาน : 20 ชัวโมง 49 นาที 29 วินาที
ความเร็วเฉลีย : 37.56 กม./ชม.
รวมระยะทาง : 378.31 กม.
ใช ้นํ ามันทังหมด : 182.08 ลิตร
ค่าเฉลียอัตราสินเปลือง : 2.08 กม./ลิตร
รวมเวลาPTOเปิ ด : --

เวลา
PTO
เปิ ด

รายงานการเดินทางประจําเดือน
สินทรัพย์: [กองพัฒ2 บรรทุกนํ าดับเพลิง] 0บว-4900 สุพรรณบุรี ประจําเดือน: 12/2019
ความเร็ว
สูงสุด
(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม
(กม.)

สินเปลือง
นําม ัน

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

ระยะเวลา

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

01/12/2019
00:00:13

01/12/2019
23:59:51

23 ชัวโมง 59
นาที 38 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.15 กม.

0.00 ลิตร

02/12/2019
00:00:52

02/12/2019
23:59:29

23 ชัวโมง 58
นาที 37 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.25 กม.

0.00 ลิตร

03/12/2019
00:00:29

03/12/2019
23:59:08

23 ชัวโมง 58
นาที 39 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.11 กม.

0.00 ลิตร

04/12/2019
00:00:09

04/12/2019
23:59:50

23 ชัวโมง 59
นาที 41 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

1.22 กม.

0.00 ลิตร

05/12/2019
00:00:50

05/12/2019
23:59:31

23 ชัวโมง 58
นาที 41 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.05 กม.

0.00 ลิตร

06/12/2019
00:00:31

06/12/2019
23:59:12

23 ชัวโมง 58
นาที 41 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.04 กม.

0.00 ลิตร

07/12/2019
00:00:13

07/12/2019
23:59:55

23 ชัวโมง 59
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.06 กม.

0.00 ลิตร

08/12/2019
00:00:55

08/12/2019
23:59:37

23 ชัวโมง 58
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.25 กม.

0.00 ลิตร

09/12/2019
00:00:37

09/12/2019
23:59:19

23 ชัวโมง 58
นาที 42 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.15 กม.

0.00 ลิตร

10/12/2019
00:00:19

10/12/2019
23:59:00

23 ชัวโมง 58
นาที 41 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.18 กม.

0.00 ลิตร

11/12/2019
00:00:01

11/12/2019
23:59:41

23 ชัวโมง 59
นาที 40 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

12/12/2019
00:00:42

12/12/2019
23:59:21

23 ชัวโมง 58
นาที 39 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.14 กม.

0.00 ลิตร

13/12/2019
00:00:22

13/12/2019
23:59:02

23 ชัวโมง 58
นาที 40 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.30 กม.

0.00 ลิตร

14/12/2019
00:00:02

14/12/2019
23:59:42

23 ชัวโมง 59
นาที 40 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.36 กม.

0.00 ลิตร

เวลา
PTO
เปิ ด

ความเร็ว
สูงสุด
(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม
(กม.)

สินเปลือง
นําม ัน

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

ระยะเวลา

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

15/12/2019
00:00:42

15/12/2019
23:59:21

23 ชัวโมง 58
นาที 39 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

16/12/2019
00:00:21

16/12/2019
23:59:00

23 ชัวโมง 58
นาที 39 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.22 กม.

0.00 ลิตร

17/12/2019
00:00:00

17/12/2019
23:59:39

23 ชัวโมง 59
นาที 39 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.58 กม.

0.00 ลิตร

18/12/2019
00:00:39

18/12/2019
23:59:17

23 ชัวโมง 58
นาที 38 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.30 กม.

0.00 ลิตร

19/12/2019
00:00:18

19/12/2019
23:59:56

23 ชัวโมง 59
นาที 38 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.20 กม.

0.00 ลิตร

20/12/2019
00:00:57

20/12/2019
23:59:35

23 ชัวโมง 58
นาที 38 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.14 กม.

0.00 ลิตร

21/12/2019
00:00:35

21/12/2019
23:59:13

23 ชัวโมง 58
นาที 38 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.09 กม.

0.00 ลิตร

22/12/2019
00:00:14

22/12/2019
23:59:52

23 ชัวโมง 59
นาที 38 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

23/12/2019
00:00:53

23/12/2019
23:59:31

23 ชัวโมง 58
นาที 38 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.02 กม.

0.00 ลิตร

24/12/2019
00:00:32

24/12/2019
23:59:11

23 ชัวโมง 58
นาที 39 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.04 กม.

0.00 ลิตร

25/12/2019
00:00:11

25/12/2019
23:59:51

23 ชัวโมง 59
นาที 40 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.37 กม.

0.00 ลิตร

26/12/2019
00:00:51

26/12/2019
23:59:30

23 ชัวโมง 58
นาที 39 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.30 กม.

0.00 ลิตร

27/12/2019
00:00:30

27/12/2019
23:59:10

23 ชัวโมง 58
นาที 40 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

28/12/2019
00:00:10

28/12/2019
23:59:50

23 ชัวโมง 59
นาที 40 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.07 กม.

0.00 ลิตร

29/12/2019
00:00:51

29/12/2019
23:59:30

23 ชัวโมง 58
นาที 39 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.00 กม.

0.00 ลิตร

เวลา
PTO
เปิ ด

ความเร็ว
สูงสุด
(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม
(กม.)

สินเปลือง
นําม ัน

เวลาเริมต้น

เวลาสินสุด

ระยะเวลา

สถานที เริมต้น

สถานที สินสุด

30/12/2019
00:00:30

30/12/2019
23:59:09

23 ชัวโมง 58
นาที 39 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.02 กม.

0.00 ลิตร

31/12/2019
00:00:09

31/12/2019
23:59:48

23 ชัวโมง 59
นาที 39 วินาที

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

อยูท
่ ี สํานักงานป้ องกันฯ(ท่า
ควายร ้าง)
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

0

0.14 กม.

0.00 ลิตร

สรุป
รวมเวลาเครืองยนต์ทํางาน : 1 ชัวโมง 43 นาที 54 วินาที
ความเร็วเฉลีย : 37.56 กม./ชม.
รวมระยะทาง : 5.76 กม.
ใช ้นํ ามันทังหมด : 182.08 ลิตร
ค่าเฉลียอัตราสินเปลือง : 2.08 กม./ลิตร
รวมเวลาPTOเปิ ด : --

เวลา
PTO
เปิ ด

