
 

 

 

 

 

รายงานการท างานยานพาหนะ 60 คัน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
มีนาคม 2563 

 

กรมการขนส่งทางบก 45 คนั 

ระบบแท่งวดัน ้ามนัและจีพีเอส 15 คนั 

 

 

 
 

 

 

 

 

Company: 

Genius Tracks System Company Co.,LTD  

บริษทั จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จ ากดั  23 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู  เขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพ 

www.geniustracks.com  (โทร 02-111-7744) 

http://www.geniustracks.com/
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ตค-400 [รถเกลี่ยดิน กองพัฒ] 
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ตค-780 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอลิก] 
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ตค-1345 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอริก] 
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ตค-1346 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอริก] 
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ตค-1507 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอริก] 
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ตค-1707 [กองช่าง1 เกลี่ยดิน] 
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ตค-3446 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอริก] 
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ตค-3447 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอริก] 
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ตค-3692 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอริก] 
 

ไม่พบข้อมลูการทำงาน 
 
 
 

 



ตค-3693 [กองช่าง1 เกลี่ยดิน] 
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ตค-3721 [กองพัฒ1 รถขุดไฮดรอลิก] 
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อบจ-72 [กองช่าง1 รถเกลี่ยดิน] 
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รายงานการท างานเคร่ืองจักรหนัก 

จ านวน 15 คนั 
 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ1 ขดุไฮดรอลกิ - นายสภุาพ มะลทิอง] 0ต-1227 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 18/03/2020 วนัสิ�นสดุ:

31/03/2020

ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
สภุาพ
มะลทิอง

0ต-1227 18/03/2020 อยูท่ี� สถานบีรกิาร
นํ�ามนั

ต.เดมิบาง
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดัว-ีเทคเพน้ท์

ต.ปากนํ�า
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

18/03/2020
08:37:02

18/03/2020
15:58:26

7
ชั�วโมง

21
นาที
24
วนิาที

- 23.35
กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
สภุาพ
มะลทิอง

0ต-1227 19/03/2020 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดัว-ีเทคเพน้ท์

ต.ปากนํ�า
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดัว-ีเทคเพน้ท์

ต.ปากนํ�า
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

19/03/2020
08:13:41

19/03/2020
15:43:03

7
ชั�วโมง

29
นาที
22
วนิาที

- 10.00
กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
สภุาพ
มะลทิอง

0ต-1227 20/03/2020 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดัว-ีเทคเพน้ท์

ต.ปากนํ�า
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดัว-ีเทคเพน้ท์

ต.ปากนํ�า
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

20/03/2020
08:09:43

20/03/2020
15:03:10

6
ชั�วโมง

53
นาที
27
วนิาที

- 9.17
กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
สภุาพ
มะลทิอง

0ต-1227 23/03/2020 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดัว-ีเทคเพน้ท์

ต.ปากนํ�า
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นสมาน
การเกษตร
ต.ปากนํ�า

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

23/03/2020
09:05:41

23/03/2020
15:54:00

6
ชั�วโมง

48
นาที
19
วนิาที

- 12.22
กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
สภุาพ
มะลทิอง

0ต-1227 24/03/2020 อยูท่ี� รา้นสมาน
การเกษตร
ต.ปากนํ�า

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

24/03/2020
08:57:36

24/03/2020
16:03:15

7
ชั�วโมง
5 นาที

39
วนิาที

- 11.45
กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
สภุาพ
มะลทิอง

0ต-1227 25/03/2020 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

25/03/2020
08:43:52

25/03/2020
16:00:59

7
ชั�วโมง

17
นาท ี7
วนิาที

- 15.62
กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
สภุาพ
มะลทิอง

0ต-1227 26/03/2020 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

26/03/2020
08:41:52

26/03/2020
16:00:04

7
ชั�วโมง

18
นาที
12
วนิาที

- 10.04
กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
สภุาพ
มะลทิอง

0ต-1227 27/03/2020 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

27/03/2020
08:35:46

27/03/2020
15:31:02

6
ชั�วโมง

55
นาที
16
วนิาที

- 12.62
กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
สภุาพ
มะลทิอง

0ต-1227 30/03/2020 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กบา้นทา่

ทอง
ต.ปากนํ�า

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

30/03/2020
09:03:39

30/03/2020
16:00:17

6
ชั�วโมง

56
นาที
38
วนิาที

- 14.68
กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
สภุาพ
มะลทิอง

0ต-1227 31/03/2020 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กบา้นทา่

ทอง
ต.ปากนํ�า

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เจห๊อย
ต.เดมิบาง

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

31/03/2020
08:50:43

31/03/2020
15:54:39

7
ชั�วโมง
3 นาที

56
วนิาที

- 20.87
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ1 ขดุไฮดรอลกิ - นายสชุาต ิศรสีขุ] 0ต-2400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 18/03/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/03/2020

ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้

สถานที� สิ�น
สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
สชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 18/03/2020 อยูท่ี� สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

18/03/2020
07:27:24

18/03/2020
07:54:13

26 นาที
49
วนิาที

- 0.53
กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
สชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 19/03/2020 อยูท่ี� สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

19/03/2020
07:48:48

19/03/2020
08:08:07

19 นาที
19
วนิาที

- 0.70
กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
สชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 20/03/2020 อยูท่ี� สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

20/03/2020
07:40:19

20/03/2020
07:58:14

17 นาที
55
วนิาที

- 0.55
กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
สชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 21/03/2020 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
สชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 22/03/2020 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
สชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 23/03/2020 อยูท่ี� สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

23/03/2020
07:13:36

23/03/2020
15:14:43

8 ชั�วโมง
1 นาท ี7
วนิาที

- 2.04
กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้

สถานที� สิ�น
สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
สชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 24/03/2020 อยูท่ี� สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

24/03/2020
07:19:29

24/03/2020
08:51:28

1 ชั�วโมง
31 นาที

59
วนิาที

- 1.91
กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
สชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 25/03/2020 อยูท่ี� สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

25/03/2020
07:30:40

25/03/2020
08:52:14

1 ชั�วโมง
21 นาที

34
วนิาที

- 1.39
กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
สชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 26/03/2020 อยูท่ี� สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

26/03/2020
06:58:18

26/03/2020
08:51:01

1 ชั�วโมง
52 นาที

43
วนิาที

- 2.63
กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
สชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 27/03/2020 อยูท่ี� สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

27/03/2020
06:58:52

27/03/2020
08:53:13

1 ชั�วโมง
54 นาที

21
วนิาที

- 1.84
กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
สชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 28/03/2020 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
สชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 29/03/2020 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
สชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 30/03/2020 อยูท่ี� สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

30/03/2020
07:19:27

30/03/2020
08:52:51

1 ชั�วโมง
33 นาที

24
วนิาที

- 1.86
กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้

สถานที� สิ�น
สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
สชุาติ
ศรสีขุ

0ต-2400 31/03/2020 อยูท่ี� สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

31/03/2020
07:11:18

31/03/2020
08:57:53

1 ชั�วโมง
46 นาที

35
วนิาที

- 1.49
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ1 เกลี�ยดนิ - นายสเุทพ เสมคํา] ตค-400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 18/03/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/03/2020

ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้

สถานที� สิ�น
สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
เสมคํา

ตค-400 18/03/2020 อยูท่ี� สํานักงาน
ป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหล่
ยนต์

ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

18/03/2020
09:34:21

18/03/2020
11:47:38

2 ชั�วโมง
13 นาที

17
วนิาที

- 38.28
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [รถเกลี�ยดนิ กองชา่ง - นายธนะพงษ์ ชนิวงษ์สดุ] ตค-401 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 18/03/2020 วนัสิ�นสดุ:

31/03/2020

ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

รถเกลี�ย
ดนิ กอง
ชา่ง -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 18/03/2020 อยูท่ี� บา้นหนององิ
พงิ

ต.หนองมะคา่โมง
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนอง
นกเคา้

ต.หนองมะคา่โมง
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

18/03/2020
09:08:17

18/03/2020
15:55:36

6
ชั�วโมง

47
นาที
19
วนิาที

- 18.48
กม.

รถเกลี�ย
ดนิ กอง
ชา่ง -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 19/03/2020 อยูท่ี� บา้นหนอง
นกเคา้

ต.หนองมะคา่โมง
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนอง
นกเคา้

ต.หนองมะคา่โมง
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

19/03/2020
10:30:04

19/03/2020
16:01:24

5
ชั�วโมง

31
นาที
20
วนิาที

- 14.36
กม.

รถเกลี�ย
ดนิ กอง
ชา่ง -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 20/03/2020 อยูท่ี� บา้นหนอง
นกเคา้

ต.หนองมะคา่โมง
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองหนิ
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

20/03/2020
08:40:39

20/03/2020
15:29:40

6
ชั�วโมง

49
นาท ี1
วนิาที

- 19.47
กม.

รถเกลี�ย
ดนิ กอง
ชา่ง -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 23/03/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองหนิ

ต.หนองกระทุม่
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนอง
นกเคา้

ต.หนองมะคา่โมง
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

23/03/2020
08:27:04

23/03/2020
15:57:19

7
ชั�วโมง

30
นาที
15
วนิาที

- 19.79
กม.

รถเกลี�ย
ดนิ กอง
ชา่ง -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 24/03/2020 อยูท่ี� บา้นหนอง
นกเคา้

ต.หนองมะคา่โมง
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หว้ยหนิ
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

24/03/2020
08:37:12

24/03/2020
16:16:55

7
ชั�วโมง

39
นาที
43
วนิาที

- 19.62
กม.

รถเกลี�ย
ดนิ กอง
ชา่ง -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 25/03/2020 อยูท่ี� หว้ยหนิ
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หว้ยหนิ
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

25/03/2020
08:50:15

25/03/2020
16:18:11

7
ชั�วโมง

27
นาที
56
วนิาที

- 16.54
กม.

รถเกลี�ย
ดนิ กอง
ชา่ง -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 26/03/2020 อยูท่ี� บา้นโป่งคา่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หว้ยหนิ
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

26/03/2020
09:19:11

26/03/2020
16:02:56

6
ชั�วโมง

43
นาที
45
วนิาที

- 19.68
กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

รถเกลี�ย
ดนิ กอง
ชา่ง -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 30/03/2020 อยูท่ี� หว้ยหนิ
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หว้ยหนิ
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

30/03/2020
08:36:41

30/03/2020
16:14:33

7
ชั�วโมง

37
นาที
52
วนิาที

- 16.30
กม.

รถเกลี�ย
ดนิ กอง
ชา่ง -
นายธนะ
พงษ์ ชนิ
วงษ์สดุ

ตค-401 31/03/2020 อยูท่ี� ศนูยบ์รกิาร
และถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระ

ทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิาร
และถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระ

ทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

31/03/2020
14:09:02

31/03/2020
15:28:15

1
ชั�วโมง

19
นาที
13
วนิาที

- 4.32
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ1 ขดุไฮดรอลกิ - นายวรากร ดอกรัก] ตค-780 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 18/03/2020 วนัสิ�นสดุ:

31/03/2020

ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้

สถานที� สิ�น
สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
วรากร
ดอกรัก

ตค-780 18/03/2020 อยูท่ี� อูเ่สฏฐ
วฒุิ

ต.ศรสํีาราญ
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทองไทย
ไฮดรอลคิ
ต.ศรสํีาราญ
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

18/03/2020
09:11:05

18/03/2020
14:23:45

5 ชั�วโมง
12 นาที

40
วนิาที

- 6.31
กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
วรากร
ดอกรัก

ตค-780 19/03/2020 อยูท่ี� ทองไทย
ไฮดรอลคิ
ต.ศรสํีาราญ
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กงัวาลย์
เทเลคอม
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

19/03/2020
09:26:50

19/03/2020
16:16:39

6 ชั�วโมง
49 นาที

49
วนิาที

- 10.58
กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
วรากร
ดอกรัก

ตค-780 20/03/2020 อยูท่ี� กงัวาลย์
เทเลคอม
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
เรอืนไทย
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

20/03/2020
09:25:16

20/03/2020
14:13:23

4 ชั�วโมง
48 นาที
7 วนิาที

- 8.13
กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
วรากร
ดอกรัก

ตค-780 21/03/2020 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
วรากร
ดอกรัก

ตค-780 22/03/2020 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
วรากร
ดอกรัก

ตค-780 23/03/2020 อยูท่ี� บา้น
เรอืนไทย
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
บา้นไผข่าด
ต.ศรสํีาราญ
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

23/03/2020
08:40:12

23/03/2020
16:14:51

7 ชั�วโมง
34 นาที

39
วนิาที

- 13.09
กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
วรากร
ดอกรัก

ตค-780 24/03/2020 อยูท่ี� โรงเรยีน
บา้นไผข่าด
ต.ศรสํีาราญ
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดับา้นไผ่
ขาด

ต.ศรสํีาราญ
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

24/03/2020
08:53:42

24/03/2020
16:09:28

7 ชั�วโมง
15 นาที

46
วนิาที

- 8.42
กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
วรากร
ดอกรัก

ตค-780 25/03/2020 อยูท่ี� วดั
บา้นไผข่าด
ต.ศรสํีาราญ
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้
สว่นจํากดันพ
นอบธนายุ
ต.ศรสํีาราญ
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

25/03/2020
08:51:03

25/03/2020
13:54:54

5 ชั�วโมง
3 นาที

51
วนิาที

- 5.49
กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้

สถานที� สิ�น
สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
วรากร
ดอกรัก

ตค-780 26/03/2020 อยูท่ี� หา้งหุน้
สว่นจํากดันพ
นอบธนายุ
ต.ศรสํีาราญ
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
กํานันตําบล
บางตะเคยีน
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

26/03/2020
10:01:59

26/03/2020
11:07:11

1 ชั�วโมง
5 นาที

12
วนิาที

- 24.79
กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
วรากร
ดอกรัก

ตค-780 27/03/2020 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
วรากร
ดอกรัก

ตค-780 28/03/2020 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
วรากร
ดอกรัก

ตค-780 29/03/2020 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
วรากร
ดอกรัก

ตค-780 30/03/2020 อยูท่ี� ที�ทําการ
กํานันตําบล
บางตะเคยีน
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
กํานันตําบล
บางตะเคยีน
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

30/03/2020
08:34:53

30/03/2020
16:20:30

7 ชั�วโมง
45 นาที

37
วนิาที

- 9.62
กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ - นาย
วรากร
ดอกรัก

ตค-780 31/03/2020 อยูท่ี� ที�ทําการ
กํานันตําบล
บางตะเคยีน
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
กํานันตําบล
บางตะเคยีน
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

31/03/2020
08:30:19

31/03/2020
16:21:28

7 ชั�วโมง
51 นาที
9 วนิาที

- 10.38
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ1 รถขดุไฮดรอลกิ - นายสทุธ ิสงัขวรรณะ] ตค-1345 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 18/03/2020 วนัสิ�นสดุ:

31/03/2020

ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้

สถานที� สิ�น
สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 19/03/2020 อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

19/03/2020
08:25:35

19/03/2020
10:12:45

1 ชั�วโมง
47 นาที

10
วนิาที

- 1.81
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 20/03/2020 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 21/03/2020 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 22/03/2020 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 23/03/2020 อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

23/03/2020
13:55:04

23/03/2020
14:10:43

15 นาที
39
วนิาที

- 0.89
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 24/03/2020 อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

24/03/2020
10:14:42

24/03/2020
10:51:03

36 นาที
21
วนิาที

- 1.77
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 25/03/2020 อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

25/03/2020
11:19:42

25/03/2020
14:26:24

3 ชั�วโมง
6 นาที

42
วนิาที

- 2.69
กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้

สถานที� สิ�น
สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 26/03/2020 อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

26/03/2020
08:13:49

26/03/2020
08:17:27

3 นาที
38
วนิาที

- 0.32
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 27/03/2020 อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
คลองสบิหก
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

27/03/2020
11:50:32

27/03/2020
12:57:36

1 ชั�วโมง
7 นาท ี4
วนิาที

- 28.64
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 28/03/2020 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 29/03/2020 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 30/03/2020 อยูท่ี� บา้น
คลองสบิหก
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัคลอง
สบิหก

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

30/03/2020
08:43:08

30/03/2020
16:36:17

7 ชั�วโมง
53 นาที
9 วนิาที

- 5.30
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสทุธิ
สงัข
วรรณะ

ตค-1345 31/03/2020 อยูท่ี� บา้น
คลองสบิหก
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� แสนสขุ
คาราโอเกะ
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

31/03/2020
08:46:02

31/03/2020
16:33:33

7 ชั�วโมง
47 นาที

31
วนิาที

- 5.03
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [รถขดุไฮดรอลกิ - นายสพุจน ์คุม้นุช] ตค-1346 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 18/03/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/03/2020

ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 18/03/2020 อยูท่ี� ป้าแหลว
กว๋ยเตี�ยวเป็ด
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สมงิ
บา้นไร่

ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

18/03/2020
08:26:03

18/03/2020
16:01:20

7 ชั�วโมง
35 นาที

17
วนิาที

- 7.14
กม.

รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 19/03/2020 อยูท่ี� สมงิ
บา้นไร่

ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สมงิ
บา้นไร่

ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

19/03/2020
08:20:32

19/03/2020
16:02:02

7 ชั�วโมง
41 นาที

30
วนิาที

- 7.51
กม.

รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 20/03/2020 อยูท่ี� สมงิ
บา้นไร่

ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สมงิ
บา้นไร่

ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

20/03/2020
08:27:21

20/03/2020
15:59:11

7 ชั�วโมง
31 นาที

50
วนิาที

- 7.09
กม.

รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 21/03/2020 - - - - - - -

รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 22/03/2020 - - - - - - -

รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 23/03/2020 อยูท่ี� สมงิ
บา้นไร่

ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ป้าแหลว
กว๋ยเตี�ยวเป็ด
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

23/03/2020
08:12:30

23/03/2020
16:02:43

7 ชั�วโมง
50 นาที

13
วนิาที

- 7.91
กม.

รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 24/03/2020 อยูท่ี� ป้าแหลว
กว๋ยเตี�ยวเป็ด
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ป้าลําใย
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

24/03/2020
08:27:18

24/03/2020
16:01:22

7 ชั�วโมง
34 นาที
4 วนิาที

- 9.43
กม.

รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 25/03/2020 อยูท่ี� ป้าลําใย
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ป้าลําใย
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

25/03/2020
08:33:35

25/03/2020
16:00:36

7 ชั�วโมง
27 นาที
1 วนิาที

- 8.63
กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 26/03/2020 อยูท่ี� ป้าลําใย
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
ศรปีระจันตก์าร

ยาง
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

26/03/2020
08:31:25

26/03/2020
16:04:54

7 ชั�วโมง
33 นาที

29
วนิาที

- 6.70
กม.

รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 27/03/2020 อยูท่ี�
ศรปีระจันตก์าร

ยาง
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
ศรปีระจันตก์าร

ยาง
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

27/03/2020
08:29:16

27/03/2020
16:01:59

7 ชั�วโมง
32 นาที

43
วนิาที

- 7.93
กม.

รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 28/03/2020 - - - - - - -

รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 29/03/2020 - - - - - - -

รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 30/03/2020 อยูท่ี�
ศรปีระจันตก์าร

ยาง
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
ศรปีระจันตก์าร

ยาง
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

30/03/2020
08:44:39

30/03/2020
15:57:38

7 ชั�วโมง
12 นาที

59
วนิาที

- 7.19
กม.

รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสุ
พจน ์คุม้
นุช

ตค-1346 31/03/2020 อยูท่ี�
ศรปีระจันตก์าร

ยาง
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโลกา
ทพิยาราม

ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

31/03/2020
08:22:19

31/03/2020
16:06:26

7 ชั�วโมง
44 นาที
7 วนิาที

- 10.07
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ1 รถขดุไฮดรอลกิ - นายวษิณุ ภฆูงั] ตค-1507 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 18/03/2020 วนัสิ�นสดุ:

31/03/2020

ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 18/03/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
ทา่นางเรงิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
ทา่นางเรงิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

18/03/2020
08:23:58

18/03/2020
16:15:13

7
ชั�วโมง

51
นาที
15
วนิาที

- 4.84
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 19/03/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
ทา่นางเรงิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
ทา่นางเรงิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

19/03/2020
07:59:40

19/03/2020
15:21:32

7
ชั�วโมง

21
นาที
52
วนิาที

- 6.66
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 20/03/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
ทา่นางเรงิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
ทา่นางเรงิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

20/03/2020
08:05:07

20/03/2020
15:34:42

7
ชั�วโมง

29
นาที
35
วนิาที

- 7.42
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 23/03/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
ทา่นางเรงิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
ทา่นางเรงิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

23/03/2020
08:12:09

23/03/2020
16:04:58

7
ชั�วโมง

52
นาที
49
วนิาที

- 7.78
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 24/03/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
ทา่นางเรงิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
ทา่นางเรงิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

24/03/2020
08:25:10

24/03/2020
16:20:31

7
ชั�วโมง

55
นาที
21
วนิาที

- 6.95
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 25/03/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
ทา่นางเรงิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงแรมแก
รนดฮ์ลิรสีอรท์
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

25/03/2020
08:16:04

25/03/2020
16:26:15

8
ชั�วโมง

10
นาท ี11
วนิาที

- 4.82
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 26/03/2020 อยูท่ี� โรงแรมแก
รนดฮ์ลิรสีอรท์
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โชคไพศาล
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

26/03/2020
08:13:25

26/03/2020
16:25:43

8
ชั�วโมง

12
นาที
18
วนิาที

- 4.73
กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 27/03/2020 อยูท่ี� โรงแรมแก
รนดฮ์ลิรสีอรท์
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดัสวุรรณ
เพิ�มพนู (1987)
ต.เขาพระ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

27/03/2020
08:05:11

27/03/2020
15:55:58

7
ชั�วโมง

50
นาที
47
วนิาที

- 4.82
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 28/03/2020 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 29/03/2020 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 30/03/2020 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดัสวุรรณ
เพิ�มพนู (1987)
ต.เขาพระ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดัสวุรรณ
เพิ�มพนู (1987)
ต.เขาพระ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

30/03/2020
08:07:43

30/03/2020
16:00:34

7
ชั�วโมง

52
นาที
51
วนิาที

- 5.41
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายวษิณุ
ภฆูงั

ตค-1507 31/03/2020 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดัสวุรรณ
เพิ�มพนู (1987)
ต.เขาพระ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดัสวุรรณ
เพิ�มพนู (1987)
ต.เขาพระ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

31/03/2020
08:24:17

31/03/2020
16:06:45

7
ชั�วโมง

42
นาที
28
วนิาที

- 5.09
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [กองชา่ง1 เกลี�ยดนิ - นายธาตร ีบรุาคร] ตค-1707 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 18/03/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/03/2020

ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้

สถานที� สิ�น
สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ -
นายธาตรี
บรุาคร

ตค-1707 18/03/2020 อยูท่ี� ศนูย์
อาสาสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรอืน

องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบล
หนองบอ่
ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
อาสาสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรอืน

องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบล
หนองบอ่
ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

18/03/2020
08:15:36

18/03/2020
13:26:09

5 ชั�วโมง
10 นาที

33
วนิาที

- 20.02
กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ -
นายธาตรี
บรุาคร

ตค-1707 19/03/2020 อยูท่ี� ศนูย์
อาสาสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรอืน

องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบล
หนองบอ่
ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ตูก่าแฟ
สด

ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

19/03/2020
10:32:34

19/03/2020
11:07:44

35 นาที
10
วนิาที

- 14.57
กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ -
นายธาตรี
บรุาคร

ตค-1707 23/03/2020 อยูท่ี� ตูก่าแฟ
สด

ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ตูก่าแฟ
สด

ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

23/03/2020
09:00:14

23/03/2020
15:26:59

6 ชั�วโมง
26 นาที

45
วนิาที

- 18.13
กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ -
นายธาตรี
บรุาคร

ตค-1707 25/03/2020 อยูท่ี� ตูก่าแฟ
สด

ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บายศรี
พอ่ขนุศรอีนิ
ทราทติย์

ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

25/03/2020
08:19:56

25/03/2020
11:30:46

3 ชั�วโมง
10 นาที

50
วนิาที

- 1.28
กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ -
นายธาตรี
บรุาคร

ตค-1707 26/03/2020 อยูท่ี� ตูก่าแฟ
สด

ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ตูก่าแฟ
สด

ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

26/03/2020
10:48:31

26/03/2020
16:48:44

6 ชั�วโมง
13
วนิาที

- 18.11
กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ -
นายธาตรี
บรุาคร

ตค-1707 30/03/2020 อยูท่ี� บายศรี
พอ่ขนุศรอีนิ
ทราทติย์

ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ตูก่าแฟ
สด

ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

30/03/2020
08:19:59

30/03/2020
12:19:49

3 ชั�วโมง
59 นาที

50
วนิาที

- 2.85
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ1 รถขดุไฮดรอลกิ - นายธนธรณ ์ทองสขุ] ตค-3446 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 18/03/2020 วนัสิ�นสดุ:

31/03/2020

ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้

สถานที� สิ�น
สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-3446 18/03/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองพันกง
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
หนองพันกง
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

18/03/2020
08:36:12

18/03/2020
16:36:13

8 ชั�วโมง
1 วนิาที

- 14.58
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-3446 19/03/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองพันกง
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
หนองพันกง
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

19/03/2020
08:44:13

19/03/2020
16:13:22

7 ชั�วโมง
29 นาที
9 วนิาที

- 11.99
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-3446 21/03/2020 - - - - - - 0.20
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-3446 23/03/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองพันกง
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
หนองพันกง
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

23/03/2020
08:57:00

23/03/2020
16:23:59

7 ชั�วโมง
26 นาที

59
วนิาที

- 13.72
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-3446 24/03/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองพันกง
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
หนองพันกง
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

24/03/2020
08:47:08

24/03/2020
16:33:42

7 ชั�วโมง
46 นาที

34
วนิาที

- 13.77
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-3446 25/03/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองพันกง
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
หนองพันกง
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

25/03/2020
08:40:36

25/03/2020
16:26:25

7 ชั�วโมง
45 นาที

49
วนิาที

- 13.29
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-3446 26/03/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองพันกง
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
หนองพันกง
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

26/03/2020
08:42:29

26/03/2020
16:40:53

7 ชั�วโมง
58 นาที

24
วนิาที

- 19.38
กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้

สถานที� สิ�น
สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-3446 27/03/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองพันกง
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
หนองพันกง
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

27/03/2020
08:34:56

27/03/2020
16:26:28

7 ชั�วโมง
51 นาที

32
วนิาที

- 14.25
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-3446 28/03/2020 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-3446 29/03/2020 - - - - - - 0.57
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-3446 30/03/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองพันกง
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
หนองพันกง
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

30/03/2020
08:37:26

30/03/2020
16:28:25

7 ชั�วโมง
50 นาที

59
วนิาที

- 11.79
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายธน
ธรณ ์ทอง

สขุ

ตค-3446 31/03/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองพันกง
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
หนองพันกง
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

31/03/2020
08:38:33

31/03/2020
16:30:12

7 ชั�วโมง
51 นาที

39
วนิาที

- 17.63
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ1 รถขดุไฮดรอลกิ - นายศริศิกัดิ� คุม้นุช] ตค-3447 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 18/03/2020 วนัสิ�นสดุ:

31/03/2020

ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้

สถานที� สิ�น
สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายศริิ
ศกัดิ� คุม้
นุช

ตค-3447 18/03/2020 อยูท่ี� วดัหนอง
ราชวตัร

ต.หนองหญา้
ไซ อ.หนอง
หญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนอง
ราชวตัร

ต.หนองหญา้
ไซ อ.หนอง
หญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

18/03/2020
17:41:03

18/03/2020
17:58:35

17 นาที
32
วนิาที

- 1.25
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายศริิ
ศกัดิ� คุม้
นุช

ตค-3447 19/03/2020 อยูท่ี� วดัหนอง
ราชวตัร

ต.หนองหญา้
ไซ อ.หนอง
หญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนอง
ราชวตัร

ต.หนองหญา้
ไซ อ.หนอง
หญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

19/03/2020
09:00:56

19/03/2020
17:01:03

8 ชั�วโมง
7 วนิาที

- 10.49
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายศริิ
ศกัดิ� คุม้
นุช

ตค-3447 20/03/2020 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายศริิ
ศกัดิ� คุม้
นุช

ตค-3447 21/03/2020 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายศริิ
ศกัดิ� คุม้
นุช

ตค-3447 22/03/2020 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายศริิ
ศกัดิ� คุม้
นุช

ตค-3447 23/03/2020 อยูท่ี� วดัหนอง
ราชวตัร

ต.หนองหญา้
ไซ อ.หนอง
หญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนอง
ราชวตัร

ต.หนองหญา้
ไซ อ.หนอง
หญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

23/03/2020
09:16:22

23/03/2020
17:21:50

8 ชั�วโมง
5 นาที

28
วนิาที

- 8.72
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายศริิ
ศกัดิ� คุม้
นุช

ตค-3447 24/03/2020 อยูท่ี� วดัหนอง
ราชวตัร

ต.หนองหญา้
ไซ อ.หนอง
หญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนอง
ราชวตัร

ต.หนองหญา้
ไซ อ.หนอง
หญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

24/03/2020
09:19:20

24/03/2020
17:20:39

8 ชั�วโมง
1 นาที

19
วนิาที

- 9.60
กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้

สถานที� สิ�น
สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายศริิ
ศกัดิ� คุม้
นุช

ตค-3447 25/03/2020 อยูท่ี� วดัหนอง
ราชวตัร

ต.หนองหญา้
ไซ อ.หนอง
หญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
หนองคา่ง

ต.หนองหญา้
ไซ อ.หนอง
หญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

25/03/2020
09:11:05

25/03/2020
17:40:10

8 ชั�วโมง
29 นาที
5 วนิาที

- 9.66
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายศริิ
ศกัดิ� คุม้
นุช

ตค-3447 26/03/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองคา่ง

ต.หนองหญา้
ไซ อ.หนอง
หญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
หนองเตา่ทอง
ต.หนองหญา้
ไซ อ.หนอง
หญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

26/03/2020
10:09:57

26/03/2020
17:11:37

7 ชั�วโมง
1 นาที

40
วนิาที

- 26.12
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายศริิ
ศกัดิ� คุม้
นุช

ตค-3447 27/03/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองเตา่ทอง
ต.หนองหญา้
ไซ อ.หนอง
หญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
หนองเตา่ทอง
ต.หนองหญา้
ไซ อ.หนอง
หญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

27/03/2020
11:56:55

27/03/2020
12:03:52

6 นาที
57
วนิาที

- 0.35
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายศริิ
ศกัดิ� คุม้
นุช

ตค-3447 28/03/2020 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายศริิ
ศกัดิ� คุม้
นุช

ตค-3447 29/03/2020 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายศริิ
ศกัดิ� คุม้
นุช

ตค-3447 30/03/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองเตา่ทอง
ต.หนองหญา้
ไซ อ.หนอง
หญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
หนองเตา่ทอง
ต.หนองหญา้
ไซ อ.หนอง
หญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

30/03/2020
09:23:01

30/03/2020
17:36:12

8 ชั�วโมง
13 นาที
11 วนิาที

- 6.15
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายศริิ
ศกัดิ� คุม้
นุช

ตค-3447 31/03/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองเตา่ทอง
ต.หนองหญา้
ไซ อ.หนอง
หญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
หนองเตา่ทอง
ต.หนองหญา้
ไซ อ.หนอง
หญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

31/03/2020
09:06:01

31/03/2020
17:06:59

8 ชั�วโมง
58
วนิาที

- 6.79
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ1 รถเกลี�ยดนิ - นายประสาน ผลคิง] ตค-3692 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 18/03/2020 วนัสิ�นสดุ:

31/03/2020

ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
รถเกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาน
ผลคิง

ตค-3692 19/03/2020 อยูท่ี� วดัหนอง
สาหรา่ย
ต.บางงาม
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนอง
สาหรา่ย
ต.บางงาม
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

19/03/2020
09:10:54

19/03/2020
13:12:01

4
ชั�วโมง
1 นาที

7
วนิาที

- 11.78
กม.

กองพัฒ1
รถเกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาน
ผลคิง

ตค-3692 23/03/2020 อยูท่ี� วดัหนอง
สาหรา่ย
ต.บางงาม
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดันางพมิพ์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

23/03/2020
09:11:04

23/03/2020
11:24:37

2
ชั�วโมง

13
นาที
33
วนิาที

- 27.38
กม.

กองพัฒ1
รถเกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาน
ผลคิง

ตค-3692 24/03/2020 อยูท่ี� วดันางพมิพ์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดันางพมิพ์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

24/03/2020
09:32:22

24/03/2020
11:59:58

2
ชั�วโมง

27
นาที
36
วนิาที

- 13.87
กม.

กองพัฒ1
รถเกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาน
ผลคิง

ตค-3692 25/03/2020 อยูท่ี� วดันางพมิพ์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดันางพมิพ์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

25/03/2020
09:37:20

25/03/2020
11:53:37

2
ชั�วโมง

16
นาที
17
วนิาที

- 11.05
กม.

กองพัฒ1
รถเกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาน
ผลคิง

ตค-3692 30/03/2020 อยูท่ี� วดันางพมิพ์
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดักรา่งสาม
ยอด

ต.เขาดนิ
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

30/03/2020
09:50:40

30/03/2020
13:16:17

3
ชั�วโมง

25
นาที
37
วนิาที

- 14.14
กม.

กองพัฒ1
รถเกลี�ย
ดนิ - นาย
ประสาน
ผลคิง

ตค-3692 31/03/2020 อยูท่ี� วดักรา่งสาม
ยอด

ต.เขาดนิ
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานตํีารวจ
ภธูรทุง่คลี
ต.ทุง่คลี

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

31/03/2020
09:36:13

31/03/2020
13:21:59

3
ชั�วโมง

45
นาที
46
วนิาที

- 14.17
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [กองชา่ง1 เกลี�ยดนิ - นายปรชีา สวา่งศร]ี ตค-3693 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 18/03/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/03/2020

ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 18/03/2020 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดั ส. พงษ์
พัฒนา 27
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดั ส. พงษ์
พัฒนา 27
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

18/03/2020
08:39:27

18/03/2020
16:02:04

7
ชั�วโมง

22
นาที
37
วนิาที

- 16.36
กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 19/03/2020 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดั ส. พงษ์
พัฒนา 27
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

19/03/2020
08:33:35

19/03/2020
15:18:38

6
ชั�วโมง

45
นาท ี3
วนิาที

- 32.69
กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 24/03/2020 อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

24/03/2020
09:13:25

24/03/2020
16:22:59

7
ชั�วโมง
9 นาที

34
วนิาที

- 16.06
กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 25/03/2020 อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

25/03/2020
08:20:11

25/03/2020
16:10:19

7
ชั�วโมง

50
นาท ี8
วนิาที

- 18.36
กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 26/03/2020 อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

26/03/2020
08:29:38

26/03/2020
16:05:22

7
ชั�วโมง

35
นาที
44
วนิาที

- 14.82
กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 30/03/2020 อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

30/03/2020
08:57:38

30/03/2020
16:04:24

7
ชั�วโมง
6 นาที

46
วนิาที

- 13.78
กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ -
นายปรชีา
สวา่งศรี

ตค-3693 31/03/2020 อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

31/03/2020
08:23:19

31/03/2020
15:46:16

7
ชั�วโมง

22
นาที
57
วนิาที

- 15.84
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ1 รถขดุไฮดรอลกิ - นายสเุพ็ชร มะลทิอง] ตค-3721 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 18/03/2020 วนัสิ�นสดุ:

31/03/2020

ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้

สถานที� สิ�น
สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 18/03/2020 อยูท่ี� บา้น
คลองงเูหา่
ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
หนังสอื
อจัฉรยิะ
ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

18/03/2020
08:34:53

18/03/2020
16:13:37

7 ชั�วโมง
38 นาที

44
วนิาที

- 6.57
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 19/03/2020 อยูท่ี� บา้น
หนังสอื
อจัฉรยิะ
ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
คลองงเูหา่
ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

19/03/2020
08:39:19

19/03/2020
14:10:55

5 ชั�วโมง
31 นาที

36
วนิาที

- 9.43
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 20/03/2020 อยูท่ี� บา้น
คลองงเูหา่
ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูเ่อ.เอส.
ไผแ่ขก
ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

20/03/2020
08:36:15

20/03/2020
16:02:04

7 ชั�วโมง
25 นาที

49
วนิาที

- 5.87
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 23/03/2020 อยูท่ี� อูเ่อ.เอส.
ไผแ่ขก
ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานี
วทิยกุระจาย
เสยีงกองทพั
ภาคที� 1
ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

23/03/2020
08:35:10

23/03/2020
15:26:54

6 ชั�วโมง
51 นาที

44
วนิาที

- 5.34
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 24/03/2020 อยูท่ี� อูเ่อ.เอส.
ไผแ่ขก
ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้น
คลองงเูหา่
ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

24/03/2020
08:41:07

24/03/2020
14:51:49

6 ชั�วโมง
10 นาที

42
วนิาที

- 4.12
กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้

สถานที� สิ�น
สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 25/03/2020 อยูท่ี� บา้น
คลองงเูหา่
ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้
สว่นจํากดั ฐ.
ปฐมพร
ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

25/03/2020
08:46:55

25/03/2020
16:04:38

7 ชั�วโมง
17 นาที

43
วนิาที

- 6.63
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 26/03/2020 อยูท่ี� แมพ่ลอย
บรกิาร
ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้
สว่นจํากดั ฐ.
ปฐมพร
ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

26/03/2020
08:31:19

26/03/2020
15:24:55

6 ชั�วโมง
53 นาที

36
วนิาที

- 5.68
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 27/03/2020 อยูท่ี� แมพ่ลอย
บรกิาร
ต.ดอน
โพธิ�ทอง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

27/03/2020
08:40:16

27/03/2020
16:20:39

7 ชั�วโมง
40 นาที

23
วนิาที

- 45.76
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 28/03/2020 อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

28/03/2020
13:37:30

28/03/2020
13:58:32

21 นาที
2 วนิาที

- 0.40
กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ -
นายสเุพ็
ชร มะลิ
ทอง

ตค-3721 31/03/2020 อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

31/03/2020
07:43:58

31/03/2020
08:29:10

45 นาที
12
วนิาที

- 0.95
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [กองชา่ง1 เกลี�ยดนิ - นายสเุทพ ภฆูงั] อบจ-72 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 18/03/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/03/2020

ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ

รวม
เวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 18/03/2020 อยูท่ี� รา้น
ขนมเปี� ยะเลศิรส
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
มว่งเจรญิผล
ต.อบทม
อ.สามโก ้
จ.อา่งทอง

18/03/2020
08:16:21

18/03/2020
16:19:34

8
ชั�วโมง
3 นาที

13
วนิาที

- 34.12
กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 19/03/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
มว่งเจรญิผล
ต.อบทม
อ.สามโก ้
จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
มว่งเจรญิผล
ต.อบทม
อ.สามโก ้
จ.อา่งทอง

19/03/2020
08:14:01

19/03/2020
16:25:45

8
ชั�วโมง
11 นาที

44
วนิาที

- 27.26
กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 23/03/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
มว่งเจรญิผล
ต.อบทม
อ.สามโก ้
จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงเรยีน
วดัลาดปลาเคา้
ต.สาวรอ้งไห ้
อ.วเิศษชยัชาญ
จ.อา่งทอง

23/03/2020
08:45:33

23/03/2020
16:23:36

7
ชั�วโมง
38 นาที
3 วนิาที

- 23.92
กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 24/03/2020 อยูท่ี�
วดัลาดปลาเคา้
ต.สาวรอ้งไห ้
อ.วเิศษชยัชาญ
จ.อา่งทอง

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

24/03/2020
08:21:31

24/03/2020
16:37:37

8
ชั�วโมง
16 นาที
6 วนิาที

- 43.99
กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ -
นายสเุทพ
ภฆูงั

อบจ-72 25/03/2020 อยูท่ี� องคก์าร
บรหิารสว่น
จังหวดั

สพุรรณบรุี
ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ่
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

25/03/2020
09:16:21

25/03/2020
09:26:22

10 นาที
1 วนิาที

- 0.37
กม.



 
 
 
 

 
รายงานการเดินทางและอัตราการส้ินเปลืองน ้ามัน 

จ านวน  45  คัน 
 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองชา่ง1 โดยสาร - นายธงชยั นามลวินั] 40-0189 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

01/03/2020
00:00:34

01/03/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
59 นาที
24 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

02/03/2020
00:00:57

02/03/2020
23:59:22

23 ชั�วโมง
58 นาที
25 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

81 13.80
กม.

2.60 ลติร

03/03/2020
00:00:22

03/03/2020
23:59:46

23 ชั�วโมง
59 นาที
24 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

04/03/2020
00:00:46

04/03/2020
23:59:09

23 ชั�วโมง
58 นาที
23 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 กม. 0.00 ลติร

05/03/2020
00:00:09

05/03/2020
23:59:32

23 ชั�วโมง
59 นาที
23 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.06 กม. 0.00 ลติร

06/03/2020
00:00:32

06/03/2020
23:59:56

23 ชั�วโมง
59 นาที
24 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

81 8.32 กม. 1.63 ลติร

07/03/2020
00:00:56

07/03/2020
23:59:18

23 ชั�วโมง
58 นาที
22 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

08/03/2020
00:00:18

08/03/2020
23:59:40

23 ชั�วโมง
59 นาที
22 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

09/03/2020
00:00:40

09/03/2020
23:59:01

23 ชั�วโมง
58 นาที
21 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.05 กม. 0.00 ลติร

10/03/2020
00:00:01

10/03/2020
23:59:23

23 ชั�วโมง
59 นาที
22 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.09 กม. 0.00 ลติร

11/03/2020
00:00:23

11/03/2020
23:59:47

23 ชั�วโมง
59 นาที
24 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

90 104.04
กม.

20.62
ลติร

12/03/2020
00:00:47

12/03/2020
23:59:09

23 ชั�วโมง
58 นาที
22 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

13/03/2020
00:00:09

13/03/2020
23:59:33

23 ชั�วโมง
59 นาที
24 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอี
ซซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่น
ไตส๋พุรรณ จํากดั)
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

83 7.10 กม. 1.18 ลติร

14/03/2020
00:00:33

14/03/2020
23:59:20

23 ชั�วโมง
58 นาที
47 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอี
ซซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่น
ไตส๋พุรรณ จํากดั)
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอี
ซซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่น
ไตส๋พุรรณ จํากดั)
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

99 28.31
กม.

5.55 ลติร

15/03/2020
00:00:20

15/03/2020
23:59:49

23 ชั�วโมง
59 นาที
29 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอี
ซซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่น
ไตส๋พุรรณ จํากดั)
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอี
ซซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่น
ไตส๋พุรรณ จํากดั)
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

8 0.08 กม. 0.01 ลติร

16/03/2020
00:00:49

16/03/2020
23:59:18

23 ชั�วโมง
58 นาที
29 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอี
ซซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่น
ไตส๋พุรรณ จํากดั)
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

86 117.31
กม.

23.43
ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

17/03/2020
00:00:18

17/03/2020
23:59:43

23 ชั�วโมง
59 นาที
25 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

68 14.24
กม.

2.65 ลติร

18/03/2020
00:00:43

18/03/2020
23:59:09

23 ชั�วโมง
58 นาที
26 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

99 61.24
กม.

12.16
ลติร

19/03/2020
00:00:09

19/03/2020
23:59:34

23 ชั�วโมง
59 นาที
25 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

93 34.48
กม.

6.85 ลติร

20/03/2020
00:00:34

20/03/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
59 นาที
24 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

81 18.89
กม.

3.66 ลติร

21/03/2020
00:00:57

21/03/2020
23:59:20

23 ชั�วโมง
58 นาที
23 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:20

22/03/2020
23:59:42

23 ชั�วโมง
59 นาที
22 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:42

23/03/2020
23:59:06

23 ชั�วโมง
58 นาที
24 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

73 34.44
กม.

6.85 ลติร

24/03/2020
00:00:06

24/03/2020
23:59:28

23 ชั�วโมง
59 นาที
22 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

25/03/2020
00:00:28

25/03/2020
23:59:52

23 ชั�วโมง
59 นาที
24 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 กม. 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

26/03/2020
00:00:51

26/03/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาที
23 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

27/03/2020
00:00:14

27/03/2020
23:59:35

23 ชั�วโมง
59 นาที
21 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 กม. 0.00 ลติร

28/03/2020
00:00:35

28/03/2020
23:59:57

23 ชั�วโมง
59 นาที
22 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:57

29/03/2020
23:59:19

23 ชั�วโมง
58 นาที
22 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

30/03/2020
00:00:19

30/03/2020
23:59:42

23 ชั�วโมง
59 นาที
23 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

70 24.65
กม.

4.53 ลติร

31/03/2020
00:00:42

31/03/2020
23:59:04

23 ชั�วโมง
58 นาที
22 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 13 ชั�วโมง 16
นาท ี3 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 30.87 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 467.14 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 91.72 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.09 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 โดยสาร - นายสมปอง ตึ�งพันธ]์ 40-0190 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/03/2020
20:40:50

13/03/2020
23:59:24

3 ชั�วโมง
18 นาที
34 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:25

14/03/2020
23:59:48

23 ชั�วโมง
59 นาที
23 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:49

15/03/2020
23:59:16

23 ชั�วโมง
58 นาที
27 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:17

16/03/2020
23:59:46

23 ชั�วโมง
59 นาที
29 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

71 140.84
กม.

27.47
ลติร

17/03/2020
00:00:47

17/03/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาที
27 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

68 162.96
กม.

31.65
ลติร

18/03/2020
00:00:15

18/03/2020
23:59:42

23 ชั�วโมง
59 นาที
27 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

83 146.99
กม.

28.91
ลติร

19/03/2020
00:00:43

19/03/2020
23:59:10

23 ชั�วโมง
58 นาที
27 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

62 87.45
กม.

16.98
ลติร

20/03/2020
00:00:10

20/03/2020
23:59:37

23 ชั�วโมง
59 นาที
27 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

65 63.78
กม.

12.59
ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

21/03/2020
00:00:37

21/03/2020
23:59:02

23 ชั�วโมง
58 นาที
25 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 กม. 0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:02

22/03/2020
23:59:26

23 ชั�วโมง
59 นาที
24 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:27

23/03/2020
23:59:52

23 ชั�วโมง
59 นาที
25 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

80 45.79
กม.

8.96 ลติร

24/03/2020
00:00:53

24/03/2020
23:59:17

23 ชั�วโมง
58 นาที
24 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

2 0.05 กม. 0.00 ลติร

25/03/2020
00:00:17

25/03/2020
23:59:42

23 ชั�วโมง
59 นาที
25 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.06 กม. 0.00 ลติร

26/03/2020
00:00:42

26/03/2020
23:59:08

23 ชั�วโมง
58 นาที
26 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

91 188.61
กม.

37.35
ลติร

27/03/2020
00:00:07

27/03/2020
23:59:34

23 ชั�วโมง
59 นาที
27 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

91 179.88
กม.

35.56
ลติร

28/03/2020
00:00:34

28/03/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
59 นาที
24 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:58

29/03/2020
23:59:21

23 ชั�วโมง
58 นาที
23 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
00:00:21

30/03/2020
23:59:45

23 ชั�วโมง
59 นาที
24 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

31/03/2020
00:00:46

31/03/2020
23:59:10

23 ชั�วโมง
58 นาที
24 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

85 39.45
กม.

7.70 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 8 ชั�วโมง 15
นาท ี34 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 46.17 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1055.86 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 207.17 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.10 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 โดยสาร - นายอานนท ์หนูเทศ] 40-0191 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/03/2020
21:06:36

13/03/2020
23:59:06

2 ชั�วโมง
52 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:06

14/03/2020
23:59:38

23 ชั�วโมง
59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:39

15/03/2020
23:59:17

23 ชั�วโมง
58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:17

16/03/2020
23:59:56

23 ชั�วโมง
59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

65 37.02
กม.

7.12 ลติร

17/03/2020
00:00:56

17/03/2020
23:59:30

23 ชั�วโมง
58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

71 39.64
กม.

7.50 ลติร

18/03/2020
00:00:32

18/03/2020
23:59:06

23 ชั�วโมง
58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

74 38.33
กม.

7.16 ลติร

19/03/2020
00:00:06

19/03/2020
23:59:41

23 ชั�วโมง
59 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

72 46.55
กม.

8.75 ลติร

20/03/2020
00:00:41

20/03/2020
23:59:13

23 ชั�วโมง
58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

73 36.89
กม.

7.17 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

21/03/2020
00:00:13

21/03/2020
23:59:45

23 ชั�วโมง
59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:46

22/03/2020
23:59:18

23 ชั�วโมง
58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:18

23/03/2020
23:59:50

23 ชั�วโมง
59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

66 34.53
กม.

6.73 ลติร

24/03/2020
00:00:51

24/03/2020
23:59:24

23 ชั�วโมง
58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

70 79.06
กม.

15.36
ลติร

25/03/2020
00:00:24

25/03/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

72 40.64
กม.

7.40 ลติร

26/03/2020
00:00:59

26/03/2020
23:59:30

23 ชั�วโมง
58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

68 68.57
กม.

13.14
ลติร

27/03/2020
00:00:31

27/03/2020
23:59:03

23 ชั�วโมง
58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

72 48.38
กม.

9.17 ลติร

28/03/2020
00:00:03

28/03/2020
23:59:34

23 ชั�วโมง
59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:35

29/03/2020
23:59:06

23 ชั�วโมง
58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
00:00:07

30/03/2020
23:59:37

23 ชั�วโมง
59 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดัเอื�อวฒันาคา้

ไม ้
ต.สวนแตง อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

63 17.79
กม.

3.35 ลติร

31/03/2020
00:00:38

31/03/2020
23:59:08

23 ชั�วโมง
58 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดัเอื�อวฒันาคา้

ไม ้
ต.สวนแตง อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดัเอื�อวฒันาคา้

ไม ้
ต.สวนแตง อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 16 ชั�วโมง 50 นาที
11 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 36.65 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 487.39 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 92.85 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.25 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 โดยสาร - นายสําเรงิ ไตรศรสีขุ] 40-0196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/03/2020
20:54:23

13/03/2020
23:59:22

3 ชั�วโมง 4
นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:22

14/03/2020
23:59:00

23 ชั�วโมง
58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:00

15/03/2020
23:59:46

23 ชั�วโมง
59 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:46

16/03/2020
23:59:31

23 ชั�วโมง
58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

80 47.04
กม.

9.03 ลติร

17/03/2020
00:00:32

17/03/2020
23:59:12

23 ชั�วโมง
58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.02
กม.

0.00 ลติร

18/03/2020
00:00:13

18/03/2020
23:59:53

23 ชั�วโมง
59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.03
กม.

0.00 ลติร

19/03/2020
00:00:54

19/03/2020
23:59:34

23 ชั�วโมง
58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

20/03/2020
00:00:34

20/03/2020
23:59:13

23 ชั�วโมง
58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

21/03/2020
00:00:14

21/03/2020
23:59:53

23 ชั�วโมง
59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:54

22/03/2020
23:59:33

23 ชั�วโมง
58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:33

23/03/2020
23:59:12

23 ชั�วโมง
58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

3 0.07
กม.

0.00 ลติร

24/03/2020
00:00:12

24/03/2020
23:59:50

23 ชั�วโมง
59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

25/03/2020
00:00:50

25/03/2020
23:59:30

23 ชั�วโมง
58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

73 69.56
กม.

13.62
ลติร

26/03/2020
00:00:30

26/03/2020
23:59:08

23 ชั�วโมง
58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

27/03/2020
00:00:09

27/03/2020
23:59:46

23 ชั�วโมง
59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.02
กม.

0.00 ลติร

28/03/2020
00:00:46

28/03/2020
23:59:23

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:23

29/03/2020
23:59:00

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
00:00:01

30/03/2020
23:59:39

23 ชั�วโมง
59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

79 82.60
กม.

15.97
ลติร

31/03/2020
00:00:40

31/03/2020
23:59:18

23 ชั�วโมง
58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

79 79.87
กม.

15.36
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 8 ชั�วโมง 4 นาท ี12
วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 49.07 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 279.21 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 53.98 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองชา่ง1 ทวัร ์- นายพงษ์พันธ ์พฤกษาศลิป] 40-0225 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

01/03/2020
00:00:34

01/03/2020
23:59:10

23 ชั�วโมง
58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

02/03/2020
00:00:10

02/03/2020
23:59:42

23 ชั�วโมง
59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

03/03/2020
00:00:44

03/03/2020
23:58:40

23 ชั�วโมง
57 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

04/03/2020
00:02:19

04/03/2020
23:59:20

23 ชั�วโมง
57 นาท ี1
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

05/03/2020
00:00:20

05/03/2020
13:55:13

13 ชั�วโมง
54 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

06/03/2020
18:59:46

06/03/2020
19:00:16

30 วนิาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

24/03/2020
09:19:32

24/03/2020
09:21:59

2 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.11
กม.

0.00 ลติร

25/03/2020
13:08:35

25/03/2020
23:59:03

10 ชั�วโมง
50 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

2 0.17
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

26/03/2020
00:00:03

26/03/2020
23:59:08

23 ชั�วโมง
59 นาท ี5
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

27/03/2020
00:00:08

27/03/2020
23:59:52

23 ชั�วโมง
59 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

28/03/2020
00:00:52

28/03/2020
23:59:24

23 ชั�วโมง
58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:23

29/03/2020
23:59:55

23 ชั�วโมง
59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

30/03/2020
00:00:55

30/03/2020
23:59:20

23 ชั�วโมง
58 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.09
กม.

0.00 ลติร

31/03/2020
00:00:20

31/03/2020
23:59:47

23 ชั�วโมง
59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 32 นาท ี43 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 2.00 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.37 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : --

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : --

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองชา่ง2 โดยสาร - นายอดุม ทองสขุ] 40-0255 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

01/03/2020
00:00:35

01/03/2020
23:59:33

23 ชั�วโมง
58 นาที
58 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

02/03/2020
00:00:33

02/03/2020
23:59:32

23 ชั�วโมง
58 นาที
59 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

113 127.11
กม.

22.56
ลติร

03/03/2020
00:00:33

03/03/2020
23:59:32

23 ชั�วโมง
58 นาที
59 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

108 122.08
กม.

21.50
ลติร

04/03/2020
00:00:33

04/03/2020
23:59:31

23 ชั�วโมง
58 นาที
58 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

97 131.85
กม.

23.58
ลติร

05/03/2020
00:00:32

05/03/2020
23:59:31

23 ชั�วโมง
58 นาที
59 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

107 127.31
กม.

21.98
ลติร

06/03/2020
00:00:31

06/03/2020
23:59:27

23 ชั�วโมง
58 นาที
56 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

3 0.09 กม. 0.00 ลติร

07/03/2020
00:00:28

07/03/2020
23:59:24

23 ชั�วโมง
58 นาที
56 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

08/03/2020
00:00:24

08/03/2020
23:59:19

23 ชั�วโมง
58 นาที
55 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

09/03/2020
00:00:20

09/03/2020
23:59:17

23 ชั�วโมง
58 นาที
57 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

114 122.36
กม.

21.58
ลติร

10/03/2020
00:00:17

10/03/2020
23:59:15

23 ชั�วโมง
58 นาที
58 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

103 123.39
กม.

21.96
ลติร

11/03/2020
00:00:15

11/03/2020
23:59:13

23 ชั�วโมง
58 นาที
58 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

111 122.42
กม.

21.56
ลติร

12/03/2020
00:00:14

12/03/2020
23:59:12

23 ชั�วโมง
58 นาที
58 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

114 144.45
กม.

25.32
ลติร

13/03/2020
00:00:13

13/03/2020
23:59:09

23 ชั�วโมง
58 นาที
56 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:09

14/03/2020
23:59:04

23 ชั�วโมง
58 นาที
55 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:05

15/03/2020
23:59:07

23 ชั�วโมง
59 นาท ี2
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:08

16/03/2020
23:59:11

23 ชั�วโมง
59 นาท ี3
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

111 119.61
กม.

20.81
ลติร

17/03/2020
00:00:12

17/03/2020
23:59:12

23 ชั�วโมง
59 นาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

104 121.06
กม.

21.30
ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

18/03/2020
00:00:13

18/03/2020
23:59:12

23 ชั�วโมง
58 นาที
59 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

110 112.12
กม.

19.89
ลติร

19/03/2020
00:00:12

19/03/2020
23:59:09

23 ชั�วโมง
58 นาที
57 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

10 0.05 กม. 0.00 ลติร

20/03/2020
00:00:10

20/03/2020
23:59:05

23 ชั�วโมง
58 นาที
55 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

21/03/2020
00:00:06

21/03/2020
23:59:02

23 ชั�วโมง
58 นาที
56 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:02

22/03/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
59 นาที
56 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:59

23/03/2020
23:59:55

23 ชั�วโมง
58 นาที
56 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

102 82.04
กม.

14.34
ลติร

24/03/2020
00:00:56

24/03/2020
23:59:51

23 ชั�วโมง
58 นาที
55 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

25/03/2020
00:00:52

25/03/2020
23:59:49

23 ชั�วโมง
58 นาที
57 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

108 86.38
กม.

14.76
ลติร

26/03/2020
00:00:49

26/03/2020
23:59:46

23 ชั�วโมง
58 นาที
57 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

91 75.02
กม.

13.41
ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

27/03/2020
00:00:46

27/03/2020
23:59:41

23 ชั�วโมง
58 นาที
55 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

28/03/2020
00:00:41

28/03/2020
23:59:36

23 ชั�วโมง
58 นาที
55 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:37

29/03/2020
23:59:32

23 ชั�วโมง
58 นาที
55 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

5 0.11 กม. 0.00 ลติร

30/03/2020
00:00:32

30/03/2020
23:59:28

23 ชั�วโมง
58 นาที
56 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

91 75.12
กม.

13.00
ลติร

31/03/2020
00:00:28

31/03/2020
23:59:23

23 ชั�วโมง
58 นาที
55 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

92 43.80
กม.

7.89 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 6 วนั 9 ชั�วโมง 15
นาท ี29 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 62.71 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1736.39 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 305.44 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.68 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองชา่ง2 โดยสาร - นายสเุทพ ภฆูงั] 40-0256 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/03/2020
20:22:36

13/03/2020
23:59:02

3 ชั�วโมง
36 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:03

14/03/2020
23:59:38

23 ชั�วโมง
59 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:39

15/03/2020
23:59:20

23 ชั�วโมง
58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:21

16/03/2020
23:59:01

23 ชั�วโมง
58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

17/03/2020
00:00:02

17/03/2020
23:59:41

23 ชั�วโมง
59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

94 49.34
กม.

8.66 ลติร

18/03/2020
00:00:41

18/03/2020
23:59:19

23 ชั�วโมง
58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

94 43.41
กม.

7.83 ลติร

19/03/2020
00:00:20

19/03/2020
23:59:59

23 ชั�วโมง
59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

87 65.72
กม.

11.63
ลติร

20/03/2020
00:00:59

20/03/2020
23:59:37

23 ชั�วโมง
58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.07
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

21/03/2020
00:00:37

21/03/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:14

22/03/2020
23:59:51

23 ชั�วโมง
59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:52

23/03/2020
23:59:29

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

80 61.27
กม.

10.91
ลติร

24/03/2020
00:00:30

24/03/2020
23:59:08

23 ชั�วโมง
58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

75 48.42
กม.

8.61 ลติร

25/03/2020
00:00:08

25/03/2020
23:59:45

23 ชั�วโมง
59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

70 82.27
กม.

14.44
ลติร

26/03/2020
00:00:46

26/03/2020
23:59:23

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

4 0.06
กม.

0.00 ลติร

27/03/2020
00:00:23

27/03/2020
23:59:59

23 ชั�วโมง
59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

5 0.07
กม.

0.00 ลติร

28/03/2020
00:01:00

28/03/2020
23:59:35

23 ชั�วโมง
58 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:36

29/03/2020
23:59:12

23 ชั�วโมง
58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
00:00:12

30/03/2020
23:59:50

23 ชั�วโมง
59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

68 69.30
กม.

12.33
ลติร

31/03/2020
00:00:50

31/03/2020
23:59:26

23 ชั�วโมง
58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 11 ชั�วโมง 44 นาที
49 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 46.77 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 419.97 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 74.41 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.64 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองชา่ง2 โดยสาร - นายสญัญา บญุทศัน]์ 40-0257 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/03/2020
20:39:08

13/03/2020
23:59:39

3 ชั�วโมง
20 นาที
31 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00
ลติร

14/03/2020
00:00:39

14/03/2020
23:59:31

23 ชั�วโมง
58 นาที
52 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00
ลติร

15/03/2020
00:00:31

15/03/2020
23:59:29

23 ชั�วโมง
58 นาที
58 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00
ลติร

16/03/2020
00:00:29

16/03/2020
23:59:26

23 ชั�วโมง
58 นาที
57 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

94 144.32
กม.

25.48
ลติร

17/03/2020
00:00:26

17/03/2020
23:59:20

23 ชั�วโมง
58 นาที
54 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

87 108.21
กม.

19.38
ลติร

18/03/2020
00:00:21

18/03/2020
23:59:15

23 ชั�วโมง
58 นาที
54 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

79 141.51
กม.

25.10
ลติร

19/03/2020
00:00:16

19/03/2020
23:59:10

23 ชั�วโมง
58 นาที
54 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

82 168.10
กม.

29.98
ลติร

20/03/2020
00:00:11

20/03/2020
23:59:04

23 ชั�วโมง
58 นาที
53 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

87 136.39
กม.

24.40
ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

21/03/2020
00:00:05

21/03/2020
23:59:57

23 ชั�วโมง
59 นาที
52 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00
ลติร

22/03/2020
00:00:57

22/03/2020
23:59:49

23 ชั�วโมง
58 นาที
52 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00
ลติร

23/03/2020
00:00:49

23/03/2020
23:59:41

23 ชั�วโมง
58 นาที
52 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

75 37.10
กม.

6.59
ลติร

24/03/2020
00:00:40

24/03/2020
23:59:35

23 ชั�วโมง
58 นาที
55 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

84 122.94
กม.

21.59
ลติร

25/03/2020
00:00:36

25/03/2020
23:59:30

23 ชั�วโมง
58 นาที
54 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลนิกิ
ศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

101 86.90
กม.

15.26
ลติร

26/03/2020
00:00:30

26/03/2020
23:59:24

23 ชั�วโมง
58 นาที
54 วนิาที

อยูท่ี� คลนิกิ
ศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

95 111.52
กม.

19.85
ลติร

27/03/2020
00:00:24

27/03/2020
23:59:16

23 ชั�วโมง
58 นาที
52 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00
ลติร

28/03/2020
00:00:17

28/03/2020
23:59:07

23 ชั�วโมง
58 นาที
50 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00
ลติร

29/03/2020
00:00:07

29/03/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
59 นาที
51 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00
ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
00:00:59

30/03/2020
23:59:51

23 ชั�วโมง
58 นาที
52 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

86 124.51
กม.

21.60
ลติร

31/03/2020
00:00:52

31/03/2020
23:59:45

23 ชั�วโมง
58 นาที
53 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

80 98.53
กม.

17.53
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 10 ชั�วโมง 27
นาท ี1 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 46.72 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1280.03 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 226.76 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.64 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองชา่ง2 โดยสาร - นายสมบรูณ ์กรดีารา] 40-0265 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ
ระยะ
เวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/03/2020
20:24:12

13/03/2020
23:59:53

3 ชั�วโมง
35 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00
ลติร

14/03/2020
00:00:53

14/03/2020
23:59:05

23
ชั�วโมง
58 นาที
12 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00
ลติร

15/03/2020
00:00:06

15/03/2020
23:59:23

23
ชั�วโมง
59 นาที
17 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00
ลติร

16/03/2020
00:00:24

16/03/2020
23:59:41

23
ชั�วโมง
59 นาที
17 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

92 102.81
กม.

16.77
ลติร

17/03/2020
00:00:42

17/03/2020
23:59:56

23
ชั�วโมง
59 นาที
14 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

65 43.59
กม.

7.21
ลติร

18/03/2020
00:00:56

18/03/2020
23:59:10

23
ชั�วโมง
58 นาที
14 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

73 91.84
กม.

15.15
ลติร

19/03/2020
00:00:11

19/03/2020
23:59:25

23
ชั�วโมง
59 นาที
14 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

66 30.13
กม.

4.83
ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ
ระยะ
เวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

20/03/2020
00:00:25

20/03/2020
23:59:40

23
ชั�วโมง
59 นาที
15 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

99 135.15
กม.

21.80
ลติร

21/03/2020
00:00:41

21/03/2020
23:59:53

23
ชั�วโมง
59 นาที
12 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00
ลติร

22/03/2020
00:00:53

22/03/2020
23:59:05

23
ชั�วโมง
58 นาที
12 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00
ลติร

23/03/2020
00:00:05

23/03/2020
23:59:19

23
ชั�วโมง
59 นาที
14 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

109 184.04
กม.

29.83
ลติร

24/03/2020
00:00:19

24/03/2020
23:59:32

23
ชั�วโมง
59 นาที
13 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

108 94.04
กม.

15.57
ลติร

25/03/2020
00:00:33

25/03/2020
23:59:45

23
ชั�วโมง
59 นาที
12 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

47 18.46
กม.

2.92
ลติร

26/03/2020
00:00:46

26/03/2020
23:59:59

23
ชั�วโมง
59 นาที
13 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

92 130.25
กม.

21.59
ลติร

27/03/2020
00:00:59

27/03/2020
23:59:10

23
ชั�วโมง
58 นาที
11 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00
ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ
ระยะ
เวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

28/03/2020
00:00:11

28/03/2020
23:59:21

23
ชั�วโมง
59 นาที
10 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00
ลติร

29/03/2020
00:00:22

29/03/2020
23:59:33

23
ชั�วโมง
59 นาที
11 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00
ลติร

30/03/2020
00:00:33

30/03/2020
23:59:45

23
ชั�วโมง
59 นาที
12 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

86 84.27
กม.

13.92
ลติร

31/03/2020
00:00:45

31/03/2020
23:59:57

23
ชั�วโมง
59 นาที
12 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

52 13.88
กม.

2.21
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 22 ชั�วโมง 12 นาท ี55
วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 50.91 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 928.47 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 151.80 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองชา่ง2 โดยสาร - นายกรฑีาพล เปลี�ยนศาสตร]์ 40-0266 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/03/2020
19:27:40

13/03/2020
23:59:57

4 ชั�วโมง
32 นาที
17 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:58

14/03/2020
23:59:03

23 ชั�วโมง
58 นาท ี5
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:04

15/03/2020
23:59:15

23 ชั�วโมง
59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:15

16/03/2020
23:59:26

23 ชั�วโมง
59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.05 กม. 0.00 ลติร

17/03/2020
00:00:27

17/03/2020
23:59:36

23 ชั�วโมง
59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

70 34.60
กม.

6.13 ลติร

18/03/2020
00:00:36

18/03/2020
23:59:44

23 ชั�วโมง
59 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 กม. 0.00 ลติร

19/03/2020
00:00:45

19/03/2020
23:59:52

23 ชั�วโมง
59 นาท ี7
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

20/03/2020
00:00:53

20/03/2020
23:59:59

23 ชั�วโมง
59 นาท ี6
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

21/03/2020
00:01:00

21/03/2020
23:59:05

23 ชั�วโมง
58 นาท ี5
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:06

22/03/2020
23:59:12

23 ชั�วโมง
59 นาท ี6
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:12

23/03/2020
23:59:18

23 ชั�วโมง
59 นาท ี6
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 กม. 0.00 ลติร

24/03/2020
00:00:18

24/03/2020
23:59:24

23 ชั�วโมง
59 นาท ี6
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

25/03/2020
00:00:24

25/03/2020
23:59:31

23 ชั�วโมง
59 นาท ี7
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

105 102.64
กม.

18.48
ลติร

26/03/2020
00:00:32

26/03/2020
23:59:39

23 ชั�วโมง
59 นาท ี7
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

99 86.71
กม.

15.43
ลติร

27/03/2020
00:00:39

27/03/2020
23:59:45

23 ชั�วโมง
59 นาท ี6
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

4 0.08 กม. 0.00 ลติร

28/03/2020
00:00:46

28/03/2020
23:59:51

23 ชั�วโมง
59 นาท ี5
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:52

29/03/2020
23:59:57

23 ชั�วโมง
59 นาท ี5
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
00:00:57

30/03/2020
23:59:01

23 ชั�วโมง
58 นาท ี4
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

31/03/2020
00:00:02

31/03/2020
23:59:07

23 ชั�วโมง
59 นาท ี5
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 6 ชั�วโมง 1 นาที
12 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 54.22 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 224.14 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 40.04 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.60 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 บรรทกุนํ�าดบัเพลงิ - นายวฒันา ชวูงษ์] 85-0816 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/03/2020
21:48:16

13/03/2020
23:59:33

2 ชั�วโมง
11 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:33

14/03/2020
23:59:22

23 ชั�วโมง
58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

63 30.19
กม.

9.88 ลติร

15/03/2020
00:00:22

15/03/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

66 31.66
กม.

10.26
ลติร

16/03/2020
00:00:14

16/03/2020
23:59:05

23 ชั�วโมง
58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

54 17.86
กม.

5.59 ลติร

17/03/2020
00:00:06

17/03/2020
23:59:56

23 ชั�วโมง
59 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

55 28.77
กม.

8.93 ลติร

18/03/2020
00:00:57

18/03/2020
23:59:46

23 ชั�วโมง
58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

73 90.46
กม.

29.36
ลติร

19/03/2020
00:00:47

19/03/2020
23:59:36

23 ชั�วโมง
58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

67 27.21
กม.

8.72 ลติร

20/03/2020
00:00:37

20/03/2020
23:59:26

23 ชั�วโมง
58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

68 24.19
กม.

7.79 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

21/03/2020
00:00:26

21/03/2020
23:59:15

23 ชั�วโมง
58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

64 36.42
กม.

11.78
ลติร

22/03/2020
00:00:16

22/03/2020
23:59:04

23 ชั�วโมง
58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

71 18.75
กม.

6.05 ลติร

23/03/2020
00:00:05

23/03/2020
23:59:54

23 ชั�วโมง
59 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

64 25.43
กม.

8.21 ลติร

24/03/2020
00:00:55

24/03/2020
23:59:43

23 ชั�วโมง
58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

71 32.34
กม.

10.30
ลติร

25/03/2020
00:00:44

25/03/2020
23:59:32

23 ชั�วโมง
58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

71 24.64
กม.

7.60 ลติร

26/03/2020
00:00:33

26/03/2020
23:59:21

23 ชั�วโมง
58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

69 32.42
กม.

10.18
ลติร

27/03/2020
00:00:22

27/03/2020
23:59:10

23 ชั�วโมง
58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

73 32.43
กม.

10.12
ลติร

28/03/2020
00:00:11

28/03/2020
23:59:59

23 ชั�วโมง
59 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

71 43.24
กม.

14.00
ลติร

29/03/2020
00:01:00

29/03/2020
23:59:47

23 ชั�วโมง
58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

71 37.43
กม.

12.14
ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
00:00:47

30/03/2020
23:59:36

23 ชั�วโมง
58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

68 30.79
กม.

10.07
ลติร

31/03/2020
00:00:36

31/03/2020
23:59:24

23 ชั�วโมง
58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

72 49.12
กม.

16.14
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 4 ชั�วโมง 14
นาท ี25 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 29.63 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 613.35 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 197.12 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.11 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองชา่ง1 บรรทกุเททา้ย - นายชาํนาญ สกลุพราหมณ]์ 83-4803 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/03/2020
20:37:11

13/03/2020
23:59:27

3 ชั�วโมง
22 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:27

14/03/2020
23:59:08

23 ชั�วโมง
58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:08

15/03/2020
23:59:59

23 ชั�วโมง
59 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:59

16/03/2020
23:59:47

23 ชั�วโมง
58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

17/03/2020
00:00:47

17/03/2020
23:59:32

23 ชั�วโมง
58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

18/03/2020
00:00:31

18/03/2020
23:59:17

23 ชั�วโมง
58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

19/03/2020
00:00:16

19/03/2020
23:59:59

23 ชั�วโมง
59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

15 0.01
กม.

0.00 ลติร

20/03/2020
00:00:59

20/03/2020
23:59:41

23 ชั�วโมง
58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

21/03/2020
00:00:41

21/03/2020
23:59:23

23 ชั�วโมง
58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:23

22/03/2020
23:59:05

23 ชั�วโมง
58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:04

23/03/2020
23:59:45

23 ชั�วโมง
59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.02
กม.

0.00 ลติร

24/03/2020
00:00:45

24/03/2020
23:59:27

23 ชั�วโมง
58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

25/03/2020
00:00:26

25/03/2020
23:59:09

23 ชั�วโมง
58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

26/03/2020
00:00:09

26/03/2020
23:59:50

23 ชั�วโมง
59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

27/03/2020
00:00:49

27/03/2020
23:59:30

23 ชั�วโมง
58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

28/03/2020
00:00:29

28/03/2020
23:59:09

23 ชั�วโมง
58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:09

29/03/2020
23:59:50

23 ชั�วโมง
59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
00:00:50

30/03/2020
23:59:31

23 ชั�วโมง
58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

31/03/2020
00:00:30

31/03/2020
23:59:11

23 ชั�วโมง
58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 10 นาที
16 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 8.17 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.05 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 112.53 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.02 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 บรรทกุเททา้ย - นายสริโรจน ์พลอยสขุใส] 83-4804 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

23/03/2020
14:30:11

23/03/2020
23:59:12

9 ชั�วโมง
29 นาท ี1
วนิาที

อยูท่ี� สามพี�นอ้งไอ
แอมพซิซา่
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

67 20.99
กม.

ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

24/03/2020
00:00:12

24/03/2020
23:59:02

23 ชั�วโมง
58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

69 50.33
กม.

ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

25/03/2020
00:00:02

25/03/2020
23:59:52

23 ชั�วโมง
59 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

69 42.99
กม.

ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

26/03/2020
00:00:52

26/03/2020
23:59:41

23 ชั�วโมง
58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

76 53.95
กม.

ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

27/03/2020
00:00:41

27/03/2020
23:59:30

23 ชั�วโมง
58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

73 53.78
กม.

ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

28/03/2020
00:00:30

28/03/2020
23:59:16

23 ชั�วโมง
58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

29/03/2020
00:00:16

29/03/2020
23:59:02

23 ชั�วโมง
58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

47 5.03
กม.

ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

30/03/2020
00:00:02

30/03/2020
23:59:48

23 ชั�วโมง
59 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

70 34.70
กม.

ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

31/03/2020
00:00:48

31/03/2020
23:59:36

23 ชั�วโมง
58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

70 52.81
กม.

ไมไ่ด ้
ระบุ
ขนาด/
อตัรา
การสิ�น
เปลอืง
นํ�ามนั

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 9 ชั�วโมง 42 นาที

ความเร็วเฉลี�ย : 27.76 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 314.58 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : ไมไ่ดร้ะบขุนาด/
อตัราการสิ�นเปลอืง
นํ�ามนั

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.11 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 บรรทกุเททา้ย] 83-4805 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/03/2020
22:00:50

13/03/2020
23:59:57

1 ชั�วโมง
59 นาท ี7
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:57

14/03/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาที
17 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:15

15/03/2020
23:59:38

23 ชั�วโมง
59 นาที
23 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:39

16/03/2020
23:59:02

23 ชั�วโมง
58 นาที
23 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

82 125.31
กม.

24.52
ลติร

17/03/2020
00:00:02

17/03/2020
23:59:24

23 ชั�วโมง
59 นาที
22 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

79 122.79
กม.

24.06
ลติร

18/03/2020
00:00:25

18/03/2020
23:59:47

23 ชั�วโมง
59 นาที
22 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

74 109.95
กม.

21.08
ลติร

19/03/2020
00:00:47

19/03/2020
23:59:07

23 ชั�วโมง
58 นาที
20 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

71 100.91
กม.

18.92
ลติร

20/03/2020
00:00:08

20/03/2020
23:59:28

23 ชั�วโมง
59 นาที
20 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

73 100.40
กม.

19.42
ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

21/03/2020
00:00:28

21/03/2020
23:59:45

23 ชั�วโมง
59 นาที
17 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:46

22/03/2020
23:59:03

23 ชั�วโมง
58 นาที
17 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:03

23/03/2020
23:59:24

23 ชั�วโมง
59 นาที
21 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

71 119.17
กม.

23.12
ลติร

24/03/2020
00:00:24

24/03/2020
23:59:45

23 ชั�วโมง
59 นาที
21 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

74 106.64
กม.

20.98
ลติร

25/03/2020
00:00:46

25/03/2020
23:59:05

23 ชั�วโมง
58 นาที
19 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

75 116.45
กม.

22.91
ลติร

26/03/2020
00:00:06

26/03/2020
23:59:23

23 ชั�วโมง
59 นาที
17 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

6 0.04 กม. 0.00 ลติร

27/03/2020
00:00:23

27/03/2020
23:59:40

23 ชั�วโมง
59 นาที
17 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

28/03/2020
00:00:41

28/03/2020
23:59:57

23 ชั�วโมง
59 นาที
16 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:57

29/03/2020
23:59:13

23 ชั�วโมง
58 นาที
16 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
00:00:14

30/03/2020
23:59:34

23 ชั�วโมง
59 นาที
20 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

74 117.77
กม.

23.34
ลติร

31/03/2020
00:00:34

31/03/2020
23:59:54

23 ชั�วโมง
59 นาที
20 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

75 118.67
กม.

23.13
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 4 ชั�วโมง 24
นาท ี58 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 38.07 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1138.11 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 221.48 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.14 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองชา่ง1 บรรทกุนํ�า - นายอดุม ทองสขุ] 83-4899 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

14/03/2020
08:31:01

14/03/2020
23:59:26

15 ชั�วโมง
28 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล

หนองบอ่
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล

หนองบอ่
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:25

15/03/2020
23:59:28

23 ชั�วโมง
59 นาท ี3
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล

หนองบอ่
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล

หนองบอ่
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:28

16/03/2020
23:59:31

23 ชั�วโมง
59 นาท ี3
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล

หนองบอ่
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล

หนองบอ่
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

36 23.76
กม.

7.74 ลติร

17/03/2020
00:00:30

17/03/2020
23:59:32

23 ชั�วโมง
59 นาท ี2
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล

หนองบอ่
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยอ์าสา
สมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลหนองบอ่
ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

47 22.10
กม.

7.17 ลติร

18/03/2020
00:00:31

18/03/2020
23:59:31

23 ชั�วโมง
59 นาที

อยูท่ี� ศนูยอ์าสา
สมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลหนองบอ่
ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยอ์าสา
สมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลหนองบอ่
ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

24 12.36
กม.

4.06 ลติร

19/03/2020
00:00:31

19/03/2020
23:59:30

23 ชั�วโมง
58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยอ์าสา
สมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลหนองบอ่
ต.หนองบอ่
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ตูก่าแฟสด
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

56 13.91
กม.

4.58 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

20/03/2020
00:00:30

20/03/2020
23:59:29

23 ชั�วโมง
58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� ตูก่าแฟสด
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ตูก่าแฟสด
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

21/03/2020
00:00:28

21/03/2020
23:59:27

23 ชั�วโมง
58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� ตูก่าแฟสด
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ตูก่าแฟสด
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:27

22/03/2020
23:59:25

23 ชั�วโมง
58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� ตูก่าแฟสด
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ตูก่าแฟสด
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:25

23/03/2020
23:59:23

23 ชั�วโมง
58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� ตูก่าแฟสด
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บายศรพีอ่ขนุ
ศรอีนิทราทติย์
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

9 1.10
กม.

0.32 ลติร

24/03/2020
00:00:22

24/03/2020
23:59:20

23 ชั�วโมง
58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� บายศรพีอ่ขนุ
ศรอีนิทราทติย์
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บายศรพีอ่ขนุ
ศรอีนิทราทติย์
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

25/03/2020
00:00:20

25/03/2020
23:59:18

23 ชั�วโมง
58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� บายศรพีอ่ขนุ
ศรอีนิทราทติย์
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บายศรพีอ่ขนุ
ศรอีนิทราทติย์
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

26/03/2020
00:00:17

26/03/2020
23:59:16

23 ชั�วโมง
58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� บายศรพีอ่ขนุ
ศรอีนิทราทติย์
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ตูก่าแฟสด
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

20 15.12
กม.

4.84 ลติร

27/03/2020
00:00:15

27/03/2020
23:59:13

23 ชั�วโมง
58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� ตูก่าแฟสด
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ตูก่าแฟสด
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

28/03/2020
00:00:13

28/03/2020
23:59:10

23 ชั�วโมง
58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ตูก่าแฟสด
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ตูก่าแฟสด
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:10

29/03/2020
23:59:07

23 ชั�วโมง
58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ตูก่าแฟสด
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ตูก่าแฟสด
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
00:00:06

30/03/2020
23:59:04

23 ชั�วโมง
58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� ตูก่าแฟสด
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บายศรพีอ่ขนุ
ศรอีนิทราทติย์
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

16 4.64
กม.

1.50 ลติร

31/03/2020
00:00:03

31/03/2020
23:59:01

23 ชั�วโมง
58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� บายศรพีอ่ขนุ
ศรอีนิทราทติย์
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บายศรพีอ่ขนุ
ศรอีนิทราทติย์
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 21 ชั�วโมง 50 นาที
40 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 10.06 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 92.99 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 30.21 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.08 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองชา่ง1 บรรทกุนํ�า - นายสเุทพ ภฆูงั] 83-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

14/03/2020
13:12:27

14/03/2020
23:59:33

10 ชั�วโมง
47 นาท ี6
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:32

15/03/2020
23:59:24

23 ชั�วโมง
58 นาที
52 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:24

16/03/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาที
50 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

17/03/2020
00:00:14

17/03/2020
23:59:06

23 ชั�วโมง
58 นาที
52 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นขนมเปี� ยะ
เลศิรส

ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

56 70.56
กม.

22.92
ลติร

18/03/2020
00:00:05

18/03/2020
23:59:57

23 ชั�วโมง
59 นาที
52 วนิาที

อยูท่ี� รา้นขนมเปี� ยะ
เลศิรส

ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

68 76.97
กม.

25.45
ลติร

19/03/2020
00:00:57

19/03/2020
23:59:48

23 ชั�วโมง
58 นาที
51 วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการ
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
มว่งเจรญิผล

ต.อบทม อ.สามโก ้
จ.อา่งทอง

47 50.26
กม.

16.49
ลติร

20/03/2020
00:00:48

20/03/2020
23:59:36

23 ชั�วโมง
58 นาที
48 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
มว่งเจรญิผล

ต.อบทม อ.สามโก ้
จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
มว่งเจรญิผล

ต.อบทม อ.สามโก ้
จ.อา่งทอง

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

21/03/2020
00:00:35

21/03/2020
23:59:23

23 ชั�วโมง
58 นาที
48 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
มว่งเจรญิผล

ต.อบทม อ.สามโก ้
จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
มว่งเจรญิผล

ต.อบทม อ.สามโก ้
จ.อา่งทอง

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

22/03/2020
00:00:22

22/03/2020
23:59:09

23 ชั�วโมง
58 นาที
47 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
มว่งเจรญิผล

ต.อบทม อ.สามโก ้
จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
มว่งเจรญิผล

ต.อบทม อ.สามโก ้
จ.อา่งทอง

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:09

23/03/2020
23:59:00

23 ชั�วโมง
58 นาที
51 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
มว่งเจรญิผล

ต.อบทม อ.สามโก ้
จ.อา่งทอง

อยูท่ี� ที�ทําการ
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

45 60.95
กม.

19.88
ลติร

24/03/2020
00:00:00

24/03/2020
23:59:51

23 ชั�วโมง
59 นาที
51 วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการ
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

35 49.56
กม.

16.41
ลติร

25/03/2020
00:00:50

25/03/2020
23:59:38

23 ชั�วโมง
58 นาที
48 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

26/03/2020
00:00:38

26/03/2020
23:59:25

23 ชั�วโมง
58 นาที
47 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

27/03/2020
00:00:25

27/03/2020
23:59:12

23 ชั�วโมง
58 นาที
47 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

28/03/2020
00:00:12

28/03/2020
23:59:59

23 ชั�วโมง
59 นาที
47 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:59

29/03/2020
23:59:46

23 ชั�วโมง
58 นาที
47 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
00:00:46

30/03/2020
23:59:33

23 ชั�วโมง
58 นาที
47 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

31/03/2020
00:00:33

31/03/2020
23:59:20

23 ชั�วโมง
58 นาที
47 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 13 ชั�วโมง 43
นาท ี17 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 13.66 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 308.31 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 101.15 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.05 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองชา่ง1 บรรทกุนํ�า - นายสมบรูณ ์กรดีารา] 83-4901 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ
ระยะ
เวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

05/03/2020
14:05:16

05/03/2020
15:58:06

1 ชั�วโมง
52 นาที
50 วนิาที

อยูท่ี� บา้นดงป่าแดง
ต.สขุเดอืนหา้ อ.เนนิ
ขาม จ.ชยันาท

อยูท่ี� บา้นดงป่าแดง
ต.สขุเดอืนหา้ อ.เนนิ
ขาม จ.ชยันาท

50 10.79
กม.

3.46
ลติร

09/03/2020
08:36:29

09/03/2020
16:38:25

8 ชั�วโมง
1 นาที

56 วนิาที

อยูท่ี� บา้นดงป่าแดง
ต.สขุเดอืนหา้ อ.เนนิ
ขาม จ.ชยันาท

อยูท่ี� วดัใหมห่นองนา
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

81 51.34
กม.

16.90
ลติร

11/03/2020
08:34:46

11/03/2020
16:23:04

7 ชั�วโมง
48 นาที
18 วนิาที

อยูท่ี� วดัใหมห่นองนา
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหมห่นองนา
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

67 59.68
กม.

19.76
ลติร

12/03/2020
08:55:40

12/03/2020
16:17:55

7 ชั�วโมง
22 นาที
15 วนิาที

อยูท่ี� วดัใหมห่นองนา
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหมห่นองนา
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

59 40.40
กม.

13.23
ลติร

15/03/2020
01:23:30

15/03/2020
01:50:08

26 นาที
38 วนิาที

อยูท่ี� บา้นปากชฏั
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นปากชฏั
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.02
กม.

0.00
ลติร

16/03/2020
08:33:23

16/03/2020
16:25:21

7 ชั�วโมง
51 นาที
58 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองนา

ต.หนองมะคา่โมง
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหมห่นองนา
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

58 65.03
กม.

20.82
ลติร

17/03/2020
08:50:25

17/03/2020
15:47:17

6 ชั�วโมง
56 นาที
52 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองนา

ต.หนองมะคา่โมง
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนององิพงิ

ต.หนองมะคา่โมง
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

35 33.22
กม.

10.80
ลติร

18/03/2020
08:47:56

18/03/2020
16:06:08

7 ชั�วโมง
18 นาที
12 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนององิพงิ

ต.หนองมะคา่โมง
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองนกเคา้
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

37 22.82
กม.

7.25
ลติร

19/03/2020
08:54:44

19/03/2020
16:28:59

7 ชั�วโมง
34 นาที
15 วนิาที

อยูท่ี� บา้นหนองนกเคา้
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองนกเคา้
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

50 22.40
กม.

7.33
ลติร

20/03/2020
08:40:45

20/03/2020
23:59:11

15
ชั�วโมง
18 นาที
26 วนิาที

อยูท่ี� บา้นหนองนกเคา้
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองหนิ
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

44 24.13
กม.

7.94
ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ
ระยะ
เวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

21/03/2020
01:25:38

21/03/2020
22:42:09

21
ชั�วโมง
16 นาที
31 วนิาที

อยูท่ี� วดัหนองหนิ
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองหนิ
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00
ลติร

22/03/2020
02:40:06

22/03/2020
23:41:54

21
ชั�วโมง 1
นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� วดัหนองหนิ
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองหนิ
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00
ลติร

23/03/2020
02:08:25

23/03/2020
16:19:02

14
ชั�วโมง
10 นาที
37 วนิาที

อยูท่ี� วดัหนองหนิ
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองนกเคา้
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

51 39.25
กม.

12.76
ลติร

24/03/2020
08:37:47

24/03/2020
16:37:25

7 ชั�วโมง
59 นาที
38 วนิาที

อยูท่ี� บา้นหนองนกเคา้
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หว้ยหนิ
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

47 24.96
กม.

7.86
ลติร

25/03/2020
08:38:17

25/03/2020
16:23:14

7 ชั�วโมง
44 นาที
57 วนิาที

อยูท่ี� หว้ยหนิ
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หว้ยหนิ
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

30 34.84
กม.

11.36
ลติร

26/03/2020
08:52:10

26/03/2020
16:07:41

7 ชั�วโมง
15 นาที
31 วนิาที

อยูท่ี� หว้ยหนิ
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หว้ยหนิ
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

57 41.45
กม.

13.34
ลติร

30/03/2020
08:15:35

30/03/2020
16:19:24

8 ชั�วโมง
3 นาที

49 วนิาที

อยูท่ี� หว้ยหนิ
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หว้ยหนิ
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

38 38.10
กม.

12.42
ลติร

31/03/2020
08:36:16

31/03/2020
16:45:59

8 ชั�วโมง
9 นาที

43 วนิาที

อยูท่ี� หว้ยหนิ
ต.หนองมะคา่โมง

อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

36 33.21
กม.

10.75
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 2 ชั�วโมง 19
นาท ี49 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 14.37 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 541.63 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 175.98 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.08 กม./ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ
ระยะ
เวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 บรรทกุ - นายสทุธพิงษ์ ดวงตาแกว้] 83-5015 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/03/2020
20:32:24

13/03/2020
23:59:13

3 ชั�วโมง
26 นาที
49 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:14

14/03/2020
23:59:53

23 ชั�วโมง
59 นาที
39 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:54

15/03/2020
23:59:42

23 ชั�วโมง
58 นาที
48 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 กม. 0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:43

16/03/2020
23:59:32

23 ชั�วโมง
58 นาที
49 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

80 192.96
กม.

37.46
ลติร

17/03/2020
00:00:32

17/03/2020
23:59:18

23 ชั�วโมง
58 นาที
46 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

68 56.14
กม.

10.54
ลติร

18/03/2020
00:00:18

18/03/2020
23:58:59

23 ชั�วโมง
58 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

19/03/2020
00:00:00

19/03/2020
23:59:44

23 ชั�วโมง
59 นาที
44 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

63 70.83
กม.

13.74
ลติร

20/03/2020
00:00:44

20/03/2020
23:59:24

23 ชั�วโมง
58 นาที
40 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

21/03/2020
00:00:25

21/03/2020
23:59:04

23 ชั�วโมง
58 นาที
39 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:04

22/03/2020
23:59:44

23 ชั�วโมง
59 นาที
40 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

7 0.06 กม. 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

23/03/2020
00:00:44

23/03/2020
23:59:28

23 ชั�วโมง
58 นาที
44 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

70 106.17
กม.

20.76
ลติร

24/03/2020
00:00:28

24/03/2020
23:59:12

23 ชั�วโมง
58 นาที
44 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

76 108.36
กม.

20.79
ลติร

25/03/2020
00:00:12

25/03/2020
23:59:57

23 ชั�วโมง
59 นาที
45 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

76 140.65
กม.

26.99
ลติร

26/03/2020
00:00:58

26/03/2020
23:59:37

23 ชั�วโมง
58 นาที
39 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 กม. 0.00 ลติร

27/03/2020
00:00:37

27/03/2020
23:59:15

23 ชั�วโมง
58 นาที
38 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

28/03/2020
00:00:15

28/03/2020
23:59:54

23 ชั�วโมง
59 นาที
39 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:54

29/03/2020
23:59:33

23 ชั�วโมง
58 นาที
39 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

30/03/2020
00:00:33

30/03/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

76 128.84
กม.

25.29
ลติร

31/03/2020
00:00:16

31/03/2020
23:59:59

23 ชั�วโมง
59 นาที
43 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

81 152.31
กม.

29.36
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 8 ชั�วโมง 4
นาท ี46 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 42.83 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 956.34 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 184.93 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองชา่ง1 บรรทกุนํ�า - นายสญัญา บญุทศัน]์ 83-5056 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ
ระยะ
เวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

01/03/2020
00:00:51

01/03/2020
23:59:32

23
ชั�วโมง
58 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� พัดชาคลนิกิ
ต.หวันา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� พัดชาคลนิกิ
ต.หวันา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00
ลติร

02/03/2020
00:00:32

02/03/2020
23:59:13

23
ชั�วโมง
58 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� พัดชาคลนิกิ
ต.หวันา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� พัดชาคลนิกิ
ต.หวันา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

33 17.12
กม.

5.45
ลติร

03/03/2020
00:00:13

03/03/2020
23:59:54

23
ชั�วโมง
59 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� พัดชาคลนิกิ
ต.หวันา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� พัดชาคลนิกิ
ต.หวันา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

28 14.29
กม.

4.49
ลติร

04/03/2020
00:00:54

04/03/2020
23:59:36

23
ชั�วโมง
58 นาที
42 วนิาที

อยูท่ี� พัดชาคลนิกิ
ต.หวันา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� พัดชาคลนิกิ
ต.หวันา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

30 11.10
กม.

3.54
ลติร

05/03/2020
00:00:36

05/03/2020
23:59:17

23
ชั�วโมง
58 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� พัดชาคลนิกิ
ต.หวันา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นนํ�าพุ
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

42 20.92
กม.

6.74
ลติร

06/03/2020
00:00:17

06/03/2020
23:59:59

23
ชั�วโมง
59 นาที
42 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นนํ�าพุ
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นนํ�าพุ
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00
ลติร

07/03/2020
00:00:59

07/03/2020
23:59:40

23
ชั�วโมง
58 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นนํ�าพุ
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นนํ�าพุ
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00
ลติร

08/03/2020
00:00:40

08/03/2020
23:59:20

23
ชั�วโมง
58 นาที
40 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นนํ�าพุ
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นนํ�าพุ
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00
ลติร

09/03/2020
00:00:20

09/03/2020
23:59:00

23
ชั�วโมง
58 นาที
40 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นนํ�าพุ
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นนํ�าพุ
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

37 27.02
กม.

8.75
ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ
ระยะ
เวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

10/03/2020
00:00:00

10/03/2020
23:59:41

23
ชั�วโมง
59 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นนํ�าพุ
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

50 29.89
กม.

9.68
ลติร

11/03/2020
00:00:41

11/03/2020
23:59:22

23
ชั�วโมง
58 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

56 41.21
กม.

13.58
ลติร

12/03/2020
00:00:22

12/03/2020
23:59:03

23
ชั�วโมง
58 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00
ลติร

13/03/2020
00:00:03

13/03/2020
23:59:44

23
ชั�วโมง
59 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00
ลติร

14/03/2020
00:00:43

14/03/2020
23:59:25

23
ชั�วโมง
58 นาที
42 วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00
ลติร

15/03/2020
00:00:24

15/03/2020
23:59:07

23
ชั�วโมง
58 นาที
43 วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00
ลติร

16/03/2020
00:00:06

16/03/2020
23:59:50

23
ชั�วโมง
59 นาที
44 วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

49 14.85
กม.

4.81
ลติร

17/03/2020
00:00:50

17/03/2020
23:59:32

23
ชั�วโมง
58 นาที
42 วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

58 51.28
กม.

16.86
ลติร

18/03/2020
00:00:32

18/03/2020
23:59:16

23
ชั�วโมง
58 นาที
44 วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

26 20.55
กม.

6.62
ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ
ระยะ
เวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

19/03/2020
00:00:15

19/03/2020
23:59:58

23
ชั�วโมง
59 นาที
43 วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

55 31.14
กม.

10.00
ลติร

20/03/2020
00:00:58

20/03/2020
23:59:41

23
ชั�วโมง
58 นาที
43 วนิาที

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00
ลติร

21/03/2020
00:00:40

21/03/2020
23:59:23

23
ชั�วโมง
58 นาที
43 วนิาที

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00
ลติร

22/03/2020
00:00:22

22/03/2020
23:59:04

23
ชั�วโมง
58 นาที
42 วนิาที

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00
ลติร

23/03/2020
00:00:04

23/03/2020
23:59:46

23
ชั�วโมง
59 นาที
42 วนิาที

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00
ลติร

24/03/2020
00:00:46

24/03/2020
23:59:27

23
ชั�วโมง
58 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

24 8.48
กม.

2.63
ลติร

25/03/2020
00:00:27

25/03/2020
23:59:09

23
ชั�วโมง
58 นาที
42 วนิาที

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

40 10.42
กม.

3.32
ลติร

26/03/2020
00:00:09

26/03/2020
23:59:50

23
ชั�วโมง
59 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

22 11.98
กม.

3.79
ลติร

27/03/2020
00:00:50

27/03/2020
23:59:32

23
ชั�วโมง
58 นาที
42 วนิาที

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00
ลติร

28/03/2020
00:00:32

28/03/2020
23:59:13

23
ชั�วโมง
58 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00
ลติร

29/03/2020
00:00:13

29/03/2020
23:59:54

23
ชั�วโมง
59 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00
ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ
ระยะ
เวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
00:00:53

30/03/2020
23:59:34

23
ชั�วโมง
58 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

26 14.49
กม.

7.62
ลติร

31/03/2020
00:00:34

31/03/2020
23:59:16

23
ชั�วโมง
58 นาที
42 วนิาที

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

31 14.66
กม.

4.65
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 19 ชั�วโมง 4
นาที

ความเร็วเฉลี�ย : 9.32 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 339.42 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 112.53 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.02 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 รถสขุา - นายสรัุตน ์คําหอม] 83-5520 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/03/2020
18:46:35

13/03/2020
23:59:22

5 ชั�วโมง
12 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 1
ต.โคกโคเฒา่

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

58 12.22
กม.

4.01 ลติร

14/03/2020
00:00:23

14/03/2020
23:59:10

23 ชั�วโมง
58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:11

15/03/2020
23:59:05

23 ชั�วโมง
58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:06

16/03/2020
23:59:01

23 ชั�วโมง
58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

17/03/2020
00:00:01

17/03/2020
23:59:52

23 ชั�วโมง
59 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

18/03/2020
00:00:53

18/03/2020
23:59:41

23 ชั�วโมง
58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

19/03/2020
00:00:42

19/03/2020
23:59:30

23 ชั�วโมง
58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

20/03/2020
00:00:31

20/03/2020
23:59:18

23 ชั�วโมง
58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

21/03/2020
00:00:18

21/03/2020
23:59:06

23 ชั�วโมง
58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

90 73.84
กม.

24.17
ลติร

22/03/2020
00:00:06

22/03/2020
23:59:54

23 ชั�วโมง
59 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:54

23/03/2020
23:59:41

23 ชั�วโมง
58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

24/03/2020
00:00:41

24/03/2020
23:59:28

23 ชั�วโมง
58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

25/03/2020
00:00:28

25/03/2020
23:59:15

23 ชั�วโมง
58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

26/03/2020
00:00:16

26/03/2020
23:59:02

23 ชั�วโมง
58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

27/03/2020
00:00:02

27/03/2020
23:59:48

23 ชั�วโมง
59 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

28/03/2020
00:00:48

28/03/2020
23:59:33

23 ชั�วโมง
58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:34

29/03/2020
23:59:19

23 ชั�วโมง
58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
00:00:20

30/03/2020
23:59:05

23 ชั�วโมง
58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

31/03/2020
00:00:06

31/03/2020
23:59:51

23 ชั�วโมง
59 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 ชั�วโมง 45 นาที
58 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 49.71 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 86.09 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 28.18 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.06 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ1 รถบรรทกุนํ�า - นายพสิษิฐ ์พึ�งจักคลี�] 83-5639 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

02/03/2020
13:21:27

02/03/2020
15:13:32

1 ชั�วโมง
52 นาท ี5
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.10
กม.

0.00 ลติร

03/03/2020
20:06:11

03/03/2020
20:09:54

3 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.35
กม.

0.00 ลติร

06/03/2020
16:42:34

06/03/2020
17:29:16

46 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.15
กม.

0.00 ลติร

07/03/2020
20:10:27

07/03/2020
20:14:35

4 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� นํ�าดื�มอนิเตอร์
โดยนางทชัชญา ศรี

พทิกัษ์
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.29
กม.

0.00 ลติร

09/03/2020
14:30:31

09/03/2020
18:16:18

3 ชั�วโมง
45 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

65 13.71
กม.

4.45 ลติร

11/03/2020
18:01:00

11/03/2020
18:17:59

16 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

5 0.34
กม.

0.05 ลติร

13/03/2020
18:02:01

13/03/2020
18:17:58

15 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

9 0.47
กม.

0.08 ลติร

17/03/2020
07:41:05

17/03/2020
07:46:07

5 นาท ี2
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

19/03/2020
17:20:04

19/03/2020
18:30:43

1 ชั�วโมง
10 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

8 0.24
กม.

0.03 ลติร

21/03/2020
18:21:51

21/03/2020
18:25:38

3 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.22
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

23/03/2020
15:41:11

23/03/2020
15:48:25

7 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.06
กม.

0.00 ลติร

27/03/2020
19:18:34

27/03/2020
20:11:09

52 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 5 นาท ี16
วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 19.18 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 15.96 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 4.61 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.46 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 พน่ยาง] 83-5648 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/03/2020
23:24:50

13/03/2020
23:59:02

34 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:02

14/03/2020
23:59:19

23 ชั�วโมง
59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:19

15/03/2020
23:59:43

23 ชั�วโมง
59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:43

16/03/2020
23:59:26

23 ชั�วโมง
58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

17/03/2020
00:00:26

17/03/2020
23:59:43

23 ชั�วโมง
59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

18/03/2020
00:00:43

18/03/2020
23:59:41

23 ชั�วโมง
58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

19/03/2020
00:00:41

19/03/2020
23:59:34

23 ชั�วโมง
58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

20/03/2020
00:00:35

20/03/2020
23:59:01

23 ชั�วโมง
58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

21/03/2020
00:00:02

21/03/2020
23:59:49

23 ชั�วโมง
59 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:49

22/03/2020
23:59:08

23 ชั�วโมง
58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

23/03/2020
00:00:08

23/03/2020
23:59:26

23 ชั�วโมง
59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

24/03/2020
00:00:26

24/03/2020
23:59:43

23 ชั�วโมง
59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

25/03/2020
00:00:44

25/03/2020
15:18:27

15 ชั�วโมง
17 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

30/03/2020
21:36:10

30/03/2020
21:43:33

7 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 นาท ี21 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 38.07 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.00 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 221.48 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.14 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒนาฯ บรรทกุเททา้ย - นายสรัุตน ์คําหอม] 83-5766 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

01/03/2020
00:00:36

01/03/2020
23:59:53

23 ชั�วโมง
59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

02/03/2020
00:00:53

02/03/2020
23:59:11

23 ชั�วโมง
58 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

03/03/2020
00:00:11

03/03/2020
23:59:29

23 ชั�วโมง
59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

04/03/2020
00:00:28

04/03/2020
23:59:46

23 ชั�วโมง
59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

05/03/2020
00:00:46

05/03/2020
23:59:04

23 ชั�วโมง
58 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

06/03/2020
00:00:03

06/03/2020
23:59:21

23 ชั�วโมง
59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

07/03/2020
00:00:21

07/03/2020
23:59:38

23 ชั�วโมง
59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

08/03/2020
00:00:38

08/03/2020
23:59:55

23 ชั�วโมง
59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

09/03/2020
00:00:55

09/03/2020
23:59:11

23 ชั�วโมง
58 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

10/03/2020
00:00:11

10/03/2020
23:59:27

23 ชั�วโมง
59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

11/03/2020
00:00:27

11/03/2020
23:59:44

23 ชั�วโมง
59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

12/03/2020
00:00:43

12/03/2020
23:59:00

23 ชั�วโมง
58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

13/03/2020
00:00:00

13/03/2020
23:59:17

23 ชั�วโมง
59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:17

14/03/2020
23:59:34

23 ชั�วโมง
59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:33

15/03/2020
23:59:53

23 ชั�วโมง
59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:53

16/03/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

17/03/2020
00:00:13

17/03/2020
23:59:32

23 ชั�วโมง
59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

18/03/2020
00:00:32

18/03/2020
23:59:50

23 ชั�วโมง
59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.02
กม.

0.00 ลติร

19/03/2020
00:00:50

19/03/2020
23:59:09

23 ชั�วโมง
58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

20/03/2020
00:00:08

20/03/2020
23:59:26

23 ชั�วโมง
59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

21/03/2020
00:00:26

21/03/2020
23:59:44

23 ชั�วโมง
59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:44

22/03/2020
23:59:01

23 ชั�วโมง
58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:01

23/03/2020
23:59:19

23 ชั�วโมง
59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

57 61.89
กม.

24.34
ลติร

24/03/2020
00:00:19

24/03/2020
23:59:37

23 ชั�วโมง
59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

61 55.36
กม.

21.76
ลติร

25/03/2020
00:00:37

25/03/2020
23:59:54

23 ชั�วโมง
59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

61 59.00
กม.

23.25
ลติร

26/03/2020
00:00:54

26/03/2020
23:59:12

23 ชั�วโมง
58 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

53 63.44
กม.

25.02
ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

27/03/2020
00:00:12

27/03/2020
23:59:29

23 ชั�วโมง
59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

58 63.73
กม.

25.06
ลติร

28/03/2020
00:00:29

28/03/2020
23:59:46

23 ชั�วโมง
59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:45

29/03/2020
23:59:02

23 ชั�วโมง
58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

30/03/2020
00:00:02

30/03/2020
23:59:19

23 ชั�วโมง
59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

61 75.35
กม.

29.94
ลติร

31/03/2020
00:00:19

31/03/2020
23:59:36

23 ชั�วโมง
59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

58 60.14
กม.

23.55
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 1 ชั�วโมง 23
นาท ี8 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 27.12 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 438.96 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 172.92 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.54 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 รถสขุา ] 83-6149 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�ม
ตน้

เวลาสิ�น
สดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

ไมม่ขีอ้มลู

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 นาท ี21 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 38.07 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.00 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 221.48 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.14 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองชา่ง1 รถเทรลเลอร ์- นายประพันธ ์รุง่เรอืง] 83-7697 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�ม
ตน้

เวลาสิ�น
สดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

ไมม่ขีอ้มลู

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 10 นาที
16 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 8.17 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.05 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 112.53 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.02 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองชา่ง1 บรรทกุนํ�า - นายจักรกฤกษ์ ศรพีดุผอ่ง] 83-7815 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

02/03/2020
08:37:44

02/03/2020
08:39:20

1 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

1 0.06
กม.

0.00 ลติร

04/03/2020
16:54:01

04/03/2020
19:09:13

2 ชั�วโมง
15 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

66 13.45
กม.

4.30 ลติร

09/03/2020
08:39:09

09/03/2020
08:41:09

2 นาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.02
กม.

0.00 ลติร

17/03/2020
07:30:15

17/03/2020
07:47:59

17 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.10
กม.

0.00 ลติร

19/03/2020
12:08:28

19/03/2020
12:26:48

18 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.07
กม.

0.00 ลติร

23/03/2020
08:38:40

23/03/2020
08:44:33

5 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

30/03/2020
08:33:31

30/03/2020
08:47:07

13 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.07
กม.

0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 49 นาท ี5
วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 15.99 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 13.78 กม.



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 4.30 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.20 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ1 เทรลเลอร ์- นายจโิรจน ์สงัขวรรณะ] 83-8577 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

01/03/2020
00:00:49

01/03/2020
23:59:02

23 ชั�วโมง
58 นาที
13 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

02/03/2020
00:00:02

02/03/2020
23:59:16

23 ชั�วโมง
59 นาที
14 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

69 105.16
กม.

34.17
ลติร

03/03/2020
00:00:16

03/03/2020
23:59:28

23 ชั�วโมง
59 นาที
12 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

5 0.13 กม. 0.01 ลติร

04/03/2020
00:00:28

04/03/2020
23:59:44

23 ชั�วโมง
59 นาที
16 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

66 141.89
กม.

46.12
ลติร

05/03/2020
00:00:43

05/03/2020
23:59:59

23 ชั�วโมง
59 นาที
16 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหล่
ยนต์

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

71 115.67
กม.

38.22
ลติร

06/03/2020
00:00:59

06/03/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาที
15 วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหล่
ยนต์

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหล่
ยนต์

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

0 1.48 กม. 0.00 ลติร

07/03/2020
00:00:13

07/03/2020
23:59:28

23 ชั�วโมง
59 นาที
15 วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหล่
ยนต์

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหล่
ยนต์

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

0 1.21 กม. 0.00 ลติร

08/03/2020
00:00:28

08/03/2020
23:59:42

23 ชั�วโมง
59 นาที
14 วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหล่
ยนต์

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหล่
ยนต์

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

09/03/2020
00:00:42

09/03/2020
23:59:55

23 ชั�วโมง
59 นาที
13 วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหล่
ยนต์

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหล่
ยนต์

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

12 1.64 กม. 0.09 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

10/03/2020
00:00:55

10/03/2020
23:59:08

23 ชั�วโมง
58 นาที
13 วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหล่
ยนต์

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

68 99.60
กม.

33.00
ลติร

11/03/2020
00:00:08

11/03/2020
23:59:22

23 ชั�วโมง
59 นาที
14 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

73 128.03
กม.

42.00
ลติร

12/03/2020
00:00:22

12/03/2020
23:59:33

23 ชั�วโมง
59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

13/03/2020
00:00:33

13/03/2020
23:59:44

23 ชั�วโมง
59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:44

14/03/2020
23:59:55

23 ชั�วโมง
59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:54

15/03/2020
23:59:13

23 ชั�วโมง
58 นาที
19 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:13

16/03/2020
23:59:29

23 ชั�วโมง
59 นาที
16 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

17/03/2020
00:00:29

17/03/2020
23:59:47

23 ชั�วโมง
59 นาที
18 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

72 206.30
กม.

68.48
ลติร

18/03/2020
00:00:46

18/03/2020
23:59:00

23 ชั�วโมง
58 นาที
14 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 กม. 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

19/03/2020
00:00:00

19/03/2020
23:59:16

23 ชั�วโมง
59 นาที
16 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

71 100.57
กม.

33.27
ลติร

20/03/2020
00:00:16

20/03/2020
23:59:31

23 ชั�วโมง
59 นาที
15 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

70 87.60
กม.

29.05
ลติร

21/03/2020
00:00:30

21/03/2020
23:59:43

23 ชั�วโมง
59 นาที
13 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:43

22/03/2020
23:59:54

23 ชั�วโมง
59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:54

23/03/2020
23:59:09

23 ชั�วโมง
58 นาที
15 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

70 128.58
กม.

42.36
ลติร

24/03/2020
00:00:09

24/03/2020
23:59:20

23 ชั�วโมง
59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 กม. 0.00 ลติร

25/03/2020
00:00:20

25/03/2020
23:59:34

23 ชั�วโมง
59 นาที
14 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

70 44.40
กม.

14.58
ลติร

26/03/2020
00:00:34

26/03/2020
23:59:51

23 ชั�วโมง
59 นาที
17 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

82 245.76
กม.

81.02
ลติร

27/03/2020
00:00:51

27/03/2020
23:59:09

23 ชั�วโมง
58 นาที
18 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

73 256.00
กม.

84.43
ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

28/03/2020
00:00:08

28/03/2020
23:59:20

23 ชั�วโมง
59 นาที
12 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:20

29/03/2020
23:59:31

23 ชั�วโมง
59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

30/03/2020
00:00:31

30/03/2020
23:59:42

23 ชั�วโมง
59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

1 0.09 กม. 0.01 ลติร

31/03/2020
00:00:42

31/03/2020
23:59:53

23 ชั�วโมง
59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 4 ชั�วโมง 40
นาท ี55 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.41 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1664.13 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 546.81 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.04 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 กระบะบรรทกุ - นายสชุาต ิศรสีขุ] 84-0960 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/03/2020
17:43:28

13/03/2020
23:59:05

6 ชั�วโมง
15 นาที
37 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 กม. 0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:06

14/03/2020
23:59:01

23 ชั�วโมง
58 นาที
55 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:01

15/03/2020
23:59:04

23 ชั�วโมง
59 นาท ี3
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 กม. 0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:05

16/03/2020
23:59:06

23 ชั�วโมง
59 นาท ี1
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

17/03/2020
00:00:06

17/03/2020
23:59:05

23 ชั�วโมง
58 นาที
59 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

7 0.08 กม. 0.00 ลติร

18/03/2020
00:00:05

18/03/2020
23:59:03

23 ชั�วโมง
58 นาที
58 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 กม. 0.00 ลติร

19/03/2020
00:00:04

19/03/2020
23:59:01

23 ชั�วโมง
58 นาที
57 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

20/03/2020
00:00:02

20/03/2020
23:59:00

23 ชั�วโมง
58 นาที
58 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

83 114.58
กม.

22.61
ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

21/03/2020
00:00:01

21/03/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
59 นาที
57 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:58

22/03/2020
23:59:55

23 ชั�วโมง
58 นาที
57 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:55

23/03/2020
23:59:53

23 ชั�วโมง
58 นาที
58 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

74 60.80
กม.

11.97
ลติร

24/03/2020
00:00:54

24/03/2020
23:59:51

23 ชั�วโมง
58 นาที
57 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 กม. 0.00 ลติร

25/03/2020
00:00:51

25/03/2020
23:59:50

23 ชั�วโมง
58 นาที
59 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

80 56.03
กม.

10.98
ลติร

26/03/2020
00:00:51

26/03/2020
23:59:49

23 ชั�วโมง
58 นาที
58 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

84 64.30
กม.

12.63
ลติร

27/03/2020
00:00:49

27/03/2020
23:59:45

23 ชั�วโมง
58 นาที
56 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 กม. 0.00 ลติร

28/03/2020
00:00:45

28/03/2020
23:59:40

23 ชั�วโมง
58 นาที
55 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 กม. 0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:41

29/03/2020
23:59:36

23 ชั�วโมง
58 นาที
55 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
00:00:37

30/03/2020
23:59:34

23 ชั�วโมง
58 นาที
57 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

74 78.79
กม.

15.67
ลติร

31/03/2020
00:00:35

31/03/2020
23:59:33

23 ชั�วโมง
58 นาที
58 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

87 182.44
กม.

34.90
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 22 ชั�วโมง 25 นาที
25 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 47.14 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 557.07 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 108.76 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 กระบะบรรทกุ - นายสเุทพ เสมคํา] 84-0961 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/03/2020
17:40:30

13/03/2020
23:59:47

6 ชั�วโมง
19 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:47

14/03/2020
23:59:17

23 ชั�วโมง
58 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:18

15/03/2020
23:59:56

23 ชั�วโมง
59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:57

16/03/2020
23:59:33

23 ชั�วโมง
58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

17/03/2020
00:00:33

17/03/2020
23:59:06

23 ชั�วโมง
58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

18/03/2020
00:00:06

18/03/2020
23:59:39

23 ชั�วโมง
59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

19/03/2020
00:00:39

19/03/2020
23:59:11

23 ชั�วโมง
58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

20/03/2020
00:00:11

20/03/2020
23:59:44

23 ชั�วโมง
59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.04
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

21/03/2020
00:00:44

21/03/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:15

22/03/2020
23:59:46

23 ชั�วโมง
59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:46

23/03/2020
23:59:16

23 ชั�วโมง
58 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

24/03/2020
00:00:17

24/03/2020
23:59:48

23 ชั�วโมง
59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

25/03/2020
00:00:48

25/03/2020
23:59:19

23 ชั�วโมง
58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

26/03/2020
00:00:19

26/03/2020
23:59:50

23 ชั�วโมง
59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

27/03/2020
00:00:50

27/03/2020
23:59:19

23 ชั�วโมง
58 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

28/03/2020
00:00:20

28/03/2020
23:59:49

23 ชั�วโมง
59 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:49

29/03/2020
23:59:19

23 ชั�วโมง
58 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
00:00:19

30/03/2020
23:59:49

23 ชั�วโมง
59 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

31/03/2020
00:00:50

31/03/2020
23:59:19

23 ชั�วโมง
58 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 นาท ี2 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 47.14 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.09 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 108.76 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ1 รถกูช้พี - นายอาทติย ์ทาเหล็ก] 84-5375 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

14/03/2020
00:20:31

14/03/2020
23:59:32

23 ชั�วโมง
39 นาท ี1
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

63 12.89
กม.

2.43 ลติร

15/03/2020
00:00:32

15/03/2020
23:59:31

23 ชั�วโมง
58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.29
กม.

0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:31

16/03/2020
23:59:31

23 ชั�วโมง
59 นาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

76 69.82
กม.

13.87
ลติร

17/03/2020
00:00:31

17/03/2020
23:59:30

23 ชั�วโมง
58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.05
กม.

0.00 ลติร

18/03/2020
00:00:30

18/03/2020
23:59:29

23 ชั�วโมง
58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.02
กม.

0.00 ลติร

19/03/2020
00:00:29

19/03/2020
23:59:28

23 ชั�วโมง
58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.11
กม.

0.00 ลติร

20/03/2020
00:00:28

20/03/2020
23:59:27

23 ชั�วโมง
58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

7 0.42
กม.

0.00 ลติร

21/03/2020
00:00:27

21/03/2020
23:59:24

23 ชั�วโมง
58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.32
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

22/03/2020
00:00:24

22/03/2020
23:59:22

23 ชั�วโมง
58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

4 0.05
กม.

0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:22

23/03/2020
23:59:20

23 ชั�วโมง
58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

74 52.59
กม.

10.23
ลติร

24/03/2020
00:00:20

24/03/2020
23:59:18

23 ชั�วโมง
58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

77 41.92
กม.

8.13 ลติร

25/03/2020
00:00:18

25/03/2020
23:59:15

23 ชั�วโมง
58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

82 15.82
กม.

3.00 ลติร

26/03/2020
00:00:15

26/03/2020
23:59:13

23 ชั�วโมง
58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

81 15.24
กม.

3.00 ลติร

27/03/2020
00:00:13

27/03/2020
23:59:11

23 ชั�วโมง
58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

81 18.34
กม.

3.48 ลติร

28/03/2020
00:00:11

28/03/2020
23:59:08

23 ชั�วโมง
58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.24
กม.

0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:08

29/03/2020
23:59:06

23 ชั�วโมง
58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.07
กม.

0.00 ลติร

30/03/2020
00:00:06

30/03/2020
23:59:04

23 ชั�วโมง
58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

81 23.47
กม.

4.63 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

31/03/2020
00:00:03

31/03/2020
23:59:02

23 ชั�วโมง
58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

82 17.60
กม.

3.36 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 8 ชั�วโมง 37 นาที
58 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 27.31 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 269.25 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 52.13 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.16 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 บรรทกุนํ�าดบัเพลงิ - นายวฒันา ชวูงษ์] 85-0816 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/03/2020
21:48:16

13/03/2020
23:59:33

2 ชั�วโมง
11 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:33

14/03/2020
23:59:22

23 ชั�วโมง
58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

63 30.19
กม.

9.88 ลติร

15/03/2020
00:00:22

15/03/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

66 31.66
กม.

10.26
ลติร

16/03/2020
00:00:14

16/03/2020
23:59:05

23 ชั�วโมง
58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

54 17.86
กม.

5.59 ลติร

17/03/2020
00:00:06

17/03/2020
23:59:56

23 ชั�วโมง
59 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

55 28.77
กม.

8.93 ลติร

18/03/2020
00:00:57

18/03/2020
23:59:46

23 ชั�วโมง
58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

73 90.46
กม.

29.36
ลติร

19/03/2020
00:00:47

19/03/2020
23:59:36

23 ชั�วโมง
58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

67 27.21
กม.

8.72 ลติร

20/03/2020
00:00:37

20/03/2020
23:59:26

23 ชั�วโมง
58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

68 24.19
กม.

7.79 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

21/03/2020
00:00:26

21/03/2020
23:59:15

23 ชั�วโมง
58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

64 36.42
กม.

11.78
ลติร

22/03/2020
00:00:16

22/03/2020
23:59:04

23 ชั�วโมง
58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

71 18.75
กม.

6.05 ลติร

23/03/2020
00:00:05

23/03/2020
23:59:54

23 ชั�วโมง
59 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

64 25.43
กม.

8.21 ลติร

24/03/2020
00:00:55

24/03/2020
23:59:43

23 ชั�วโมง
58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

71 32.34
กม.

10.30
ลติร

25/03/2020
00:00:44

25/03/2020
23:59:32

23 ชั�วโมง
58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

71 24.64
กม.

7.60 ลติร

26/03/2020
00:00:33

26/03/2020
23:59:21

23 ชั�วโมง
58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

69 32.42
กม.

10.18
ลติร

27/03/2020
00:00:22

27/03/2020
23:59:10

23 ชั�วโมง
58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

73 32.43
กม.

10.12
ลติร

28/03/2020
00:00:11

28/03/2020
23:59:59

23 ชั�วโมง
59 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

71 43.24
กม.

14.00
ลติร

29/03/2020
00:01:00

29/03/2020
23:59:47

23 ชั�วโมง
58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

71 37.43
กม.

12.14
ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
00:00:47

30/03/2020
23:59:36

23 ชั�วโมง
58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

68 30.79
กม.

10.07
ลติร

31/03/2020
00:00:36

31/03/2020
23:59:24

23 ชั�วโมง
58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

72 49.12
กม.

16.14
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 4 ชั�วโมง 14
นาท ี25 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 29.63 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 613.35 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 197.12 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.11 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 กําจัดสิ�งปฏกิลู - นายอํานาจ กลิ�นยุน่] 85-0817 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/03/2020
19:01:20

13/03/2020
23:59:06

4 ชั�วโมง
57 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:07

14/03/2020
23:59:31

23 ชั�วโมง
59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.38
กม.

0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:32

15/03/2020
23:59:00

23 ชั�วโมง
58 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

64 8.76
กม.

1.58 ลติร

16/03/2020
00:00:01

16/03/2020
23:59:30

23 ชั�วโมง
59 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

70 17.01
กม.

3.18 ลติร

17/03/2020
00:00:31

17/03/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

65 22.50
กม.

4.17 ลติร

18/03/2020
00:00:59

18/03/2020
23:59:25

23 ชั�วโมง
58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.63
กม.

0.00 ลติร

19/03/2020
00:00:26

19/03/2020
23:59:52

23 ชั�วโมง
59 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.38
กม.

0.00 ลติร

20/03/2020
00:00:53

20/03/2020
23:59:15

23 ชั�วโมง
58 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

3 0.12
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

21/03/2020
00:00:16

21/03/2020
23:59:38

23 ชั�วโมง
59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

6 0.36
กม.

0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:39

22/03/2020
23:59:03

23 ชั�วโมง
58 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.11
กม.

0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:04

23/03/2020
23:59:29

23 ชั�วโมง
59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.53
กม.

0.00 ลติร

24/03/2020
00:00:29

24/03/2020
23:59:54

23 ชั�วโมง
59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

1 0.48
กม.

0.00 ลติร

25/03/2020
00:00:55

25/03/2020
23:59:19

23 ชั�วโมง
58 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.49
กม.

0.00 ลติร

26/03/2020
00:00:20

26/03/2020
23:59:45

23 ชั�วโมง
59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.38
กม.

0.00 ลติร

27/03/2020
00:00:46

27/03/2020
23:59:09

23 ชั�วโมง
58 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.17
กม.

0.00 ลติร

28/03/2020
00:00:10

28/03/2020
23:59:34

23 ชั�วโมง
59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.16
กม.

0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:34

29/03/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.11
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
00:00:57

30/03/2020
23:59:22

23 ชั�วโมง
58 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.07
กม.

0.00 ลติร

31/03/2020
00:00:22

31/03/2020
23:59:46

23 ชั�วโมง
59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.65
กม.

0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 49 นาที
42 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.49 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 53.28 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 8.93 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.97 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 บรรทกุนํ�า - นายสนุนิ บญุเจรญิ] 85-1016 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

01/03/2020
00:00:05

01/03/2020
23:59:38

23 ชั�วโมง
59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

02/03/2020
00:00:40

02/03/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

03/03/2020
00:00:14

03/03/2020
23:59:48

23 ชั�วโมง
59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.02
กม.

0.00 ลติร

04/03/2020
00:00:48

04/03/2020
23:59:22

23 ชั�วโมง
58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

05/03/2020
00:00:22

05/03/2020
23:59:56

23 ชั�วโมง
59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

06/03/2020
00:00:57

06/03/2020
23:59:30

23 ชั�วโมง
58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

07/03/2020
00:00:30

07/03/2020
23:59:04

23 ชั�วโมง
58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

08/03/2020
00:00:04

08/03/2020
23:59:37

23 ชั�วโมง
59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

09/03/2020
00:00:38

09/03/2020
23:59:10

23 ชั�วโมง
58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

10/03/2020
00:00:11

10/03/2020
23:59:43

23 ชั�วโมง
59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

11/03/2020
00:00:43

11/03/2020
23:59:15

23 ชั�วโมง
58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

12/03/2020
00:00:16

12/03/2020
23:59:48

23 ชั�วโมง
59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

13/03/2020
00:00:49

13/03/2020
23:59:21

23 ชั�วโมง
58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:22

14/03/2020
23:59:55

23 ชั�วโมง
59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:55

15/03/2020
23:59:37

23 ชั�วโมง
58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:37

16/03/2020
23:59:15

23 ชั�วโมง
58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

17/03/2020
00:00:15

17/03/2020
23:59:50

23 ชั�วโมง
59 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

18/03/2020
00:00:51

18/03/2020
23:59:26

23 ชั�วโมง
58 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

19/03/2020
00:00:25

19/03/2020
23:59:01

23 ชั�วโมง
58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

20/03/2020
00:00:01

20/03/2020
23:59:35

23 ชั�วโมง
59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

92 6.88
กม.

2.28 ลติร

21/03/2020
00:00:36

21/03/2020
23:59:09

23 ชั�วโมง
58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:10

22/03/2020
23:59:43

23 ชั�วโมง
59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:44

23/03/2020
23:59:17

23 ชั�วโมง
58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

24/03/2020
00:00:17

24/03/2020
23:59:51

23 ชั�วโมง
59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

25/03/2020
00:00:52

25/03/2020
23:59:25

23 ชั�วโมง
58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

26/03/2020
00:00:25

26/03/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

27/03/2020
00:00:59

27/03/2020
23:59:31

23 ชั�วโมง
58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

28/03/2020
00:00:31

28/03/2020
23:59:03

23 ชั�วโมง
58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:03

29/03/2020
23:59:36

23 ชั�วโมง
59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

30/03/2020
00:00:37

30/03/2020
23:59:10

23 ชั�วโมง
58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

31/03/2020
00:00:10

31/03/2020
23:59:42

23 ชั�วโมง
59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 58 นาที
29 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 42.00 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 6.92 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 2.28 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.04 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 กระบะเททา้ย - นายคมกฤษ นอ้ยสกลุ] 85-1416 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/03/2020
17:33:22

13/03/2020
23:59:39

6 ชั�วโมง
26 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:39

14/03/2020
23:59:55

23 ชั�วโมง
59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:55

15/03/2020
23:59:18

23 ชั�วโมง
58 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:19

16/03/2020
23:59:39

23 ชั�วโมง
59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

17/03/2020
00:00:40

17/03/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

18/03/2020
00:00:59

18/03/2020
23:59:16

23 ชั�วโมง
58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

19/03/2020
00:00:17

19/03/2020
23:59:34

23 ชั�วโมง
59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

20/03/2020
00:00:35

20/03/2020
23:59:52

23 ชั�วโมง
59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

21/03/2020
00:00:52

21/03/2020
23:59:08

23 ชั�วโมง
58 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:08

22/03/2020
23:59:35

23 ชั�วโมง
59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:36

23/03/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

65 61.57
กม.

12.00
ลติร

24/03/2020
00:00:59

24/03/2020
23:59:16

23 ชั�วโมง
58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

60 54.09
กม.

10.48
ลติร

25/03/2020
00:00:17

25/03/2020
23:59:36

23 ชั�วโมง
59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

65 59.00
กม.

11.41
ลติร

26/03/2020
00:00:37

26/03/2020
23:59:54

23 ชั�วโมง
59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

66 64.60
กม.

12.54
ลติร

27/03/2020
00:00:55

27/03/2020
23:59:11

23 ชั�วโมง
58 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

74 62.50
กม.

12.37
ลติร

28/03/2020
00:00:12

28/03/2020
23:59:27

23 ชั�วโมง
59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:28

29/03/2020
23:59:43

23 ชั�วโมง
59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
00:00:44

30/03/2020
23:59:01

23 ชั�วโมง
58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

63 73.71
กม.

14.26
ลติร

31/03/2020
00:00:01

31/03/2020
23:59:18

23 ชั�วโมง
59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

70 83.19
กม.

16.43
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 7 นาท ี19
วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 36.13 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 458.68 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 89.49 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.13 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 กระบะเททา้ย - นายอนิทร ์มนัีนต]์ 85-1432 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/03/2020
17:52:45

13/03/2020
23:59:14

6 ชั�วโมง 6
นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:14

14/03/2020
23:59:00

23 ชั�วโมง
58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:01

15/03/2020
23:59:56

23 ชั�วโมง
59 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:56

16/03/2020
23:59:48

23 ชั�วโมง
58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

17/03/2020
00:00:48

17/03/2020
23:59:37

23 ชั�วโมง
58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

18/03/2020
00:00:38

18/03/2020
23:59:26

23 ชั�วโมง
58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

19/03/2020
00:00:26

19/03/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

20/03/2020
00:00:14

20/03/2020
23:59:02

23 ชั�วโมง
58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

3 0.01
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

21/03/2020
00:00:02

21/03/2020
23:59:50

23 ชั�วโมง
59 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:50

22/03/2020
23:59:36

23 ชั�วโมง
58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:37

23/03/2020
23:59:26

23 ชั�วโมง
58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

68 76.25
กม.

14.62
ลติร

24/03/2020
00:00:27

24/03/2020
23:59:16

23 ชั�วโมง
58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

61 59.20
กม.

11.44
ลติร

25/03/2020
00:00:17

25/03/2020
23:59:07

23 ชั�วโมง
58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

65 58.77
กม.

11.12
ลติร

26/03/2020
00:00:07

26/03/2020
23:59:57

23 ชั�วโมง
59 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

68 64.85
กม.

12.58
ลติร

27/03/2020
00:00:57

27/03/2020
23:59:46

23 ชั�วโมง
58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

65 64.90
กม.

12.53
ลติร

28/03/2020
00:00:47

28/03/2020
23:59:32

23 ชั�วโมง
58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:32

29/03/2020
23:59:18

23 ชั�วโมง
58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
00:00:18

30/03/2020
23:59:07

23 ชั�วโมง
58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

67 75.13
กม.

14.63
ลติร

31/03/2020
00:00:07

31/03/2020
23:59:57

23 ชั�วโมง
59 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

63 74.44
กม.

14.42
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 4 ชั�วโมง 4
นาท ี18 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 36.74 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 473.59 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 91.34 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.18 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 กระบะเททา้ย - นายไกรสร ชาวโพธิ�หลวง] 85-1433 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/03/2020
18:05:42

13/03/2020
23:59:40

5 ชั�วโมง
53 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:40

14/03/2020
23:59:46

23 ชั�วโมง
59 นาท ี6
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:47

15/03/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:59

16/03/2020
23:59:09

23 ชั�วโมง
58 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

17/03/2020
00:00:09

17/03/2020
23:59:18

23 ชั�วโมง
59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

18/03/2020
00:00:18

18/03/2020
23:59:26

23 ชั�วโมง
59 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

7 0.18
กม.

0.00 ลติร

19/03/2020
00:00:27

19/03/2020
23:59:34

23 ชั�วโมง
59 นาท ี7
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

20/03/2020
00:00:34

20/03/2020
23:59:41

23 ชั�วโมง
59 นาท ี7
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

21/03/2020
00:00:42

21/03/2020
23:59:49

23 ชั�วโมง
59 นาท ี7
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:49

22/03/2020
23:59:56

23 ชั�วโมง
59 นาท ี7
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:56

23/03/2020
23:59:02

23 ชั�วโมง
58 นาท ี6
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

24/03/2020
00:00:03

24/03/2020
23:59:09

23 ชั�วโมง
59 นาท ี6
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

25/03/2020
00:00:09

25/03/2020
23:59:15

23 ชั�วโมง
59 นาท ี6
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

26/03/2020
00:00:16

26/03/2020
23:59:21

23 ชั�วโมง
59 นาท ี5
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

27/03/2020
00:00:22

27/03/2020
23:59:26

23 ชั�วโมง
59 นาท ี4
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

28/03/2020
00:00:26

28/03/2020
23:59:32

23 ชั�วโมง
59 นาท ี6
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:32

29/03/2020
23:59:37

23 ชั�วโมง
59 นาท ี5
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
00:00:38

30/03/2020
23:59:43

23 ชั�วโมง
59 นาท ี5
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

31/03/2020
00:00:43

31/03/2020
23:59:48

23 ชั�วโมง
59 นาท ี5
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 21 นาท ี53 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 3.67 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.21 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 91.34 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.18 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 กระบะเททา้ย - นายเสกสรร ยศวชิยั] 85-1434 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�ม
ตน้

เวลาสิ�น
สดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

ไมม่ขีอ้มลู

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 21 นาท ี53 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 3.67 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.21 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 91.34 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.18 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 ซอ่มถนน - นายลําดวน กว่ยสกลุ] 85-2659 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/03/2020
19:54:02

13/03/2020
23:59:15

4 ชั�วโมง 5
นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:15

14/03/2020
23:59:11

23 ชั�วโมง
58 นาที
56 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:12

15/03/2020
23:59:13

23 ชั�วโมง
59 นาท ี1
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:14

16/03/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
59 นาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

64 69.60
กม.

13.30
ลติร

17/03/2020
00:00:15

17/03/2020
23:59:15

23 ชั�วโมง
59 นาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

67 95.49
กม.

18.53
ลติร

18/03/2020
00:00:15

18/03/2020
23:59:15

23 ชั�วโมง
59 นาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

76 94.13
กม.

18.29
ลติร

19/03/2020
00:00:15

19/03/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาที
59 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

69 89.27
กม.

17.07
ลติร

20/03/2020
00:00:14

20/03/2020
23:59:13

23 ชั�วโมง
58 นาที
59 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

67 66.24
กม.

12.89
ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

21/03/2020
00:00:13

21/03/2020
23:59:10

23 ชั�วโมง
58 นาที
57 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:11

22/03/2020
23:59:08

23 ชั�วโมง
58 นาที
57 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:08

23/03/2020
23:59:07

23 ชั�วโมง
58 นาที
59 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

76 136.90
กม.

26.68
ลติร

24/03/2020
00:00:07

24/03/2020
23:59:05

23 ชั�วโมง
58 นาที
58 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

70 98.84
กม.

19.31
ลติร

25/03/2020
00:00:06

25/03/2020
23:59:04

23 ชั�วโมง
58 นาที
58 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

72 105.69
กม.

20.47
ลติร

26/03/2020
00:00:05

26/03/2020
23:59:02

23 ชั�วโมง
58 นาที
57 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

74 110.72
กม.

21.41
ลติร

27/03/2020
00:00:03

27/03/2020
23:59:00

23 ชั�วโมง
58 นาที
57 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

75 76.23
กม.

14.59
ลติร

28/03/2020
00:00:00

28/03/2020
23:59:57

23 ชั�วโมง
59 นาที
57 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:57

29/03/2020
23:59:53

23 ชั�วโมง
58 นาที
56 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
00:00:54

30/03/2020
23:59:51

23 ชั�วโมง
58 นาที
57 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

74 145.44
กม.

28.57
ลติร

31/03/2020
00:00:52

31/03/2020
23:59:56

23 ชั�วโมง
59 นาท ี4
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหล่
ยนต์

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

70 35.16
กม.

6.74 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 11 ชั�วโมง 54
นาท ี44 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.76 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1123.69 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 217.85 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.16 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 บรรทกุนํ�า - นายสหรัฐ นามลวินั] 85-3063 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/03/2020
19:24:41

13/03/2020
23:59:49

4 ชั�วโมง
35 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.02
กม.

0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:49

14/03/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:59

15/03/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:15

16/03/2020
23:59:29

23 ชั�วโมง
59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.04
กม.

0.00 ลติร

17/03/2020
00:00:30

17/03/2020
23:59:41

23 ชั�วโมง
59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

2 0.03
กม.

0.00 ลติร

18/03/2020
00:00:42

18/03/2020
23:59:53

23 ชั�วโมง
59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

19/03/2020
00:00:53

19/03/2020
23:59:02

23 ชั�วโมง
58 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

20/03/2020
00:00:04

20/03/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

21/03/2020
00:00:14

21/03/2020
23:59:24

23 ชั�วโมง
59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:24

22/03/2020
23:59:34

23 ชั�วโมง
59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:35

23/03/2020
23:59:44

23 ชั�วโมง
59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

5 0.25
กม.

0.00 ลติร

24/03/2020
00:00:44

24/03/2020
23:59:54

23 ชั�วโมง
59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

7 0.32
กม.

0.01 ลติร

25/03/2020
00:00:55

25/03/2020
23:59:05

23 ชั�วโมง
58 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

8 0.37
กม.

0.00 ลติร

26/03/2020
00:00:05

26/03/2020
23:59:15

23 ชั�วโมง
59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

8 0.14
กม.

0.00 ลติร

27/03/2020
00:00:15

27/03/2020
23:59:24

23 ชั�วโมง
59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

10 0.35
กม.

0.00 ลติร

28/03/2020
00:00:25

28/03/2020
23:59:34

23 ชั�วโมง
59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:35

29/03/2020
23:59:44

23 ชั�วโมง
59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
00:00:44

30/03/2020
23:59:54

23 ชั�วโมง
59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

5 0.32
กม.

0.00 ลติร

31/03/2020
00:00:54

31/03/2020
23:59:03

23 ชั�วโมง
58 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

5 0.17
กม.

0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 26 นาที
47 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 4.10 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 2.02 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 0.01 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 202.00 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 บรรทกุนํ�า - นายกติตวิฒัน ์พวงสงิห]์ 85-3064 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/03/2020
18:06:42

13/03/2020
23:59:07

5 ชั�วโมง
52 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

3 0.08
กม.

0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:07

14/03/2020
23:59:59

23 ชั�วโมง
59 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:59

15/03/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:58

16/03/2020
23:59:54

23 ชั�วโมง
58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

17/03/2020
00:00:54

17/03/2020
23:59:48

23 ชั�วโมง
58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

18/03/2020
00:00:49

18/03/2020
23:59:42

23 ชั�วโมง
58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

1 0.01
กม.

0.00 ลติร

19/03/2020
00:00:43

19/03/2020
23:59:36

23 ชั�วโมง
58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

20/03/2020
00:00:36

20/03/2020
23:59:29

23 ชั�วโมง
58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

21/03/2020
00:00:29

21/03/2020
23:59:21

23 ชั�วโมง
58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:22

22/03/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

72 17.99
กม.

3.34 ลติร

23/03/2020
00:00:15

23/03/2020
23:59:07

23 ชั�วโมง
58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

24/03/2020
00:00:07

24/03/2020
23:58:59

23 ชั�วโมง
58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

25/03/2020
00:00:00

25/03/2020
23:59:53

23 ชั�วโมง
59 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

54 8.75
กม.

1.73 ลติร

26/03/2020
00:00:53

26/03/2020
23:59:45

23 ชั�วโมง
58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

27/03/2020
00:00:45

27/03/2020
23:59:36

23 ชั�วโมง
58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

28/03/2020
00:00:37

28/03/2020
23:59:29

23 ชั�วโมง
58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

70 17.19
กม.

3.36 ลติร

29/03/2020
00:00:29

29/03/2020
23:59:20

23 ชั�วโมง
58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
00:00:21

30/03/2020
23:59:12

23 ชั�วโมง
58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

31/03/2020
00:00:12

31/03/2020
23:59:03

23 ชั�วโมง
58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 30 นาท ี4
วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 24.40 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 44.05 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 8.43 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.23 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 บรรทกุนํ�า - นายพสิษิฐ ์พึ�งจักคลี�] 85-3065 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/03/2020
17:33:47

13/03/2020
23:59:11

6 ชั�วโมง
25 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:12

14/03/2020
23:59:56

23 ชั�วโมง
59 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:57

15/03/2020
23:59:48

23 ชั�วโมง
58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:49

16/03/2020
23:59:38

23 ชั�วโมง
58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

17/03/2020
00:00:38

17/03/2020
23:59:25

23 ชั�วโมง
58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

18/03/2020
00:00:26

18/03/2020
23:59:11

23 ชั�วโมง
58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

19/03/2020
00:00:12

19/03/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
59 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

20/03/2020
00:00:58

20/03/2020
23:59:44

23 ชั�วโมง
58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

21/03/2020
00:00:44

21/03/2020
23:59:29

23 ชั�วโมง
58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:29

22/03/2020
23:59:13

23 ชั�วโมง
58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:14

23/03/2020
23:59:59

23 ชั�วโมง
59 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

24/03/2020
00:01:00

24/03/2020
23:59:44

23 ชั�วโมง
58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

25/03/2020
00:00:45

25/03/2020
23:59:29

23 ชั�วโมง
58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

26/03/2020
00:00:30

26/03/2020
23:59:13

23 ชั�วโมง
58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

27/03/2020
00:00:14

27/03/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
59 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

28/03/2020
00:00:58

28/03/2020
23:59:41

23 ชั�วโมง
58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:42

29/03/2020
23:59:25

23 ชั�วโมง
58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
00:00:26

30/03/2020
23:59:09

23 ชั�วโมง
58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

31/03/2020
00:00:10

31/03/2020
23:59:53

23 ชั�วโมง
59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 22 นาท ี9
วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 24.40 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.03 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 8.43 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.23 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [รถเทรลเลอร ์- นายประพันธ ์รุง่เรอืง] 85-4994 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

02/03/2020
08:38:10

02/03/2020
14:39:46

6 ชั�วโมง 1
นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

77 114.60
กม.

56.69
ลติร

03/03/2020
10:25:46

03/03/2020
16:39:59

6 ชั�วโมง
14 นาที
13 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.42 กม. 0.00 ลติร

04/03/2020
10:20:19

04/03/2020
10:27:21

7 นาท ี2
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

09/03/2020
08:28:40

09/03/2020
08:44:40

16 นาที อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 กม. 0.00 ลติร

18/03/2020
10:16:34

18/03/2020
10:22:15

5 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 กม. 0.00 ลติร

19/03/2020
12:03:48

19/03/2020
12:33:37

29 นาที
49 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.16 กม. 0.00 ลติร

23/03/2020
08:20:36

23/03/2020
12:49:53

4 ชั�วโมง
29 นาที
17 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

81 108.04
กม.

53.68
ลติร

25/03/2020
09:15:10

25/03/2020
13:03:08

3 ชั�วโมง
47 นาที
58 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

5 0.17 กม. 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทางรวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/03/2020
08:32:39

30/03/2020
09:03:40

31 นาท ี1
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.17 กม. 0.00 ลติร

31/03/2020
08:13:21

31/03/2020
14:08:13

5 ชั�วโมง
54 นาที
52 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

83 102.15
กม.

50.01
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 17 ชั�วโมง 6 นาที
47 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 36.74 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 325.75 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 160.38 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.03 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองชา่ง1 เกลี�ยดนิ - นายชลอ สรอ้ยทรัพย]์ 0ต-2339 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

23/03/2020
10:42:45

23/03/2020
11:02:35

19 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� โรงสกีจิอนันต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.33
กม.

0.00 ลติร

25/03/2020
11:36:40

25/03/2020
14:41:11

3 ชั�วโมง 4
นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหล่
ยนต์

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.43
กม.

0.00 ลติร

26/03/2020
08:23:55

26/03/2020
08:51:41

27 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหล่
ยนต์

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.53
กม.

0.00 ลติร

28/03/2020
07:53:01

28/03/2020
08:25:17

32 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหล่
ยนต์

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.34
กม.

0.00 ลติร

30/03/2020
10:43:44

30/03/2020
13:40:35

2 ชั�วโมง
56 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหล่
ยนต์

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.53
กม.

0.00 ลติร

31/03/2020
10:10:43

31/03/2020
11:51:46

1 ชั�วโมง
41 นาท ี3
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหล่
ยนต์

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

0 3.95
กม.

0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 8 ชั�วโมง 4 นาท ี12
วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 49.07 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 6.10 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 53.98 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 ดบัเพลงิ - นายนพินธ ์หอมไมห่าย] 0บร-6196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

01/03/2020
00:00:37

01/03/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

02/03/2020
00:00:14

02/03/2020
23:59:51

23 ชั�วโมง
59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

03/03/2020
00:00:52

03/03/2020
23:59:29

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

59 27.47
กม.

13.01
ลติร

04/03/2020
00:00:30

04/03/2020
23:59:07

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร

05/03/2020
00:00:07

05/03/2020
23:59:45

23 ชั�วโมง
59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

62 7.55
กม.

3.03 ลติร

06/03/2020
00:00:46

06/03/2020
23:59:23

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

79 35.59
กม.

17.01
ลติร

07/03/2020
00:00:23

07/03/2020
23:59:00

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

08/03/2020
00:00:00

08/03/2020
23:59:36

23 ชั�วโมง
59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

09/03/2020
00:00:37

09/03/2020
23:59:13

23 ชั�วโมง
58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

44 7.15
กม.

3.20 ลติร

10/03/2020
00:00:13

10/03/2020
23:59:49

23 ชั�วโมง
59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

49 8.47
กม.

3.40 ลติร

11/03/2020
00:00:50

11/03/2020
23:59:25

23 ชั�วโมง
58 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

45 9.29
กม.

4.12 ลติร

12/03/2020
00:00:26

12/03/2020
23:59:02

23 ชั�วโมง
58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

48 7.47
กม.

3.08 ลติร

13/03/2020
00:00:02

13/03/2020
23:59:39

23 ชั�วโมง
59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

79 24.23
กม.

11.93
ลติร

14/03/2020
00:00:40

14/03/2020
23:59:16

23 ชั�วโมง
58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.05
กม.

0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:16

15/03/2020
23:59:00

23 ชั�วโมง
58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.03
กม.

0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:01

16/03/2020
23:59:42

23 ชั�วโมง
59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.05
กม.

0.00 ลติร

17/03/2020
00:00:42

17/03/2020
23:59:20

23 ชั�วโมง
58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

52 7.44
กม.

3.39 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

18/03/2020
00:00:20

18/03/2020
23:59:59

23 ชั�วโมง
59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

64 26.08
กม.

11.76
ลติร

19/03/2020
00:00:59

19/03/2020
23:59:37

23 ชั�วโมง
58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

50 7.32
กม.

2.97 ลติร

20/03/2020
00:00:37

20/03/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

46 8.24
กม.

3.74 ลติร

21/03/2020
00:00:15

21/03/2020
23:59:53

23 ชั�วโมง
59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.02
กม.

0.00 ลติร

22/03/2020
00:00:53

22/03/2020
23:59:30

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

63 16.57
กม.

8.05 ลติร

23/03/2020
00:00:31

23/03/2020
23:59:08

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.03
กม.

0.00 ลติร

24/03/2020
00:00:09

24/03/2020
23:59:48

23 ชั�วโมง
59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.04
กม.

0.00 ลติร

25/03/2020
00:00:48

25/03/2020
23:59:26

23 ชั�วโมง
58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

51 7.52
กม.

3.12 ลติร

26/03/2020
00:00:26

26/03/2020
23:59:03

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

49 7.53
กม.

3.49 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

27/03/2020
00:00:03

27/03/2020
23:59:40

23 ชั�วโมง
59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.02
กม.

0.00 ลติร

28/03/2020
00:00:41

28/03/2020
23:59:18

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

63 16.76
กม.

8.17 ลติร

29/03/2020
00:00:18

29/03/2020
23:59:56

23 ชั�วโมง
59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01
กม.

0.00 ลติร

30/03/2020
00:00:56

30/03/2020
23:59:33

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

43 7.50
กม.

3.24 ลติร

31/03/2020
00:00:33

31/03/2020
23:59:09

23 ชั�วโมง
58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

61 16.03
กม.

7.34 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 1 ชั�วโมง 2
นาท ี50 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 25.19 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 248.48 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 114.05 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.18 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 บรรทกุนํ�าดบัเพลงิ - นายจักรกราวฒุ ิจันทรเ์] 0บว-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 03/2020

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

01/03/2020
00:00:06

01/03/2020
23:59:45

23 ชั�วโมง
59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.49
กม.

0.00 ลติร

02/03/2020
00:00:45

02/03/2020
23:59:23

23 ชั�วโมง
58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.20
กม.

0.00 ลติร

03/03/2020
00:00:24

03/03/2020
23:59:02

23 ชั�วโมง
58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.24
กม.

0.00 ลติร

04/03/2020
00:00:02

04/03/2020
23:59:41

23 ชั�วโมง
59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.11
กม.

0.00 ลติร

05/03/2020
00:00:41

05/03/2020
23:59:18

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.42
กม.

0.00 ลติร

06/03/2020
00:00:19

06/03/2020
23:59:57

23 ชั�วโมง
59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.55
กม.

0.00 ลติร

07/03/2020
00:00:58

07/03/2020
23:59:35

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.54
กม.

0.00 ลติร

08/03/2020
00:00:36

08/03/2020
23:59:13

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

09/03/2020
00:00:13

09/03/2020
23:59:51

23 ชั�วโมง
59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

1 0.70
กม.

0.00 ลติร

10/03/2020
00:00:51

10/03/2020
23:59:28

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.67
กม.

0.00 ลติร

11/03/2020
00:00:29

11/03/2020
23:59:06

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.57
กม.

0.00 ลติร

12/03/2020
00:00:06

12/03/2020
23:59:44

23 ชั�วโมง
59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.59
กม.

0.00 ลติร

13/03/2020
00:00:44

13/03/2020
23:59:21

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.34
กม.

0.00 ลติร

14/03/2020
00:00:22

14/03/2020
23:58:59

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.18
กม.

0.00 ลติร

15/03/2020
00:00:00

15/03/2020
23:59:40

23 ชั�วโมง
59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.57
กม.

0.00 ลติร

16/03/2020
00:00:41

16/03/2020
23:59:22

23 ชั�วโมง
58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.78
กม.

0.00 ลติร

17/03/2020
00:00:22

17/03/2020
23:59:02

23 ชั�วโมง
58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.47
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

18/03/2020
00:00:02

18/03/2020
23:59:42

23 ชั�วโมง
59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.32
กม.

0.00 ลติร

19/03/2020
00:00:42

19/03/2020
23:59:21

23 ชั�วโมง
58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

89 19.07
กม.

8.55 ลติร

20/03/2020
00:00:21

20/03/2020
23:59:00

23 ชั�วโมง
58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.34
กม.

0.00 ลติร

21/03/2020
00:00:00

21/03/2020
23:59:39

23 ชั�วโมง
59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

81 19.73
กม.

9.52 ลติร

22/03/2020
00:00:39

22/03/2020
23:59:17

23 ชั�วโมง
58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.11
กม.

0.00 ลติร

23/03/2020
00:00:18

23/03/2020
23:59:56

23 ชั�วโมง
59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.56
กม.

0.00 ลติร

24/03/2020
00:00:57

24/03/2020
23:59:34

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.56
กม.

0.00 ลติร

25/03/2020
00:00:35

25/03/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.59
กม.

0.00 ลติร

26/03/2020
00:00:14

26/03/2020
23:59:53

23 ชั�วโมง
59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.46
กม.

0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
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(กม./ชม.)

ระยะ
ทาง
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(กม.)

สิ�น
เปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

27/03/2020
00:00:53

27/03/2020
23:59:31

23 ชั�วโมง
58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.52
กม.

0.00 ลติร

28/03/2020
00:00:31

28/03/2020
23:59:17

23 ชั�วโมง
58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.39
กม.

0.00 ลติร

29/03/2020
00:00:09

29/03/2020
23:59:47

23 ชั�วโมง
59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.41
กม.

0.00 ลติร

30/03/2020
00:00:47

30/03/2020
23:59:33

23 ชั�วโมง
58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.46
กม.

0.00 ลติร

31/03/2020
00:00:25

31/03/2020
23:59:02

23 ชั�วโมง
58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.59
กม.

0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 21 นาที
31 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 31.36 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 51.53 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 18.07 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.85 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --


