
 

 

 

 

 

รายงานการท างานยานพาหนะ 60 คัน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
เมษายน 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-401 [11 รถเกลี่ยดิน] 
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ตค-780 [24 แม็คโคร] 
 

01/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 



02/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



03/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



07/04/2020 
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09/04/2020 
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16/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



17/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



20/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



21/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



22/04/2020 
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24/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



27/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



28/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



29/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



30/04/2020 
 

 
 

 



ตค-1345 [27 แม็คโคร] 
 

01/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 



02/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



03/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



07/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



08/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



09/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



14/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



15/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



16/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



17/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



20/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



21/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



22/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



23/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



24/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



27/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



28/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



29/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



30/04/2020 
 

 
 

 



ตค-1346 [30 แม็คโคร] 
 
01/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 



02/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



03/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



07/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



08/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



09/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



14/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



15/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



23/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



24/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



27/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



28/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



29/04/2020 
 

 
 

 



ตค-1507 [25 แม็ครโคร] 
 

01/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 



02/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



03/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



07/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



08/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



09/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



14/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



15/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



16/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



17/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



20/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



21/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



27/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



28/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



29/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



30/04/2020 
 

 
 

 



ตค-1707 [10 รถเกลี่ยดิน] 
 

03/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 



07/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



08/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



09/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



10/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



13/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



14/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



15/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



16/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



17/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



20/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



21/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



22/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



23/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



24/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



27/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



28/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



29/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



30/04/2020 
 

 
 

 



ตค-3446 [28 แม็คโคร] 
 

01/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 



02/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



03/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



07/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



08/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



15/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



16/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



17/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



20/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



21/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



22/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



23/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



24/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



27/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



28/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



29/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



30/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตค-3447 [29 แม็คโคร] 
 

01/04/2020 
 

 
 

 
 

 
 
 



02/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



03/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



07/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



08/04/2020 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



09/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



23/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



27/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



28/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



29/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



30/04/2020 
 

 
 

 



ตค-3692 [32 รถเกลี่ยดิน] 
 

02/04/2020 
 

 
 

 
 
 

 
 



03/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



09/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



16/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



17/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



20/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 



ตค-3693 [09 รถเกลี่ยดิน] 
 

02/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 



03/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



07/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



08/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



09/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



13/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



14/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



15/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



16/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



17/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



20/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



21/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



22/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



23/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



24/04/2020 
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29/04/2020 
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ตค-3721 [26 แม็คโคร] 
 

02/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 



06/04/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



07/04/2020 
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อบจ-72 [12 รถเกลี่ยดิน] 
 

ไม่พบข้อมลูการทำงาน 
 



 
 
 
 

 
รายงานการท างานเคร่ืองจักรหนัก 

จ านวน 15 คนั 
 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [23 แม็คโคร] 0ต-1227 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/04/2020

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.)

23
แม็คโคร

0ต-1227 01/04/2020 อยูท่ี� เจห๊อย
ต.เดมิบาง

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โบกี�
ต.เดมิบาง

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

01/04/2020
08:28:58

01/04/2020
15:52:44

7
ชั�วโมง

23
นาที
46
วนิาที

- 13.78
กม.

23
แม็คโคร

0ต-1227 02/04/2020 อยูท่ี� โบกี�
ต.เดมิบาง

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เจห๊อย
ต.เดมิบาง

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

02/04/2020
08:21:09

02/04/2020
16:00:42

7
ชั�วโมง

39
นาที
33
วนิาที

- 13.57
กม.

23
แม็คโคร

0ต-1227 03/04/2020 อยูท่ี� โบกี�
ต.เดมิบาง

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เจห๊อย
ต.เดมิบาง

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

03/04/2020
08:44:28

03/04/2020
16:01:37

7
ชั�วโมง

17
นาท ี9
วนิาที

- 11.54
กม.

23
แม็คโคร

0ต-1227 07/04/2020 อยูท่ี� เจห๊อย
ต.เดมิบาง

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กบา้นทา่

ทอง
ต.ปากนํ�า

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

07/04/2020
08:43:41

07/04/2020
15:56:45

7
ชั�วโมง

13
นาท ี4
วนิาที

- 21.61
กม.

23
แม็คโคร

0ต-1227 08/04/2020 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กบา้นทา่

ทอง
ต.ปากนํ�า

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยป์ฏบิตั ิ
ธรรมกตปญุโญ
ต.ปากนํ�า

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

08/04/2020
08:51:08

08/04/2020
15:56:27

7
ชั�วโมง
5 นาที

19
วนิาที

- 9.14
กม.

23
แม็คโคร

0ต-1227 14/04/2020 อยูท่ี� ศนูยป์ฏบิตั ิ
ธรรมกตปญุโญ
ต.ปากนํ�า

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยป์ฏบิตั ิ
ธรรมกตปญุโญ
ต.ปากนํ�า

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

14/04/2020
09:33:42

14/04/2020
10:03:53

30
นาที
11

วนิาที

- 0.58
กม.

23
แม็คโคร

0ต-1227 15/04/2020 อยูท่ี� ศนูยป์ฏบิตั ิ
ธรรมกตปญุโญ
ต.ปากนํ�า

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2

ต.เดมิบาง
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

15/04/2020
09:19:06

15/04/2020
15:52:57

6
ชั�วโมง

33
นาที
51
วนิาที

- 11.51
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.)

23
แม็คโคร

0ต-1227 16/04/2020 อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2

ต.เดมิบาง
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2

ต.เดมิบาง
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

16/04/2020
08:43:21

16/04/2020
16:00:07

7
ชั�วโมง

16
นาที
46
วนิาที

- 11.95
กม.

23
แม็คโคร

0ต-1227 17/04/2020 อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2

ต.เดมิบาง
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2

ต.เดมิบาง
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

17/04/2020
08:49:02

17/04/2020
16:00:30

7
ชั�วโมง

11
นาที
28
วนิาที

- 11.81
กม.

23
แม็คโคร

0ต-1227 20/04/2020 อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2

ต.เดมิบาง
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2

ต.เดมิบาง
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

20/04/2020
07:56:10

20/04/2020
16:02:01

8
ชั�วโมง
5 นาที

51
วนิาที

- 13.70
กม.

23
แม็คโคร

0ต-1227 21/04/2020 อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2

ต.เดมิบาง
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2

ต.เดมิบาง
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

21/04/2020
07:56:40

21/04/2020
15:29:29

7
ชั�วโมง

32
นาที
49
วนิาที

- 14.25
กม.

23
แม็คโคร

0ต-1227 22/04/2020 อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2

ต.เดมิบาง
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2

ต.เดมิบาง
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

22/04/2020
08:08:03

22/04/2020
16:00:09

7
ชั�วโมง

52
นาท ี6
วนิาที

- 14.16
กม.

23
แม็คโคร

0ต-1227 23/04/2020 อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2

ต.เดมิบาง
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เจห๊อย
ต.เดมิบาง

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

23/04/2020
07:39:27

23/04/2020
16:00:47

8
ชั�วโมง

21
นาที
20
วนิาที

- 15.48
กม.

23
แม็คโคร

0ต-1227 24/04/2020 อยูท่ี� โบกี�
ต.เดมิบาง

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานบีรกิาร
นํ�ามนั

ต.เดมิบาง
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

24/04/2020
07:38:54

24/04/2020
16:00:15

8
ชั�วโมง

21
นาที
21
วนิาที

- 16.86
กม.

23
แม็คโคร

0ต-1227 27/04/2020 อยูท่ี� สถานบีรกิาร
นํ�ามนั

ต.เดมิบาง
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เซเว่
นอเีลฟเวน่
ต.เดมิบาง

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

27/04/2020
07:39:43

27/04/2020
16:00:05

8
ชั�วโมง

20
นาที
22
วนิาที

- 14.85
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.)

23
แม็คโคร

0ต-1227 28/04/2020 อยูท่ี� เซเว่
นอเีลฟเวน่
ต.เดมิบาง

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กรมสามญั
ศกึษา โรงเรยีนทุง่
คลโีคกชา้งวทิยา

ต.เขาพระ
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

28/04/2020
07:44:52

28/04/2020
16:00:35

8
ชั�วโมง

15
นาที
43
วนิาที

- 13.07
กม.

23
แม็คโคร

0ต-1227 29/04/2020 อยูท่ี� กรมสามญั
ศกึษา โรงเรยีนทุง่
คลโีคกชา้งวทิยา

ต.เขาพระ
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กรมสามญั
ศกึษา โรงเรยีนทุง่
คลโีคกชา้งวทิยา

ต.เขาพระ
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

29/04/2020
08:09:07

29/04/2020
16:00:05

7
ชั�วโมง

50
นาที
58
วนิาที

- 14.21
กม.

23
แม็คโคร

0ต-1227 30/04/2020 อยูท่ี� กรมสามญั
ศกึษา โรงเรยีนทุง่
คลโีคกชา้งวทิยา

ต.เขาพระ
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กรมสามญั
ศกึษา โรงเรยีนทุง่
คลโีคกชา้งวทิยา

ต.เขาพระ
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

30/04/2020
07:05:14

30/04/2020
16:00:58

8
ชั�วโมง

55
นาที
44
วนิาที

- 15.63
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [22 แม็คโคร] 0ต-2400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/04/2020

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.)

22
แม็คโคร

0ต-2400 01/04/2020 อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควาย

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

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

01/04/2020
07:08:32

01/04/2020
09:40:29

2 ชั�วโมง
31 นาที

57
วนิาที

- 1.87
กม.

22
แม็คโคร

0ต-2400 02/04/2020 อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควาย

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

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

02/04/2020
07:15:08

02/04/2020
08:51:23

1 ชั�วโมง
36 นาที

15
วนิาที

- 1.01
กม.

22
แม็คโคร

0ต-2400 03/04/2020 อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควาย

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

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

03/04/2020
08:44:12

03/04/2020
08:45:47

1 นาที
35
วนิาที

- 0.15
กม.

22
แม็คโคร

0ต-2400 04/04/2020 อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควาย

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

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

04/04/2020
10:52:38

04/04/2020
11:01:45

9 นาท ี7
วนิาที

- 0.32
กม.

22
แม็คโคร

0ต-2400 05/04/2020 - - - - - - -

22
แม็คโคร

0ต-2400 06/04/2020 - - - - - - -

22
แม็คโคร

0ต-2400 07/04/2020 อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควาย

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

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

07/04/2020
07:20:09

07/04/2020
09:55:16

2 ชั�วโมง
35 นาที
7 วนิาที

- 1.83
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.)

22
แม็คโคร

0ต-2400 08/04/2020 อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควาย

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

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

08/04/2020
07:35:03

08/04/2020
08:46:25

1 ชั�วโมง
11 นาที

22
วนิาที

- 1.22
กม.

22
แม็คโคร

0ต-2400 09/04/2020 อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควาย

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

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

09/04/2020
07:29:59

09/04/2020
08:53:46

1 ชั�วโมง
23 นาที

47
วนิาที

- 1.72
กม.

22
แม็คโคร

0ต-2400 10/04/2020 - - - - - - -

22
แม็คโคร

0ต-2400 11/04/2020 - - - - - - -

22
แม็คโคร

0ต-2400 12/04/2020 - - - - - - -

22
แม็คโคร

0ต-2400 13/04/2020 - - - - - - -

22
แม็คโคร

0ต-2400 14/04/2020 อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควาย

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

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

14/04/2020
07:56:11

14/04/2020
09:07:20

1 ชั�วโมง
11 นาที
9 วนิาที

- 1.17
กม.

22
แม็คโคร

0ต-2400 15/04/2020 อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควาย

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

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

15/04/2020
07:11:34

15/04/2020
14:55:37

7 ชั�วโมง
44 นาที
3 วนิาที

- 2.27
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.)

22
แม็คโคร

0ต-2400 16/04/2020 อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควาย

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

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

16/04/2020
07:05:33

16/04/2020
13:49:53

6 ชั�วโมง
44 นาที

20
วนิาที

- 2.86
กม.

22
แม็คโคร

0ต-2400 17/04/2020 อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควาย

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

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

17/04/2020
07:19:33

17/04/2020
11:47:26

4 ชั�วโมง
27 นาที

53
วนิาที

- 2.27
กม.

22
แม็คโคร

0ต-2400 18/04/2020 - - - - - - -

22
แม็คโคร

0ต-2400 19/04/2020 - - - - - - -

22
แม็คโคร

0ต-2400 20/04/2020 อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควาย

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

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

20/04/2020
07:01:31

20/04/2020
08:38:04

1 ชั�วโมง
36 นาที

33
วนิาที

- 1.41
กม.

22
แม็คโคร

0ต-2400 21/04/2020 อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควาย

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

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

21/04/2020
06:56:03

21/04/2020
08:21:31

1 ชั�วโมง
25 นาที

28
วนิาที

- 1.49
กม.

22
แม็คโคร

0ต-2400 22/04/2020 อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควาย

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

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

22/04/2020
06:59:42

22/04/2020
09:05:04

2 ชั�วโมง
5 นาที

22
วนิาที

- 1.30
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.)

22
แม็คโคร

0ต-2400 23/04/2020 อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควาย

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

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

23/04/2020
06:52:47

23/04/2020
10:48:33

3 ชั�วโมง
55 นาที

46
วนิาที

- 1.40
กม.

22
แม็คโคร

0ต-2400 24/04/2020 อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควาย

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

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

24/04/2020
08:04:18

24/04/2020
09:28:46

1 ชั�วโมง
24 นาที

28
วนิาที

- 1.55
กม.

22
แม็คโคร

0ต-2400 25/04/2020 - - - - - - -

22
แม็คโคร

0ต-2400 26/04/2020 - - - - - - -

22
แม็คโคร

0ต-2400 27/04/2020 อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควาย

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

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

27/04/2020
07:21:19

27/04/2020
08:33:35

1 ชั�วโมง
12 นาที

16
วนิาที

- 1.62
กม.

22
แม็คโคร

0ต-2400 28/04/2020 อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควาย

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

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

28/04/2020
07:08:44

28/04/2020
08:49:12

1 ชั�วโมง
40 นาที

28
วนิาที

- 1.52
กม.

22
แม็คโคร

0ต-2400 29/04/2020 อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควาย

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

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

29/04/2020
07:25:09

29/04/2020
08:53:09

1 ชั�วโมง
28 นาที

- 1.68
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.)

22
แม็คโคร

0ต-2400 30/04/2020 อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควาย

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

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

30/04/2020
07:20:00

30/04/2020
14:21:32

7 ชั�วโมง
1 นาที

32
วนิาที

- 1.82
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [33 เกลี�ยดนิ] ตค-400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/04/2020

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.)

33 เกลี�ย
ดนิ

ตค-400 02/04/2020 อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหล่
ยนต์

ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

02/04/2020
10:14:02

02/04/2020
10:30:31

16 นาที
29
วนิาที

- 0.35
กม.

33 เกลี�ย
ดนิ

ตค-400 17/04/2020 อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหล่
ยนต์

ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

17/04/2020
13:20:05

17/04/2020
13:56:37

36 นาที
32
วนิาที

- 0.77
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [11 รถเกลี�ยดนิ] ตค-401 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/04/2020

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.)

11 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-401 01/04/2020 - - - - - - 0.07
กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-401 02/04/2020 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

02/04/2020
15:20:51

02/04/2020
15:49:07

28
นาที
16
วนิาที

- 0.02
กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-401 03/04/2020 - - - - - - 0.12
กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-401 07/04/2020 อยูท่ี� อี�ดทอ่ไอเสยี
ต.วงัคนั
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กบา้นกก
ซางองคก์าร

บรหิารสว่นตําบล
วงัคนั
ต.วงัคนั
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

07/04/2020
13:17:37

07/04/2020
18:25:45

5
ชั�วโมง
8 นาที
8 วนิาที

- 12.56
กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-401 08/04/2020 อยูท่ี� รา้นเอ๋
การเกษตร
ต.วงัคนั
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กบา้นกก
ซางองคก์าร

บรหิารสว่นตําบล
วงัคนั
ต.วงัคนั
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

08/04/2020
09:03:25

08/04/2020
15:56:18

6
ชั�วโมง

52
นาที
53
วนิาที

- 17.72
กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-401 10/04/2020 - - - - - - 0.21
กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-401 17/04/2020 อยูท่ี� บา้นป่าซาง
ต.วงัคนั
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหว้ย
แหง้

ต.หว้ยขมิ�น
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

17/04/2020
09:14:47

17/04/2020
14:32:36

5
ชั�วโมง

17
นาที
49
วนิาที

- 28.75
กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-401 20/04/2020 อยูท่ี� วดัหนอง
พลบั

ต.หว้ยขมิ�น
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนอง
พลบั

ต.หว้ยขมิ�น
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

20/04/2020
11:17:32

20/04/2020
16:06:50

4
ชั�วโมง

49
นาที
18
วนิาที

- 8.68
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.)

11 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-401 21/04/2020 อยูท่ี� วดัหนอง
พลบั

ต.หว้ยขมิ�น
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหว้ย
แหง้

ต.หว้ยขมิ�น
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

21/04/2020
08:57:04

21/04/2020
16:21:53

7
ชั�วโมง

24
นาที
49
วนิาที

- 22.80
กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-401 22/04/2020 อยูท่ี� บา้นหว้ย
แหง้

ต.หว้ยขมิ�น
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหว้ย
แหง้

ต.หว้ยขมิ�น
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

22/04/2020
08:36:38

22/04/2020
15:49:34

7
ชั�วโมง

12
นาที
56
วนิาที

- 19.45
กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-401 23/04/2020 อยูท่ี� บา้นหนอง
พลบั

ต.หว้ยขมิ�น
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหว้ย
แหง้

ต.หว้ยขมิ�น
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

23/04/2020
10:39:46

23/04/2020
16:22:43

5
ชั�วโมง

42
นาที
57
วนิาที

- 13.72
กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-401 24/04/2020 อยูท่ี� Khao
Khwang
ต.หว้ยขมิ�น
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหว้ย
แหง้

ต.หว้ยขมิ�น
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

24/04/2020
09:17:28

24/04/2020
15:18:41

6
ชั�วโมง
1 นาที

13
วนิาที

- 13.79
กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-401 27/04/2020 อยูท่ี� บา้นหว้ย
แหง้

ต.หว้ยขมิ�น
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัวงักุม่
ต.หว้ยขมิ�น
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

27/04/2020
09:04:18

27/04/2020
16:48:16

7
ชั�วโมง

43
นาที
58
วนิาที

- 13.45
กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-401 28/04/2020 อยูท่ี� วดัวงักุม่
ต.หว้ยขมิ�น
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพ
ตําบลบา้นหว้ย
แหง้ ตําบลหว้ย

ขมิ�น
ต.หว้ยขมิ�น
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

28/04/2020
13:03:00

28/04/2020
16:10:29

3
ชั�วโมง
7 นาที

29
วนิาที

- 11.67
กม.

11 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-401 29/04/2020 อยูท่ี� ตูบ้ตัรเตมิ
เงนิ

ต.ทพัหลวง
อ.บา้นไร่
จ.อทุยัธานี

อยูท่ี� บา้นหว้ย
แหง้

ต.วงัคนั
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

29/04/2020
13:23:41

29/04/2020
15:58:33

2
ชั�วโมง

34
นาที
52
วนิาที

- 11.07
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.)

11 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-401 30/04/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
กกเต็น

ต.ทพัหลวง
อ.บา้นไร่
จ.อทุยัธานี

อยูท่ี� บา้นหว้ย
แหง้

ต.วงัคนั
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

30/04/2020
15:02:29

30/04/2020
15:59:14

56
นาที
45
วนิาที

- 2.97
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [24 แม็คโคร] ตค-780 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/04/2020

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.)

24
แม็คโคร

ตค-780 01/04/2020 อยูท่ี� ที�ทําการ
กํานันตําบล
บางตะเคยีน
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลอง
บางศาลเจา้
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

01/04/2020
08:21:24

01/04/2020
16:29:17

8 ชั�วโมง
7 นาที

53
วนิาที

- 11.36
กม.

24
แม็คโคร

ตค-780 02/04/2020 อยูท่ี� คลอง
บางศาลเจา้
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลอง
บางศาลเจา้
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

02/04/2020
08:30:11

02/04/2020
16:06:53

7 ชั�วโมง
36 นาที

42
วนิาที

- 8.03
กม.

24
แม็คโคร

ตค-780 03/04/2020 อยูท่ี� คลอง
บางศาลเจา้
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลอง
บางศาลเจา้
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

03/04/2020
08:31:22

03/04/2020
16:05:26

7 ชั�วโมง
34 นาที
4 วนิาที

- 7.85
กม.

24
แม็คโคร

ตค-780 04/04/2020 - - - - - - -

24
แม็คโคร

ตค-780 05/04/2020 - - - - - - -

24
แม็คโคร

ตค-780 06/04/2020 - - - - - - -

24
แม็คโคร

ตค-780 07/04/2020 อยูท่ี� คลอง
บางศาลเจา้
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลอง
บางศาลเจา้
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

07/04/2020
08:27:12

07/04/2020
11:59:46

3 ชั�วโมง
32 นาที

34
วนิาที

- 5.54
กม.

24
แม็คโคร

ตค-780 08/04/2020 อยูท่ี� คลอง
บางศาลเจา้
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลอง
บางศาลเจา้
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

08/04/2020
08:34:10

08/04/2020
16:24:24

7 ชั�วโมง
50 นาที

14
วนิาที

- 15.36
กม.

24
แม็คโคร

ตค-780 09/04/2020 อยูท่ี� คลอง
บางศาลเจา้
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลอง
บางศาลเจา้
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

09/04/2020
08:46:57

09/04/2020
16:23:25

7 ชั�วโมง
36 นาที

28
วนิาที

- 11.31
กม.

24
แม็คโคร

ตค-780 10/04/2020 - - - - - - -

24
แม็คโคร

ตค-780 11/04/2020 - - - - - - -



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.)

24
แม็คโคร

ตค-780 12/04/2020 - - - - - - -

24
แม็คโคร

ตค-780 13/04/2020 - - - - - - -

24
แม็คโคร

ตค-780 14/04/2020 - - - - - - -

24
แม็คโคร

ตค-780 15/04/2020 อยูท่ี� คลอง
บางศาลเจา้
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

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

15/04/2020
08:35:47

15/04/2020
13:06:52

4 ชั�วโมง
31 นาที
5 วนิาที

- 11.66
กม.

24
แม็คโคร

ตค-780 16/04/2020 อยูท่ี� ที�ทําการ
กํานันตําบล
บางตะเคยีน
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

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

16/04/2020
08:26:38

16/04/2020
15:59:13

7 ชั�วโมง
32 นาที

35
วนิาที

- 9.34
กม.

24
แม็คโคร

ตค-780 17/04/2020 อยูท่ี� ที�ทําการ
กํานันตําบล
บางตะเคยีน
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

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

17/04/2020
08:35:16

17/04/2020
15:22:08

6 ชั�วโมง
46 นาที

52
วนิาที

- 8.92
กม.

24
แม็คโคร

ตค-780 20/04/2020 อยูท่ี� ที�ทําการ
กํานันตําบล
บางตะเคยีน
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

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

20/04/2020
08:20:00

20/04/2020
16:12:55

7 ชั�วโมง
52 นาที

55
วนิาที

- 9.76
กม.

24
แม็คโคร

ตค-780 21/04/2020 อยูท่ี� มานพ
โภชนา

ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� มานพ
โภชนา

ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

21/04/2020
08:28:10

21/04/2020
16:04:46

7 ชั�วโมง
36 นาที

36
วนิาที

- 10.14
กม.

24
แม็คโคร

ตค-780 22/04/2020 อยูท่ี� มานพ
โภชนา

ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� มานพ
โภชนา

ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

22/04/2020
09:03:28

22/04/2020
16:11:51

7 ชั�วโมง
8 นาที

23
วนิาที

- 12.72
กม.

24
แม็คโคร

ตค-780 23/04/2020 อยูท่ี� มานพ
โภชนา

ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลอง
บางศาลเจา้
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

23/04/2020
09:13:09

23/04/2020
16:11:57

6 ชั�วโมง
58 นาที

48
วนิาที

- 9.45
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.)

24
แม็คโคร

ตค-780 24/04/2020 อยูท่ี� คลอง
บางศาลเจา้
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

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

24/04/2020
09:25:18

24/04/2020
11:27:40

2 ชั�วโมง
2 นาที

22
วนิาที

- 5.62
กม.

24
แม็คโคร

ตค-780 25/04/2020 - - - - - - -

24
แม็คโคร

ตค-780 26/04/2020 - - - - - - -

24
แม็คโคร

ตค-780 27/04/2020 อยูท่ี� ที�ทําการ
กํานันตําบล
บางตะเคยีน
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

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

27/04/2020
08:27:15

27/04/2020
16:20:37

7 ชั�วโมง
53 นาที

22
วนิาที

- 9.49
กม.

24
แม็คโคร

ตค-780 28/04/2020 อยูท่ี� ที�ทําการ
กํานันตําบล
บางตะเคยีน
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� มานพ
โภชนา

ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

28/04/2020
09:04:13

28/04/2020
15:57:59

6 ชั�วโมง
53 นาที

46
วนิาที

- 8.47
กม.

24
แม็คโคร

ตค-780 29/04/2020 อยูท่ี� มานพ
โภชนา

ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� มานพ
โภชนา

ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

29/04/2020
08:52:57

29/04/2020
16:11:10

7 ชั�วโมง
18 นาที

13
วนิาที

- 12.10
กม.

24
แม็คโคร

ตค-780 30/04/2020 อยูท่ี� มานพ
โภชนา

ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลอง
บางศาลเจา้
ต.บางตะเคยีน
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

30/04/2020
08:59:27

30/04/2020
16:12:05

7 ชั�วโมง
12 นาที

38
วนิาที

- 9.71
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [27 แม็คโคร] ตค-1345 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/04/2020

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.)

27
แม็คโคร

ตค-1345 01/04/2020 อยูท่ี� แสนสขุ
คาราโอเกะ
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

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

01/04/2020
08:56:43

01/04/2020
16:31:17

7 ชั�วโมง
34 นาที

34
วนิาที

- 4.23
กม.

27
แม็คโคร

ตค-1345 02/04/2020 อยูท่ี� แสนสขุ
คาราโอเกะ
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัคลอง
สบิหก

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

02/04/2020
08:55:45

02/04/2020
16:29:47

7 ชั�วโมง
34 นาที
2 วนิาที

- 5.60
กม.

27
แม็คโคร

ตค-1345 03/04/2020 อยูท่ี� วดัคลอง
สบิหก

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลองสง่
นํ�าชลประทาน
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

03/04/2020
09:01:44

03/04/2020
16:27:03

7 ชั�วโมง
25 นาที

19
วนิาที

- 5.15
กม.

27
แม็คโคร

ตค-1345 04/04/2020 - - - - - - 0.21
กม.

27
แม็คโคร

ตค-1345 05/04/2020 - - - - - - -

27
แม็คโคร

ตค-1345 06/04/2020 - - - - - - -

27
แม็คโคร

ตค-1345 07/04/2020 อยูท่ี� คลองสง่
นํ�าชลประทาน
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

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

07/04/2020
08:38:47

07/04/2020
16:37:12

7 ชั�วโมง
58 นาที

25
วนิาที

- 4.74
กม.

27
แม็คโคร

ตค-1345 08/04/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองขาม
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

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

08/04/2020
08:32:14

08/04/2020
16:46:54

8 ชั�วโมง
14 นาที

40
วนิาที

- 7.48
กม.

27
แม็คโคร

ตค-1345 09/04/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองขาม
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

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

09/04/2020
08:38:16

09/04/2020
16:25:50

7 ชั�วโมง
47 นาที

34
วนิาที

- 5.18
กม.

27
แม็คโคร

ตค-1345 11/04/2020 - - - - - - 0.28
กม.

27
แม็คโคร

ตค-1345 12/04/2020 - - - - - - -



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.)

27
แม็คโคร

ตค-1345 13/04/2020 - - - - - - -

27
แม็คโคร

ตค-1345 14/04/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองขาม
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

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

14/04/2020
11:39:49

14/04/2020
13:45:22

2 ชั�วโมง
5 นาที

33
วนิาที

- 1.59
กม.

27
แม็คโคร

ตค-1345 15/04/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองขาม
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท
สงัขวรรณ

9999 จํากดั
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

15/04/2020
08:36:39

15/04/2020
16:38:46

8 ชั�วโมง
2 นาท ี7
วนิาที

- 6.04
กม.

27
แม็คโคร

ตค-1345 16/04/2020 อยูท่ี� บรษัิท
สงัขวรรณ

9999 จํากดั
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัสระ
กระโจม

ต.สระกระโจม
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

16/04/2020
08:33:43

16/04/2020
16:07:09

7 ชั�วโมง
33 นาที

26
วนิาที

- 18.52
กม.

27
แม็คโคร

ตค-1345 17/04/2020 อยูท่ี� วดัสระ
กระโจม

ต.สระกระโจม
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนอง
ขมุ

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

17/04/2020
08:52:03

17/04/2020
14:48:04

5 ชั�วโมง
56 นาที
1 วนิาที

- 15.28
กม.

27
แม็คโคร

ตค-1345 20/04/2020 อยูท่ี� วดัหนอง
ขมุ

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้
สว่นจํากดัพทีจีี
มารเ์กต็ติ�ง
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

20/04/2020
08:24:46

20/04/2020
16:48:11

8 ชั�วโมง
23 นาที

25
วนิาที

- 5.27
กม.

27
แม็คโคร

ตค-1345 21/04/2020 อยูท่ี� หา้งหุน้
สว่นจํากดัพทีจีี
มารเ์กต็ติ�ง
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อั�น
โภชนา

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

21/04/2020
08:33:47

21/04/2020
16:22:58

7 ชั�วโมง
49 นาที

11
วนิาที

- 4.95
กม.

27
แม็คโคร

ตค-1345 22/04/2020 อยูท่ี� อั�น
โภชนา

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

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

22/04/2020
08:31:51

22/04/2020
17:19:52

8 ชั�วโมง
48 นาที
1 วนิาที

- 34.34
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.)

27
แม็คโคร

ตค-1345 23/04/2020 อยูท่ี�
สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควาย

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

อยูท่ี� อั�น
โภชนา

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

23/04/2020
07:52:07

23/04/2020
16:56:31

9 ชั�วโมง
4 นาที

24
วนิาที

- 43.74
กม.

27
แม็คโคร

ตค-1345 24/04/2020 อยูท่ี� อั�น
โภชนา

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อั�น
โภชนา

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

24/04/2020
08:32:08

24/04/2020
16:20:14

7 ชั�วโมง
48 นาที
6 วนิาที

- 5.24
กม.

27
แม็คโคร

ตค-1345 25/04/2020 - - - - - - -

27
แม็คโคร

ตค-1345 26/04/2020 - - - - - - -

27
แม็คโคร

ตค-1345 27/04/2020 อยูท่ี� อั�น
โภชนา

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อั�น
โภชนา

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

27/04/2020
08:28:32

27/04/2020
16:15:30

7 ชั�วโมง
46 นาที

58
วนิาที

- 5.06
กม.

27
แม็คโคร

ตค-1345 28/04/2020 อยูท่ี� อั�น
โภชนา

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมู่
ที� 6 บา้นหนอง

หลอด
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

28/04/2020
08:38:15

28/04/2020
16:29:14

7 ชั�วโมง
50 นาที

59
วนิาที

- 4.69
กม.

27
แม็คโคร

ตค-1345 29/04/2020 อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมู่
ที� 6 บา้นหนอง

หลอด
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมู่
ที� 6 บา้นหนอง

หลอด
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

29/04/2020
08:22:04

29/04/2020
16:24:22

8 ชั�วโมง
2 นาที

18
วนิาที

- 4.98
กม.

27
แม็คโคร

ตค-1345 30/04/2020 อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมู่
ที� 6 บา้นหนอง

หลอด
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมู่
ที� 6 บา้นหนอง

หลอด
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

30/04/2020
08:42:38

30/04/2020
16:33:54

7 ชั�วโมง
51 นาที

16
วนิาที

- 5.18
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [30 แม็คโคร] ตค-1346 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/04/2020

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.)

30
แม็คโคร

ตค-1346 01/04/2020 อยูท่ี� วดัโลกา
ทพิยาราม

ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโลกา
ทพิยาราม

ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

01/04/2020
08:06:45

01/04/2020
16:00:54

7 ชั�วโมง
54 นาที
9 วนิาที

- 8.41
กม.

30
แม็คโคร

ตค-1346 02/04/2020 อยูท่ี� วดัโลกา
ทพิยาราม

ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� มชียั แอร์
แอนด ์ซาวด์
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

02/04/2020
08:06:45

02/04/2020
16:11:34

8 ชั�วโมง
4 นาที

49
วนิาที

- 8.90
กม.

30
แม็คโคร

ตค-1346 03/04/2020 อยูท่ี� มชียั แอร์
แอนด ์ซาวด์
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� มชียั แอร์
แอนด ์ซาวด์
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

03/04/2020
08:13:06

03/04/2020
15:57:29

7 ชั�วโมง
44 นาที

23
วนิาที

- 8.64
กม.

30
แม็คโคร

ตค-1346 07/04/2020 อยูท่ี� มชียั แอร์
แอนด ์ซาวด์
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟ
เวยีดนาม

ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

07/04/2020
08:00:34

07/04/2020
16:00:34

8 ชั�วโมง - 8.68
กม.

30
แม็คโคร

ตค-1346 08/04/2020 อยูท่ี� กาแฟ
เวยีดนาม

ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟ
เวยีดนาม

ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

08/04/2020
09:55:21

08/04/2020
15:57:11

6 ชั�วโมง
1 นาที

50
วนิาที

- 7.54
กม.

30
แม็คโคร

ตค-1346 09/04/2020 อยูท่ี� กาแฟ
เวยีดนาม

ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟ
เวยีดนาม

ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

09/04/2020
08:01:17

09/04/2020
15:59:53

7 ชั�วโมง
58 นาที

36
วนิาที

- 8.77
กม.

30
แม็คโคร

ตค-1346 14/04/2020 อยูท่ี� กาแฟ
เวยีดนาม

ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

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

14/04/2020
08:16:24

14/04/2020
16:01:12

7 ชั�วโมง
44 นาที

48
วนิาที

- 8.92
กม.

30
แม็คโคร

ตค-1346 15/04/2020 อยูท่ี� วดัศรจัีนต์
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติร
ศลิป์

ต.มดแดง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

15/04/2020
08:24:37

15/04/2020
11:19:20

2 ชั�วโมง
54 นาที

43
วนิาที

- 9.48
กม.

30
แม็คโคร

ตค-1346 16/04/2020 - - - - - - -



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.)

30
แม็คโคร

ตค-1346 17/04/2020 - - - - - - -

30
แม็คโคร

ตค-1346 18/04/2020 - - - - - - -

30
แม็คโคร

ตค-1346 19/04/2020 - - - - - - -

30
แม็คโคร

ตค-1346 20/04/2020 - - - - - - -

30
แม็คโคร

ตค-1346 21/04/2020 - - - - - - -

30
แม็คโคร

ตค-1346 22/04/2020 - - - - - - -

30
แม็คโคร

ตค-1346 23/04/2020 อยูท่ี� ส. วจิติร
ศลิป์

ต.มดแดง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติร
ศลิป์

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

23/04/2020
10:54:04

23/04/2020
11:40:22

46 นาที
18
วนิาที

- 3.33
กม.

30
แม็คโคร

ตค-1346 24/04/2020 อยูท่ี� ส. วจิติร
ศลิป์

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติร
ศลิป์

ต.มดแดง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

24/04/2020
12:23:36

24/04/2020
15:55:48

3 ชั�วโมง
32 นาที

12
วนิาที

- 2.40
กม.

30
แม็คโคร

ตค-1346 25/04/2020 - - - - - - -

30
แม็คโคร

ตค-1346 26/04/2020 - - - - - - -

30
แม็คโคร

ตค-1346 27/04/2020 อยูท่ี� ส. วจิติร
ศลิป์

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติร
ศลิป์

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

27/04/2020
09:20:53

27/04/2020
14:06:59

4 ชั�วโมง
46 นาที
6 วนิาที

- 1.61
กม.

30
แม็คโคร

ตค-1346 28/04/2020 อยูท่ี� ส. วจิติร
ศลิป์

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้น
ต.วงัยาง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

28/04/2020
08:14:25

28/04/2020
16:04:54

7 ชั�วโมง
50 นาที

29
วนิาที

- 10.96
กม.

30
แม็คโคร

ตค-1346 29/04/2020 อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้น
ต.วงัยาง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรง
พยาบาลสง่
เสรมิสขุภาพ
ตําบลวงัยาง
ต.วงัยาง

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

29/04/2020
08:07:53

29/04/2020
14:09:27

6 ชั�วโมง
1 นาที

34
วนิาที

- 7.02
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.)

30
แม็คโคร

ตค-1346 30/04/2020 - - - - - - -



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [25 แม็คโคร] ตค-1507 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/04/2020

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.)

25
แม็คโคร

ตค-1507 01/04/2020 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดัสวุรรณ
เพิ�มพนู (1987)
ต.เขาพระ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

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

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

01/04/2020
08:05:53

01/04/2020
16:04:36

7
ชั�วโมง

58
นาที
43
วนิาที

- 5.71
กม.

25
แม็คโคร

ตค-1507 02/04/2020 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดัสวุรรณ
เพิ�มพนู (1987)
ต.เขาพระ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

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

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

02/04/2020
08:01:37

02/04/2020
16:06:22

8
ชั�วโมง
4 นาที

45
วนิาที

- 6.05
กม.

25
แม็คโคร

ตค-1507 03/04/2020 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดัสวุรรณ
เพิ�มพนู (1987)
ต.เขาพระ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

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

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

03/04/2020
08:22:26

03/04/2020
16:16:03

7
ชั�วโมง

53
นาที
37
วนิาที

- 5.07
กม.

25
แม็คโคร

ตค-1507 04/04/2020 - - - - - - -

25
แม็คโคร

ตค-1507 05/04/2020 - - - - - - -

25
แม็คโคร

ตค-1507 06/04/2020 - - - - - - -

25
แม็คโคร

ตค-1507 07/04/2020 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดัสวุรรณ
เพิ�มพนู (1987)
ต.เขาพระ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
ทา่นางเรงิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

07/04/2020
08:12:46

07/04/2020
16:03:18

7
ชั�วโมง

50
นาที
32
วนิาที

- 7.68
กม.

25
แม็คโคร

ตค-1507 08/04/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
ทา่นางเรงิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

08/04/2020
08:12:46

08/04/2020
16:06:35

7
ชั�วโมง

53
นาที
49
วนิาที

- 8.61
กม.

25
แม็คโคร

ตค-1507 09/04/2020 อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

09/04/2020
08:08:32

09/04/2020
15:53:40

7
ชั�วโมง

45
นาท ี8
วนิาที

- 4.47
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.)

25
แม็คโคร

ตค-1507 10/04/2020 - - - - - - -

25
แม็คโคร

ตค-1507 11/04/2020 - - - - - - -

25
แม็คโคร

ตค-1507 12/04/2020 - - - - - - -

25
แม็คโคร

ตค-1507 13/04/2020 - - - - - - -

25
แม็คโคร

ตค-1507 14/04/2020 อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

14/04/2020
08:07:59

14/04/2020
15:53:03

7
ชั�วโมง

45
นาท ี4
วนิาที

- 4.87
กม.

25
แม็คโคร

ตค-1507 15/04/2020 อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

15/04/2020
08:08:30

15/04/2020
16:14:20

8
ชั�วโมง
5 นาที

50
วนิาที

- 4.65
กม.

25
แม็คโคร

ตค-1507 16/04/2020 อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

16/04/2020
07:59:59

16/04/2020
16:22:07

8
ชั�วโมง

22
นาท ี8
วนิาที

- 5.54
กม.

25
แม็คโคร

ตค-1507 17/04/2020 อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

17/04/2020
08:10:14

17/04/2020
15:48:05

7
ชั�วโมง

37
นาที
51
วนิาที

- 5.97
กม.

25
แม็คโคร

ตค-1507 20/04/2020 อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

20/04/2020
10:50:05

20/04/2020
10:52:03

1 นาที
58
วนิาที

- 2.76
กม.

25
แม็คโคร

ตค-1507 21/04/2020 อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

21/04/2020
10:08:21

21/04/2020
10:27:26

19
นาท ี5
วนิาที

- 0.58
กม.

25
แม็คโคร

ตค-1507 24/04/2020 - - - - - - 1.22
กม.

25
แม็คโคร

ตค-1507 25/04/2020 - - - - - - -

25
แม็คโคร

ตค-1507 26/04/2020 - - - - - - -



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.)

25
แม็คโคร

ตค-1507 27/04/2020 อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

27/04/2020
10:40:45

27/04/2020
11:12:12

31
นาที
27
วนิาที

- 1.75
กม.

25
แม็คโคร

ตค-1507 28/04/2020 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

28/04/2020
08:37:12

28/04/2020
12:46:32

4
ชั�วโมง
9 นาที

20
วนิาที

- 0.64
กม.

25
แม็คโคร

ตค-1507 29/04/2020 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูส่ายณัห์
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

29/04/2020
08:03:14

29/04/2020
16:04:27

8
ชั�วโมง
1 นาที

13
วนิาที

- 6.18
กม.

25
แม็คโคร

ตค-1507 30/04/2020 อยูท่ี� อูส่ายณัห์
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูส่ายณัห์
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

30/04/2020
08:03:45

30/04/2020
15:51:54

7
ชั�วโมง

48
นาท ี9
วนิาที

- 5.88
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [10 รถเกลี�ยดนิ] ตค-1707 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/04/2020

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.)

10 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 03/04/2020 อยูท่ี� ตูก่าแฟ
สด

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

อยูท่ี� องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

03/04/2020
09:59:47

03/04/2020
10:55:58

56 นาที
11

วนิาที

- 11.77
กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 07/04/2020 อยูท่ี� องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
หนองวลัย์
เปรยีงวทิยา
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

07/04/2020
08:45:58

07/04/2020
09:30:25

44 นาที
27
วนิาที

- 0.70
กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 08/04/2020 อยูท่ี� โรงเรยีน
หนองวลัย์
เปรยีงวทิยา
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
หนองวลัย์
เปรยีงวทิยา
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

08/04/2020
11:34:03

08/04/2020
16:43:35

5 ชั�วโมง
9 นาที

32
วนิาที

- 6.61
กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 09/04/2020 อยูท่ี� โรงเรยีน
หนองวลัย์
เปรยีงวทิยา
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
หนองวลัย์
เปรยีงวทิยา
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

09/04/2020
08:18:45

09/04/2020
13:20:57

5 ชั�วโมง
2 นาที

12
วนิาที

- 3.69
กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 10/04/2020 อยูท่ี� โรงเรยีน
หนองวลัย์
เปรยีงวทิยา
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
หนองวลัย์
เปรยีงวทิยา
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

10/04/2020
10:36:39

10/04/2020
12:31:23

1 ชั�วโมง
54 นาที

44
วนิาที

- 2.25
กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 11/04/2020 - - - - - - -

10 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 12/04/2020 - - - - - - -

10 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 13/04/2020 อยูท่ี� โรงเรยีน
หนองวลัย์
เปรยีงวทิยา
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
หนองวลัย์
เปรยีงวทิยา
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

13/04/2020
07:57:17

13/04/2020
16:31:47

8 ชั�วโมง
34 นาที

30
วนิาที

- 24.68
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.)

10 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 14/04/2020 อยูท่ี� โรงเรยีน
หนองวลัย์
เปรยีงวทิยา
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
หนองวลัย์
เปรยีงวทิยา
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

14/04/2020
08:51:38

14/04/2020
17:01:26

8 ชั�วโมง
9 นาที

48
วนิาที

- 17.80
กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 15/04/2020 อยูท่ี� โรงเรยีน
หนองวลัย์
เปรยีงวทิยา
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

15/04/2020
09:21:43

15/04/2020
16:26:19

7 ชั�วโมง
4 นาที

36
วนิาที

- 25.28
กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 16/04/2020 อยูท่ี� องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� จริวฒัน์
ฟารม์

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

16/04/2020
08:30:01

16/04/2020
16:21:53

7 ชั�วโมง
51 นาที

52
วนิาที

- 27.10
กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 17/04/2020 อยูท่ี� จริวฒัน์
ฟารม์

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
กํานันตําบลทุง่

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

17/04/2020
08:27:32

17/04/2020
16:17:59

7 ชั�วโมง
50 นาที

27
วนิาที

- 28.47
กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 20/04/2020 อยูท่ี� ที�ทําการ
กํานันตําบลทุง่

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

อยูท่ี� ศสิ
รสีอรท์
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

20/04/2020
08:28:41

20/04/2020
16:09:43

7 ชั�วโมง
41 นาที
2 วนิาที

- 27.65
กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 21/04/2020 อยูท่ี� ศสิ
รสีอรท์
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
กํานันตําบลทุง่

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

21/04/2020
08:21:49

21/04/2020
16:26:02

8 ชั�วโมง
4 นาที

13
วนิาที

- 29.34
กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 22/04/2020 อยูท่ี� ที�ทําการ
กํานันตําบลทุง่

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

อยูท่ี� ที�ทําการ
กํานันตําบลทุง่

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

22/04/2020
08:14:25

22/04/2020
16:22:55

8 ชั�วโมง
8 นาที

30
วนิาที

- 29.33
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.)

10 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 23/04/2020 อยูท่ี� ที�ทําการ
กํานันตําบลทุง่

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

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมู่

ที� 4
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

23/04/2020
08:20:53

23/04/2020
16:27:50

8 ชั�วโมง
6 นาที

57
วนิาที

- 30.33
กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 24/04/2020 อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมู่

ที� 4
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมู่

ที� 4
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

24/04/2020
08:21:08

24/04/2020
16:45:29

8 ชั�วโมง
24 นาที

21
วนิาที

- 36.16
กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 27/04/2020 อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมู่

ที� 4
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์อง

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

27/04/2020
10:31:41

27/04/2020
15:15:33

4 ชั�วโมง
43 นาที

52
วนิาที

- 63.92
กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 28/04/2020 อยูท่ี� ลานจอด
รถยนตก์อง

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

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมู่

ที� 4
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

28/04/2020
07:52:17

28/04/2020
10:22:26

2 ชั�วโมง
30 นาที
9 วนิาที

- 51.68
กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 29/04/2020 อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมู่

ที� 4
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหน
องหมน
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

29/04/2020
08:19:02

29/04/2020
16:19:57

8 ชั�วโมง
55
วนิาที

- 31.69
กม.

10 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 30/04/2020 อยูท่ี� บา้นหน
องหมน
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหน
องหมน
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

30/04/2020
08:35:02

30/04/2020
16:08:20

7 ชั�วโมง
33 นาที

18
วนิาที

- 26.23
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [28 แม็คโคร] ตค-3446 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/04/2020

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.)

28
แม็คโคร

ตค-3446 01/04/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองพันกง
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสด
ออรดา
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

01/04/2020
08:37:44

01/04/2020
16:23:56

7 ชั�วโมง
46 นาที

12
วนิาที

- 18.24
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 02/04/2020 อยูท่ี� กาแฟสด
ออรดา
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสด
ออรดา
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

02/04/2020
08:53:11

02/04/2020
16:24:22

7 ชั�วโมง
31 นาที

11
วนิาที

- 21.66
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 03/04/2020 อยูท่ี� กาแฟสด
ออรดา
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสด
ออรดา
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

03/04/2020
09:03:31

03/04/2020
15:20:53

6 ชั�วโมง
17 นาที

22
วนิาที

- 30.66
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 04/04/2020 - - - - - - 18.47
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 05/04/2020 - - - - - - 4.39
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 06/04/2020 - - - - - - 10.41
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 07/04/2020 อยูท่ี� กาแฟสด
ออรดา
ต.ตลิ�งชนั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติร
ศลิป์

ต.มดแดง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

07/04/2020
08:48:01

07/04/2020
15:26:37

6 ชั�วโมง
38 นาที

36
วนิาที

- 44.62
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 08/04/2020 อยูท่ี� ส. วจิติร
ศลิป์

ต.มดแดง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติร
ศลิป์

ต.มดแดง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

08/04/2020
11:27:58

08/04/2020
12:06:55

38 นาที
57
วนิาที

- 6.55
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 09/04/2020 - - - - - - 2.54
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 10/04/2020 - - - - - - 0.81
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 13/04/2020 - - - - - - 2.30
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.)

28
แม็คโคร

ตค-3446 14/04/2020 - - - - - - 17.06
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 15/04/2020 อยูท่ี� ส. วจิติร
ศลิป์

ต.มดแดง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติร
ศลิป์

ต.มดแดง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

15/04/2020
11:02:48

15/04/2020
13:27:22

2 ชั�วโมง
24 นาที

34
วนิาที

- 8.22
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 16/04/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองโรง

ต.สระกระโจม
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนอง
โรง

ต.สระกระโจม
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

16/04/2020
10:14:39

16/04/2020
10:23:23

8 นาที
44
วนิาที

- 36.91
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 17/04/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองโรง

ต.สระกระโจม
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนอง
โรง

ต.สระกระโจม
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

17/04/2020
08:55:13

17/04/2020
16:18:08

7 ชั�วโมง
22 นาที

55
วนิาที

- 21.50
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 18/04/2020 - - - - - - 5.38
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 19/04/2020 - - - - - - 7.84
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 20/04/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองโรง

ต.สระกระโจม
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนอง
โรง

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

20/04/2020
08:50:39

20/04/2020
16:19:39

7 ชั�วโมง
29 นาที

- 29.37
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 21/04/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองโรง
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนอง
โรง

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

21/04/2020
08:47:52

21/04/2020
15:59:59

7 ชั�วโมง
12 นาที
7 วนิาที

- 21.40
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 22/04/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองโรง
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนอง
กะดวง (หนอง
ฝ้ายเล็ก)

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

22/04/2020
08:42:22

22/04/2020
15:13:55

6 ชั�วโมง
31 นาที

33
วนิาที

- 22.04
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 23/04/2020 อยูท่ี� วดัหนอง
กะดวง (หนอง
ฝ้ายเล็ก)

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนอง
ปักพรกิ

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

23/04/2020
13:04:17

23/04/2020
13:32:08

27 นาที
51
วนิาที

- 12.45
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.)

28
แม็คโคร

ตค-3446 24/04/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองปักพรกิ
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนอง
ปักพรกิ

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

24/04/2020
08:43:25

24/04/2020
16:15:34

7 ชั�วโมง
32 นาที
9 วนิาที

- 32.75
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 25/04/2020 - - - - - - 5.48
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 26/04/2020 - - - - - - 10.57
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 27/04/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองปักพรกิ
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนอง
ปักพรกิ

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

27/04/2020
08:55:01

27/04/2020
16:12:01

7 ชั�วโมง
17 นาที

- 30.15
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 28/04/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองปักพรกิ
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนอง
ปักพรกิ

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

28/04/2020
08:49:40

28/04/2020
16:15:11

7 ชั�วโมง
25 นาที

31
วนิาที

- 42.04
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 29/04/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองปักพรกิ
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดั
โพธาราม
ต.บางงาม
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

29/04/2020
08:54:47

29/04/2020
16:14:52

7 ชั�วโมง
20 นาที
5 วนิาที

- 53.83
กม.

28
แม็คโคร

ตค-3446 30/04/2020 อยูท่ี� วดั
โพธาราม
ต.บางงาม
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นไรร่ถ
ต.บางงาม
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

30/04/2020
08:40:11

30/04/2020
16:25:29

7 ชั�วโมง
45 นาที

18
วนิาที

- 41.93
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [29 แม็คโคร] ตค-3447 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/04/2020

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.)

29
แม็คโคร

ตค-3447 01/04/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองเตา่ทอง
ต.หนองหญา้
ไซ อ.หนอง
หญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

01/04/2020
09:15:46

01/04/2020
17:17:30

8 ชั�วโมง
1 นาที

44
วนิาที

- 6.29
กม.

29
แม็คโคร

ตค-3447 02/04/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองเตา่ทอง
ต.หนองหญา้
ไซ อ.หนอง
หญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

02/04/2020
08:57:55

02/04/2020
18:22:20

9 ชั�วโมง
24 นาที

25
วนิาที

- 8.68
กม.

29
แม็คโคร

ตค-3447 03/04/2020 อยูท่ี� บา้น
หนองเตา่ทอง
ต.หนองหญา้
ไซ อ.หนอง
หญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนอง
เตา่ทอง

ต.หนองผัก
นาก อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

03/04/2020
10:36:30

03/04/2020
11:12:47

36 นาที
17
วนิาที

- 4.32
กม.

29
แม็คโคร

ตค-3447 04/04/2020 - - - - - - -

29
แม็คโคร

ตค-3447 05/04/2020 - - - - - - -

29
แม็คโคร

ตค-3447 06/04/2020 - - - - - - -

29
แม็คโคร

ตค-3447 07/04/2020 อยูท่ี� วดัหนอง
เตา่ทอง

ต.หนองผัก
นาก อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนอง
เตา่ทอง

ต.หนองผัก
นาก อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

07/04/2020
09:34:32

07/04/2020
17:00:08

7 ชั�วโมง
25 นาที

36
วนิาที

- 7.02
กม.

29
แม็คโคร

ตค-3447 08/04/2020 อยูท่ี� วดัหนอง
เตา่ทอง

ต.หนองผัก
นาก อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนอง
เตา่ทอง

ต.หนองผัก
นาก อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

08/04/2020
09:11:30

08/04/2020
16:40:28

7 ชั�วโมง
28 นาที

58
วนิาที

- 7.42
กม.

29
แม็คโคร

ตค-3447 09/04/2020 อยูท่ี� วดัหนอง
เตา่ทอง

ต.หนองผัก
นาก อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนอง
เตา่ทอง

ต.หนองผัก
นาก อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

09/04/2020
09:15:43

09/04/2020
15:29:13

6 ชั�วโมง
13 นาที

30
วนิาที

- 6.39
กม.

29
แม็คโคร

ตค-3447 10/04/2020 - - - - - - -



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.)

29
แม็คโคร

ตค-3447 11/04/2020 - - - - - - -

29
แม็คโคร

ตค-3447 12/04/2020 - - - - - - -

29
แม็คโคร

ตค-3447 13/04/2020 - - - - - - -

29
แม็คโคร

ตค-3447 14/04/2020 - - - - - - -

29
แม็คโคร

ตค-3447 15/04/2020 - - - - - - -

29
แม็คโคร

ตค-3447 16/04/2020 - - - - - - -

29
แม็คโคร

ตค-3447 17/04/2020 - - - - - - -

29
แม็คโคร

ตค-3447 18/04/2020 - - - - - - -

29
แม็คโคร

ตค-3447 19/04/2020 - - - - - - -

29
แม็คโคร

ตค-3447 20/04/2020 - - - - - - -

29
แม็คโคร

ตค-3447 21/04/2020 - - - - - - -

29
แม็คโคร

ตค-3447 22/04/2020 - - - - - - -

29
แม็คโคร

ตค-3447 23/04/2020 อยูท่ี� วดัหนอง
เตา่ทอง

ต.หนองผัก
นาก อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
บา้นกลว้ย
ต.วงัยาว
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

23/04/2020
08:40:12

23/04/2020
12:20:47

3 ชั�วโมง
40 นาที

35
วนิาที

- 94.03
กม.

29
แม็คโคร

ตค-3447 24/04/2020 - - - - - - -

29
แม็คโคร

ตค-3447 25/04/2020 - - - - - - -

29
แม็คโคร

ตค-3447 26/04/2020 - - - - - - -

29
แม็คโคร

ตค-3447 27/04/2020 อยูท่ี� โรงเรยีน
บา้นกลว้ย
ต.วงัยาว
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
บา้นกลว้ย
ต.วงัยาว
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

27/04/2020
11:00:55

27/04/2020
17:09:21

6 ชั�วโมง
8 นาที

26
วนิาที

- 6.16
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.)

29
แม็คโคร

ตค-3447 28/04/2020 อยูท่ี� โรงเรยีน
บา้นกลว้ย
ต.วงัยาว
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
บา้นกลว้ย
ต.วงัยาว
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

28/04/2020
08:29:16

28/04/2020
16:40:16

8 ชั�วโมง
11 นาที

- 8.03
กม.

29
แม็คโคร

ตค-3447 29/04/2020 อยูท่ี� โรงเรยีน
บา้นกลว้ย
ต.วงัยาว
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
บา้นกลว้ย
ต.วงัยาว
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

29/04/2020
08:32:35

29/04/2020
17:00:06

8 ชั�วโมง
27 นาที

31
วนิาที

- 8.11
กม.

29
แม็คโคร

ตค-3447 30/04/2020 อยูท่ี� โรงเรยีน
บา้นกลว้ย
ต.วงัยาว
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
บา้นกลว้ย
ต.วงัยาว
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

30/04/2020
08:36:08

30/04/2020
16:46:29

8 ชั�วโมง
10 นาที

21
วนิาที

- 7.61
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [32 เกลี�ยดนิ] ตค-3692 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/04/2020

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.)

32 เกลี�ย
ดนิ

ตค-3692 02/04/2020 อยูท่ี� สถานตํีารวจ
ภธูรทุง่คลี
ต.ทุง่คลี

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานตํีารวจ
ภธูรทุง่คลี
ต.ทุง่คลี

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

02/04/2020
10:33:35

02/04/2020
10:41:21

7 นาที
46
วนิาที

- 0.01
กม.

32 เกลี�ย
ดนิ

ตค-3692 03/04/2020 อยูท่ี� สถานตํีารวจ
ภธูรทุง่คลี
ต.ทุง่คลี

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศาลเจา้พอ่
สวสัดเีขาใหญ่
ต.เขาพระ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

03/04/2020
10:05:59

03/04/2020
13:36:18

3
ชั�วโมง

30
นาที
19
วนิาที

- 12.55
กม.

32 เกลี�ย
ดนิ

ตค-3692 09/04/2020 อยูท่ี� ศาลเจา้พอ่
สวสัดเีขาใหญ่
ต.เขาพระ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดักรา่งสาม
ยอด

ต.เขาดนิ
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

09/04/2020
10:10:30

09/04/2020
13:56:39

3
ชั�วโมง

46
นาท ี9
วนิาที

- 15.09
กม.

32 เกลี�ย
ดนิ

ตค-3692 16/04/2020 อยูท่ี� วดักรา่งสาม
ยอด

ต.เขาดนิ
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดักรา่งสาม
ยอด

ต.เขาดนิ
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

16/04/2020
09:25:42

16/04/2020
14:06:36

4
ชั�วโมง

40
นาที
54
วนิาที

- 10.63
กม.

32 เกลี�ย
ดนิ

ตค-3692 17/04/2020 อยูท่ี� วดักรา่งสาม
ยอด

ต.เขาดนิ
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดักรา่งสาม
ยอด

ต.เขาดนิ
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

17/04/2020
10:02:54

17/04/2020
13:44:06

3
ชั�วโมง

41
นาที
12
วนิาที

- 13.75
กม.

32 เกลี�ย
ดนิ

ตค-3692 20/04/2020 อยูท่ี� วดักรา่งสาม
ยอด

ต.เขาดนิ
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัไทร
ต.หวัเขา

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

20/04/2020
09:24:05

20/04/2020
13:44:09

4
ชั�วโมง

20
นาท ี4
วนิาที

- 35.31
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [09 รถเกลี�ยดนิ] ตค-3693 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/04/2020

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.)

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 01/04/2020 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 02/04/2020 อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลยางนอน
ต.ยางนอน

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

02/04/2020
08:23:17

02/04/2020
15:55:52

7
ชั�วโมง

32
นาที
35
วนิาที

- 17.31
กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 03/04/2020 อยูท่ี� ศนูย์
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลยางนอน
ต.ยางนอน

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลยางนอน
ต.ยางนอน

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

03/04/2020
08:31:23

03/04/2020
16:10:21

7
ชั�วโมง

38
นาที
58
วนิาที

- 14.88
กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 04/04/2020 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 05/04/2020 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 06/04/2020 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 07/04/2020 อยูท่ี� ศนูย์
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลยางนอน
ต.ยางนอน

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลยางนอน
ต.ยางนอน

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

07/04/2020
08:29:32

07/04/2020
16:09:10

7
ชั�วโมง

39
นาที
38
วนิาที

- 15.83
กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 08/04/2020 อยูท่ี� ศนูย์
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลยางนอน
ต.ยางนอน

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลยางนอน
ต.ยางนอน

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

08/04/2020
08:23:47

08/04/2020
16:05:01

7
ชั�วโมง

41
นาที
14
วนิาที

- 15.04
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.)

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 09/04/2020 อยูท่ี� ศนูย์
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลยางนอน
ต.ยางนอน

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอน
ฉนวน
ต.ทุง่คลี

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

09/04/2020
09:03:03

09/04/2020
15:42:06

6
ชั�วโมง

39
นาท ี3
วนิาที

- 13.01
กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 13/04/2020 อยูท่ี� บา้นดอน
ฉนวน
ต.ทุง่คลี

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บงึสมัพันธ์
ใหญ่

ต.ทุง่คลี
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

13/04/2020
08:47:09

13/04/2020
15:45:56

6
ชั�วโมง

58
นาที
47
วนิาที

- 14.67
กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 14/04/2020 อยูท่ี� บงึสมัพันธ์
ใหญ่

ต.ทุง่คลี
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บงึสมัพันธ์
ใหญ่

ต.ทุง่คลี
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

14/04/2020
08:47:52

14/04/2020
15:50:51

7
ชั�วโมง
2 นาที

59
วนิาที

- 14.72
กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 15/04/2020 อยูท่ี� บงึสมัพันธ์
ใหญ่

ต.ทุง่คลี
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
กองทนุหมูบ่า้นหมู่
ที� 4 บา้นหว้ยปลา

ชอ่น
ต.ยางนอน

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

15/04/2020
09:14:32

15/04/2020
16:04:59

6
ชั�วโมง

50
นาที
27
วนิาที

- 20.11
กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 16/04/2020 อยูท่ี� ที�ทําการ
กองทนุหมูบ่า้นหมู่
ที� 4 บา้นหว้ยปลา

ชอ่น
ต.ยางนอน

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลองยาง
นอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

16/04/2020
09:00:19

16/04/2020
15:45:33

6
ชั�วโมง

45
นาที
14
วนิาที

- 15.00
กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 17/04/2020 อยูท่ี� คลองยาง
นอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลยางนอน
ต.ยางนอน

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

17/04/2020
08:27:21

17/04/2020
15:46:22

7
ชั�วโมง

19
นาท ี1
วนิาที

- 14.55
กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 18/04/2020 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 19/04/2020 - - - - - - -



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.)

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 20/04/2020 อยูท่ี� ศนูย์
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลยางนอน
ต.ยางนอน

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลองยาง
นอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

20/04/2020
08:56:25

20/04/2020
15:38:56

6
ชั�วโมง

42
นาที
31
วนิาที

- 12.91
กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 21/04/2020 อยูท่ี� คลองยาง
นอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลองยาง
นอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

21/04/2020
08:27:01

21/04/2020
15:58:57

7
ชั�วโมง

31
นาที
56
วนิาที

- 17.58
กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 22/04/2020 อยูท่ี� คลองยาง
นอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัดงพกิลุ
ต.เดมิบาง

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

22/04/2020
08:25:47

22/04/2020
15:49:16

7
ชั�วโมง

23
นาที
29
วนิาที

- 15.52
กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 23/04/2020 อยูท่ี� วดัดงพกิลุ
ต.เดมิบาง

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลองยาง
นอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

23/04/2020
08:58:47

23/04/2020
15:49:06

6
ชั�วโมง

50
นาที
19
วนิาที

- 15.28
กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 24/04/2020 อยูท่ี� คลองยาง
นอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

24/04/2020
08:20:52

24/04/2020
12:34:04

4
ชั�วโมง

13
นาที
12
วนิาที

- 14.07
กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 25/04/2020 - - - - - - 0.83
กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 26/04/2020 - - - - - - -

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 27/04/2020 - - - - - - 0.52
กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 28/04/2020 อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหมศ่รี
สวุรรณ

ต.หนองสะเดา
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

28/04/2020
07:55:57

28/04/2020
16:04:56

8
ชั�วโมง
8 นาที

59
วนิาที

- 39.43
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.)

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 29/04/2020 อยูท่ี� วดัใหมศ่รี
สวุรรณ

ต.หนองสะเดา
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิาร
และถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

29/04/2020
08:22:41

29/04/2020
16:11:28

7
ชั�วโมง

48
นาที
47
วนิาที

- 32.21
กม.

09 รถ
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 30/04/2020 อยูท่ี� ศนูยบ์รกิาร
และถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สหกรณ์
ชมุชนตําบลหนอง
สะเดา ที�ทําการ
องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลหนอง

สะเดา
ต.หนองสะเดา
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

30/04/2020
08:36:41

30/04/2020
16:12:28

7
ชั�วโมง

35
นาที
47
วนิาที

- 31.39
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [26 แม็คโคร] ตค-3721 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/04/2020

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.)

26
แม็คโคร

ตค-3721 02/04/2020 อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

02/04/2020
08:38:09

02/04/2020
14:21:57

5 ชั�วโมง
43 นาที

48
วนิาที

- 0.72
กม.

26
แม็คโคร

ตค-3721 04/04/2020 อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

04/04/2020
13:16:19

04/04/2020
13:27:34

11 นาที
15
วนิาที

- 0.32
กม.

26
แม็คโคร

ตค-3721 06/04/2020 อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

06/04/2020
08:17:17

06/04/2020
08:21:03

3 นาที
46
วนิาที

- 0.61
กม.

26
แม็คโคร

ตค-3721 07/04/2020 อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

07/04/2020
09:08:32

07/04/2020
11:14:21

2 ชั�วโมง
5 นาที

49
วนิาที

- 5.64
กม.

26
แม็คโคร

ตค-3721 28/04/2020 อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

28/04/2020
14:36:42

28/04/2020
14:58:14

21 นาที
32
วนิาที

- 1.14
กม.

26
แม็คโคร

ตค-3721 29/04/2020 อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

29/04/2020
08:48:09

29/04/2020
13:13:40

4 ชั�วโมง
25 นาที

31
วนิาที

- 2.86
กม.

26
แม็คโคร

ตค-3721 30/04/2020 อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น.
อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง
อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

30/04/2020
08:09:17

30/04/2020
15:18:51

7 ชั�วโมง
9 นาที

34
วนิาที

- 1.87
กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [12 รถเกลี�ยดนิ] อบจ-72 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/04/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/04/2020

ชื�อ
สนิทรพัย์

ป้าย
ทะเบยีน ประจาํวนัที�

สถานที� เร ิ�ม
ตน้

สถานที� สิ�น
สดุ

เวลาเร ิ�ม
ตน้

เวลาสิ�น
สดุ

รวมเวลา
ทาํงาน

เวลา
ทาํงาน
เกนิ 14
ช.ม.

ระยะ
ทาง
รวม

(กม.)

12 รถเกลี�ย
ดนิ

อบจ-72 17/04/2020 - - - - - - 0.16
กม.



 
 
 
 

 
รายงานการเดินทางและอัตราการส้ินเปลืองน ้ามัน 

จ านวน  45  คัน 
 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [13 โดยสาร] 40-0189 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:04

01/04/2020
23:59:25

23 ชั�วโมง
59 นาท ี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 0.00 0.00 ลติร

02/04/2020
00:00:25

02/04/2020
23:59:47

23 ชั�วโมง
59 นาท ี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 0.08 0.00 ลติร

03/04/2020
00:00:47

03/04/2020
23:59:12

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

83 38.21 7.52 ลติร

04/04/2020
00:00:12

04/04/2020
23:59:34

23 ชั�วโมง
59 นาท ี22
วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

5 0.03 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:34

05/04/2020
23:59:56

23 ชั�วโมง
59 นาท ี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 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:56

06/04/2020
23:59:19

23 ชั�วโมง
58 นาท ี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 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:19

07/04/2020
23:59:42

23 ชั�วโมง
59 นาท ี23
วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

94 41.70 8.27 ลติร

08/04/2020
00:00:42

08/04/2020
23:59:06

23 ชั�วโมง
58 นาท ี24
วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

69 14.70 2.72 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

09/04/2020
00:00:06

09/04/2020
23:59:28

23 ชั�วโมง
59 นาท ี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 0.00 ลติร

10/04/2020
00:00:28

10/04/2020
23:59:50

23 ชั�วโมง
59 นาท ี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 0.00 ลติร

11/04/2020
00:00:50

11/04/2020
23:59:12

23 ชั�วโมง
58 นาท ี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 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:12

12/04/2020
23:59:34

23 ชั�วโมง
59 นาท ี22
วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

5 0.04 0.01 ลติร

13/04/2020
00:00:33

13/04/2020
23:59:57

23 ชั�วโมง
59 นาท ี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 0.00 ลติร

14/04/2020
00:00:56

14/04/2020
23:59:22

23 ชั�วโมง
58 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

74 27.43 5.44 ลติร

15/04/2020
00:00:21

15/04/2020
23:59:44

23 ชั�วโมง
59 นาท ี23
วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

77 13.39 2.63 ลติร

16/04/2020
00:00:44

16/04/2020
23:59:06

23 ชั�วโมง
58 นาท ี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 0.06 0.00 ลติร

17/04/2020
00:00:06

17/04/2020
23:59:29

23 ชั�วโมง
59 นาท ี23
วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

81 13.81 2.74 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

18/04/2020
00:00:28

18/04/2020
23:59:50

23 ชั�วโมง
59 นาท ี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 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:50

19/04/2020
23:59:11

23 ชั�วโมง
58 นาท ี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 0.00 0.00 ลติร

20/04/2020
00:00:11

20/04/2020
23:59:31

23 ชั�วโมง
59 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 0.02 0.00 ลติร

21/04/2020
00:00:31

21/04/2020
23:59:53

23 ชั�วโมง
59 นาท ี22
วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

81 22.42 4.33 ลติร

22/04/2020
00:00:53

22/04/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาท ี21
วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

90 34.97 6.89 ลติร

23/04/2020
00:00:14

23/04/2020
23:59:34

23 ชั�วโมง
59 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

102 13.96 2.77 ลติร

24/04/2020
00:00:34

24/04/2020
23:59:56

23 ชั�วโมง
59 นาท ี22
วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

85 62.15 12.37
ลติร

25/04/2020
00:00:56

25/04/2020
23:59:20

23 ชั�วโมง
58 นาท ี24
วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

103 63.93 12.27
ลติร

26/04/2020
00:00:20

26/04/2020
23:59:43

23 ชั�วโมง
59 นาท ี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 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

27/04/2020
00:00:43

27/04/2020
23:59:06

23 ชั�วโมง
58 นาท ี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 0.00 ลติร

28/04/2020
00:00:06

28/04/2020
23:59:29

23 ชั�วโมง
59 นาท ี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 78.81 15.67
ลติร

29/04/2020
00:00:28

29/04/2020
23:59:50

23 ชั�วโมง
59 นาท ี22
วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

57 11.53 2.23 ลติร

30/04/2020
00:00:50

30/04/2020
23:59:12

23 ชั�วโมง
58 นาท ี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 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 9 ชั�วโมง 36
นาท ี7 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 31.40 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 437.23 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 85.86 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.09 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [58 โดยสาร] 40-0190 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:10

01/04/2020
23:59:34

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

70 20.85 4.08 ลติร

02/04/2020
00:00:35

02/04/2020
23:59:58

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

5 0.16 0.00 ลติร

03/04/2020
00:00:59

03/04/2020
23:59:24

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

97 171.70 33.23
ลติร

04/04/2020
00:00:24

04/04/2020
23:59:48

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 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:49

05/04/2020
23:59:11

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

0 0.00 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:12

06/04/2020
23:59:35

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 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:35

07/04/2020
23:59:59

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

5 0.10 0.00 ลติร

08/04/2020
00:01:00

08/04/2020
23:59:25

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

85 45.18 8.73 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

09/04/2020
00:00:25

09/04/2020
23:59:49

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

4 0.15 0.00 ลติร

10/04/2020
00:00:50

10/04/2020
23:59:14

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

90 57.32 11.12
ลติร

11/04/2020
00:00:15

11/04/2020
23:59:38

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 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:38

12/04/2020
23:59:00

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

0 0.00 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:01

13/04/2020
23:59:29

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

99 137.27 26.32
ลติร

14/04/2020
00:00:29

14/04/2020
23:59:55

23 ชั�วโมง
59 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

2 0.06 0.00 ลติร

15/04/2020
00:00:55

15/04/2020
23:59:20

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

1 0.02 0.00 ลติร

16/04/2020
00:00:20

16/04/2020
23:59:45

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

92 34.55 6.82 ลติร

17/04/2020
00:00:46

17/04/2020
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

0 0.00 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

18/04/2020
00:00:10

18/04/2020
23:59:35

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 0.01 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:35

19/04/2020
23:59:59

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 0.01 0.00 ลติร

20/04/2020
00:00:59

20/04/2020
23:59:22

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

90 18.98 3.55 ลติร

21/04/2020
00:00:23

21/04/2020
23:59:46

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

11 0.13 0.00 ลติร

22/04/2020
00:00:46

22/04/2020
23:59:09

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

9 0.11 0.00 ลติร

23/04/2020
00:00:09

23/04/2020
23:59:32

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

2 0.12 0.00 ลติร

24/04/2020
00:00:33

24/04/2020
23:59:56

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

3 0.05 0.00 ลติร

25/04/2020
00:00:57

25/04/2020
23:59:21

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

1 0.06 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:21

26/04/2020
23:59:47

23 ชั�วโมง
59 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

0 0.00 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

27/04/2020
00:00:47

27/04/2020
23:59:11

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

1 0.07 0.00 ลติร

28/04/2020
00:00:13

28/04/2020
23:59:37

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

2 0.10 0.00 ลติร

29/04/2020
00:00:38

29/04/2020
23:59:04

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

103 163.84 32.16
ลติร

30/04/2020
00:00:05

30/04/2020
23:59:29

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 0.09 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 1 ชั�วโมง 6
นาท ี6 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 44.53 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 650.93 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 126.01 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [59 โดยสาร] 40-0191 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:09

01/04/2020
23:59:40

23 ชั�วโมง
59 นาท ี31
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 0.00 ลติร

02/04/2020
00:00:40

02/04/2020
23:59:11

23 ชั�วโมง
58 นาท ี31
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

10 0.41 0.04 ลติร

03/04/2020
00:00:12

03/04/2020
23:59:42

23 ชั�วโมง
59 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 0.00 ลติร

04/04/2020
00:00:43

04/04/2020
23:59:13

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

13 0.37 0.02 ลติร

05/04/2020
00:00:13

05/04/2020
23:59:44

23 ชั�วโมง
59 นาท ี31
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 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:45

06/04/2020
23:59:15

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 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:15

07/04/2020
23:59:46

23 ชั�วโมง
59 นาท ี31
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 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

08/04/2020
00:00:46

08/04/2020
23:59:17

23 ชั�วโมง
58 นาท ี31
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 0.00 ลติร

09/04/2020
00:00:17

09/04/2020
23:59:49

23 ชั�วโมง
59 นาท ี32
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 0.00 ลติร

10/04/2020
00:00:49

10/04/2020
23:59:19

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 0.00 ลติร

11/04/2020
00:00:20

11/04/2020
23:59:52

23 ชั�วโมง
59 นาท ี32
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

19 0.40 0.06 ลติร

12/04/2020
00:00:52

12/04/2020
23:59:23

23 ชั�วโมง
58 นาท ี31
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 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:23

13/04/2020
23:59:56

23 ชั�วโมง
59 นาท ี33
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

7 0.42 0.06 ลติร

14/04/2020
00:00:57

14/04/2020
23:59:31

23 ชั�วโมง
58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดัเอื�อวฒันาคา้

ไม ้
ต.สวนแตง อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

66 22.30 4.46 ลติร

15/04/2020
00:00:31

15/04/2020
23:59:01

23 ชั�วโมง
58 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 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

16/04/2020
00:00:02

16/04/2020
23:59:31

23 ชั�วโมง
59 นาท ี29
วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

8 0.11 0.00 ลติร

17/04/2020
00:00:31

17/04/2020
23:59:05

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

84 96.18 18.45
ลติร

18/04/2020
00:00:05

18/04/2020
23:59:36

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 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:36

19/04/2020
23:59:05

23 ชั�วโมง
58 นาท ี29
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 0.00 ลติร

20/04/2020
00:00:05

20/04/2020
23:59:38

23 ชั�วโมง
59 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

80 95.00 17.99
ลติร

21/04/2020
00:00:38

21/04/2020
23:59:09

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

80 95.87 18.61
ลติร

22/04/2020
00:00:10

22/04/2020
23:59:41

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

77 98.42 19.09
ลติร

23/04/2020
00:00:41

23/04/2020
23:59:11

23 ชั�วโมง
58 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

73 12.53 2.47 ลติร

24/04/2020
00:00:12

24/04/2020
23:59:45

23 ชั�วโมง
59 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

79 98.42 19.14
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

25/04/2020
00:00:45

25/04/2020
23:59:17

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 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:17

26/04/2020
23:59:49

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 0.00 ลติร

27/04/2020
00:00:49

27/04/2020
23:59:23

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

76 93.28 17.85
ลติร

28/04/2020
00:00:24

28/04/2020
23:59:57

23 ชั�วโมง
59 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

78 97.23 18.83
ลติร

29/04/2020
00:00:57

29/04/2020
23:59:29

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

76 93.56 18.12
ลติร

30/04/2020
00:00:30

30/04/2020
23:59:02

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

76 99.93 19.25
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 23 ชั�วโมง 39 นาที
59 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 47.15 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 904.46 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 174.44 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.18 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [60 โดยสาร] 40-0196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:18

01/04/2020
23:59:57

23 ชั�วโมง
59 นาที
39 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

79 80.71 15.87
ลติร

02/04/2020
00:00:57

02/04/2020
23:59:37

23 ชั�วโมง
58 นาที
40 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

80 100.08 19.44
ลติร

03/04/2020
00:00:37

03/04/2020
23:59:16

23 ชั�วโมง
58 นาที
39 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

79 79.98 15.53
ลติร

04/04/2020
00:00:16

04/04/2020
23:59:56

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:56

05/04/2020
23:59:35

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:35

06/04/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.04 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:14

07/04/2020
23:59:54

23 ชั�วโมง
59 นาที
40 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

83 150.03 29.42
ลติร

08/04/2020
00:00:54

08/04/2020
23:59:34

23 ชั�วโมง
58 นาที
40 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

85 92.92 18.02
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

09/04/2020
00:00:34

09/04/2020
23:59:13

23 ชั�วโมง
58 นาที
39 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

77 91.52 17.79
ลติร

10/04/2020
00:00:14

10/04/2020
23:59:52

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

11/04/2020
00:00:52

11/04/2020
23:59:29

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:29

12/04/2020
23:59:06

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:06

13/04/2020
23:59:47

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

14/04/2020
00:00:47

14/04/2020
23:59:29

23 ชั�วโมง
58 นาที
42 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

71 89.93 17.51
ลติร

15/04/2020
00:00:29

15/04/2020
23:59:10

23 ชั�วโมง
58 นาที
41 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

77 102.54 19.64
ลติร

16/04/2020
00:00:10

16/04/2020
23:59:50

23 ชั�วโมง
59 นาที
40 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

80 111.00 21.81
ลติร

17/04/2020
00:00:50

17/04/2020
23:59:30

23 ชั�วโมง
58 นาที
40 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

77 109.83 21.24
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

18/04/2020
00:00:31

18/04/2020
23:59:10

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:10

19/04/2020
23:59:49

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.01 0.00 ลติร

20/04/2020
00:00:49

20/04/2020
23:59:28

23 ชั�วโมง
58 นาที
39 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

79 89.49 17.09
ลติร

21/04/2020
00:00:28

21/04/2020
23:59:06

23 ชั�วโมง
58 นาที
38 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

78 83.98 16.38
ลติร

22/04/2020
00:00:07

22/04/2020
23:59:45

23 ชั�วโมง
59 นาที
38 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

75 105.70 20.04
ลติร

23/04/2020
00:00:45

23/04/2020
23:59:23

23 ชั�วโมง
58 นาที
38 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

78 87.85 16.82
ลติร

24/04/2020
00:00:23

24/04/2020
23:59:02

23 ชั�วโมง
58 นาที
39 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

76 92.77 17.97
ลติร

25/04/2020
00:00:02

25/04/2020
23:59:43

23 ชั�วโมง
59 นาที
41 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

2 0.08 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:43

26/04/2020
23:59:22

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 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

27/04/2020
00:00:23

27/04/2020
23:59:04

23 ชั�วโมง
58 นาที
41 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

78 95.67 18.39
ลติร

28/04/2020
00:00:04

28/04/2020
23:59:44

23 ชั�วโมง
59 นาที
40 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

76 91.73 17.67
ลติร

29/04/2020
00:00:44

29/04/2020
23:59:22

23 ชั�วโมง
58 นาที
38 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

77 91.32 17.84
ลติร

30/04/2020
00:00:23

30/04/2020
23:59:01

23 ชั�วโมง
58 นาที
38 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

72 90.37 17.55
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 10 ชั�วโมง 50
นาท ี16 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 45.43 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1837.59 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 356.02 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.16 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [01 ทวัร]์ 40-0225 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:47

01/04/2020
23:59:19

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 0.00 ลติร

02/04/2020
00:00:19

02/04/2020
23:58:06

23 ชั�วโมง
57 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 0.00 ลติร

03/04/2020
00:00:45

03/04/2020
23:59:13

23 ชั�วโมง
58 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

0 0.00 0.00 ลติร

04/04/2020
00:00:13

04/04/2020
11:13:43

11 ชั�วโมง
13 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 0.38 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 10 ชั�วโมง 50
นาท ี16 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 45.43 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.38 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 356.02 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.16 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [14 โดยสาร] 40-0255 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:24

01/04/2020
23:59:18

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/04/2020
00:00:18

02/04/2020
23:59:12

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/04/2020
00:00:13

03/04/2020
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

99 103.60 18.59
ลติร

04/04/2020
00:00:09

04/04/2020
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 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:04

05/04/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
59 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

0 0.00 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:59

06/04/2020
23:59:53

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:53

07/04/2020
23:59:48

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

104 105.31 18.63
ลติร

08/04/2020
00:00:49

08/04/2020
23:59:47

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

106 105.86 18.87
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

09/04/2020
00:00:48

09/04/2020
23:59:46

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

109 105.34 18.86
ลติร

10/04/2020
00:00:47

10/04/2020
23:59:44

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

106 136.05 24.06
ลติร

11/04/2020
00:00:45

11/04/2020
23:59:39

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

0 0.01 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:39

12/04/2020
23:59:34

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

87 53.16 9.62 ลติร

13/04/2020
00:00:35

13/04/2020
23:59:35

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

97 151.10 27.10
ลติร

14/04/2020
00:00:35

14/04/2020
23:59:37

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

107 108.89 19.06
ลติร

15/04/2020
00:00:37

15/04/2020
23:59:34

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

109 110.49 19.69
ลติร

16/04/2020
00:00:35

16/04/2020
23:59:31

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

109 108.03 19.13
ลติร

17/04/2020
00:00:31

17/04/2020
23:59:31

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

101 141.20 25.32
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

18/04/2020
00:00:31

18/04/2020
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

0 0.00 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:28

19/04/2020
23:59:22

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

0 0.01 0.00 ลติร

20/04/2020
00:00:22

20/04/2020
23:59:17

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

109 107.69 19.03
ลติร

21/04/2020
00:00:18

21/04/2020
23:59:13

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

104 114.89 20.44
ลติร

22/04/2020
00:00:14

22/04/2020
23:59:09

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

105 107.63 18.76
ลติร

23/04/2020
00:00:10

23/04/2020
23:59:06

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

109 112.84 20.37
ลติร

24/04/2020
00:00:06

24/04/2020
23:59:04

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

107 120.86 21.49
ลติร

25/04/2020
00:00:04

25/04/2020
23:59:00

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

2 0.02 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:00

26/04/2020
23:59:56

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 0.01 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

27/04/2020
00:00:57

27/04/2020
23:59:53

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 0.01 0.00 ลติร

28/04/2020
00:00:54

28/04/2020
23:59:48

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

0 0.00 0.00 ลติร

29/04/2020
00:00:49

29/04/2020
23:59:45

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

110 117.39 20.36
ลติร

30/04/2020
00:00:46

30/04/2020
23:59:43

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

100 114.95 20.05
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 13 ชั�วโมง 32
นาท ี44 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 56.85 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 2025.34 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 359.43 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.63 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [15 โดยสาร] 40-0256 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:26

01/04/2020
23:59:01

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 0.01 0.00 ลติร

02/04/2020
00:00:01

02/04/2020
23:59:37

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

0 0.01 0.00 ลติร

03/04/2020
00:00:37

03/04/2020
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 0.00 ลติร

04/04/2020
00:00:14

04/04/2020
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 0.00 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:51

05/04/2020
23:59:27

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 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:28

06/04/2020
23:59:04

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 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:04

07/04/2020
23:59:42

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

74 40.48 7.08 ลติร

08/04/2020
00:00:43

08/04/2020
23:59:21

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 37.17 6.73 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

09/04/2020
00:00:21

09/04/2020
23:59:59

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

88 70.99 12.49
ลติร

10/04/2020
00:00:59

10/04/2020
23:59:35

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

4 0.10 0.00 ลติร

11/04/2020
00:00:36

11/04/2020
23:59:11

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 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:11

12/04/2020
23:59:46

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 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:47

13/04/2020
23:59:24

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

71 35.12 6.05 ลติร

14/04/2020
00:00:24

14/04/2020
23:59:02

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 0.02 0.00 ลติร

15/04/2020
00:00:03

15/04/2020
23:59:39

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

0 0.01 0.00 ลติร

16/04/2020
00:00:40

16/04/2020
23:59:15

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 0.00 ลติร

17/04/2020
00:00:16

17/04/2020
23:59:53

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

94 90.92 16.39
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

18/04/2020
00:00:54

18/04/2020
23:59:30

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 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:30

19/04/2020
23:59:05

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 0.00 ลติร

20/04/2020
00:00:06

20/04/2020
23:59:43

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

76 71.28 12.77
ลติร

21/04/2020
00:00:43

21/04/2020
23:59:20

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

92 71.56 12.71
ลติร

22/04/2020
00:00:21

22/04/2020
23:59:58

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

87 71.39 12.71
ลติร

23/04/2020
00:00:58

23/04/2020
23:59:37

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

82 84.39 15.04
ลติร

24/04/2020
00:00:37

24/04/2020
23:59:16

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

87 98.47 17.55
ลติร

25/04/2020
00:00:16

25/04/2020
23:59:54

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 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:54

26/04/2020
23:59:31

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 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

27/04/2020
00:00:32

27/04/2020
23:59:11

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

89 70.13 12.49
ลติร

28/04/2020
00:00:11

28/04/2020
23:59:50

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

80 68.86 12.33
ลติร

29/04/2020
00:00:51

29/04/2020
23:59:26

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 0.00 ลติร

30/04/2020
00:00:27

30/04/2020
23:59:02

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

6 0.10 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 23 ชั�วโมง 16 นาที
8 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 48.22 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 811.03 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 144.34 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.62 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [16 โดยสาร] 40-0257 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:46

01/04/2020
23:59:37

23 ชั�วโมง
58 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 0.01 0.00 ลติร

02/04/2020
00:00:38

02/04/2020
23:59:31

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

79 116.54 20.73
ลติร

03/04/2020
00:00:31

03/04/2020
23:59:25

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

79 134.41 23.64
ลติร

04/04/2020
00:00:26

04/04/2020
23:59:18

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 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:18

05/04/2020
23:59:09

23 ชั�วโมง
58 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 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:10

06/04/2020
23:59:01

23 ชั�วโมง
58 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

5 0.02 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:01

07/04/2020
23:59:55

23 ชั�วโมง
59 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

85 103.07 18.23
ลติร

08/04/2020
00:00:55

08/04/2020
23:59:49

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

82 103.24 18.56
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

09/04/2020
00:00:50

09/04/2020
23:59:44

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

77 127.16 22.75
ลติร

10/04/2020
00:00:44

10/04/2020
23:59:35

23 ชั�วโมง
58 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 0.00 ลติร

11/04/2020
00:00:36

11/04/2020
23:59:26

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 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:27

12/04/2020
23:59:17

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

7 0.05 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:17

13/04/2020
23:59:11

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

81 111.13 19.95
ลติร

14/04/2020
00:00:11

14/04/2020
23:59:08

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

80 139.78 24.81
ลติร

15/04/2020
00:00:08

15/04/2020
23:59:03

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

83 129.04 22.66
ลติร

16/04/2020
00:00:03

16/04/2020
23:59:57

23 ชั�วโมง
59 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

81 109.97 19.50
ลติร

17/04/2020
00:00:58

17/04/2020
23:59:51

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

81 111.91 19.50
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

18/04/2020
00:00:52

18/04/2020
23:59:44

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 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:44

19/04/2020
23:59:34

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 0.14 0.00 ลติร

20/04/2020
00:00:35

20/04/2020
23:59:27

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

105 158.46 28.45
ลติร

21/04/2020
00:00:28

21/04/2020
23:59:19

23 ชั�วโมง
58 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

103 103.77 18.60
ลติร

22/04/2020
00:00:20

22/04/2020
23:59:11

23 ชั�วโมง
58 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

83 111.71 19.63
ลติร

23/04/2020
00:00:11

23/04/2020
23:59:03

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

81 132.43 23.44
ลติร

24/04/2020
00:00:03

24/04/2020
23:59:55

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

77 104.18 18.71
ลติร

25/04/2020
00:00:56

25/04/2020
23:59:48

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

2 0.13 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:48

26/04/2020
23:59:40

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 0.01 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

27/04/2020
00:00:41

27/04/2020
23:59:33

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

48 6.58 1.12 ลติร

28/04/2020
00:00:33

28/04/2020
23:59:26

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

77 122.23 21.53
ลติร

29/04/2020
00:00:27

29/04/2020
23:59:20

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

86 117.88 20.83
ลติร

30/04/2020
00:00:20

30/04/2020
23:59:14

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

76 126.78 22.39
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 12 ชั�วโมง 23
นาท ี9 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 49.73 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 2170.64 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 385.03 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.64 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [17 โดยสาร] 40-0265 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:57

01/04/2020
23:59:09

23 ชั�วโมง
58 นาที
12 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

88 147.03 23.85
ลติร

02/04/2020
00:00:09

02/04/2020
23:59:20

23 ชั�วโมง
59 นาที
11 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

89 19.63 3.14
ลติร

03/04/2020
00:00:21

03/04/2020
23:59:31

23 ชั�วโมง
59 นาที
10 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00
ลติร

04/04/2020
00:00:32

04/04/2020
23:59:43

23 ชั�วโมง
59 นาที
11 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00
ลติร

05/04/2020
00:00:43

05/04/2020
23:59:53

23 ชั�วโมง
59 นาที
10 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00
ลติร

06/04/2020
00:00:54

06/04/2020
23:59:04

23 ชั�วโมง
58 นาที
10 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00
ลติร

07/04/2020
00:00:04

07/04/2020
23:59:16

23 ชั�วโมง
59 นาที
12 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กบา้นกก
ซางองคก์าร

บรหิารสว่นตําบล
วงัคนั
ต.วงัคนั
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

99 91.79 14.84
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

08/04/2020
00:00:16

08/04/2020
23:59:27

23 ชั�วโมง
59 นาที
11 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซางองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลวงัคนั
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กบา้นกก
ซางองคก์าร

บรหิารสว่นตําบล
วงัคนั
ต.วงัคนั
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

47 2.91 0.34
ลติร

09/04/2020
00:00:28

09/04/2020
23:59:38

23 ชั�วโมง
59 นาที
10 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซางองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลวงัคนั
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กบา้นกก
ซางองคก์าร

บรหิารสว่นตําบล
วงัคนั
ต.วงัคนั
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00
ลติร

10/04/2020
00:00:38

10/04/2020
23:59:51

23 ชั�วโมง
59 นาที
13 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซางองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลวงัคนั
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

93 160.75 26.51
ลติร

11/04/2020
00:00:51

11/04/2020
23:59:02

23 ชั�วโมง
58 นาที
11 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00
ลติร

12/04/2020
00:00:02

12/04/2020
23:59:12

23 ชั�วโมง
59 นาที
10 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00
ลติร

13/04/2020
00:00:13

13/04/2020
23:59:27

23 ชั�วโมง
59 นาที
14 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กบา้นกก
ซางองคก์าร

บรหิารสว่นตําบล
วงัคนั
ต.วงัคนั
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

103 87.01 14.40
ลติร

14/04/2020
00:00:28

14/04/2020
23:59:44

23 ชั�วโมง
59 นาที
16 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซางองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลวงัคนั
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กบา้นกก
ซางองคก์าร

บรหิารสว่นตําบล
วงัคนั
ต.วงัคนั
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

49 1.55 0.24
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

15/04/2020
00:00:45

15/04/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
59 นาที
13 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซางองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลวงัคนั
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กบา้นกก
ซางองคก์าร

บรหิารสว่นตําบล
วงัคนั
ต.วงัคนั
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

91 36.26 5.97
ลติร

16/04/2020
00:00:59

16/04/2020
23:59:11

23 ชั�วโมง
58 นาที
12 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซางองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลวงัคนั
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กบา้นกก
ซางองคก์าร

บรหิารสว่นตําบล
วงัคนั
ต.วงัคนั
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

50 1.54 0.26
ลติร

17/04/2020
00:00:11

17/04/2020
23:59:25

23 ชั�วโมง
59 นาที
14 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซางองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลวงัคนั
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

92 149.17 24.40
ลติร

18/04/2020
00:00:26

18/04/2020
23:59:37

23 ชั�วโมง
59 นาที
11 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00
ลติร

19/04/2020
00:00:38

19/04/2020
23:59:48

23 ชั�วโมง
59 นาที
10 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00
ลติร

20/04/2020
00:00:49

20/04/2020
23:59:00

23 ชั�วโมง
58 นาที
11 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

อยูท่ี� บา้นหว้ย
แหง้

ต.หว้ยขมิ�น
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

96 99.84 16.11
ลติร

21/04/2020
00:00:01

21/04/2020
23:59:11

23 ชั�วโมง
59 นาที
10 วนิาที

อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหว้ย
แหง้

ต.หว้ยขมิ�น
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

62 27.99 4.52
ลติร

22/04/2020
00:00:11

22/04/2020
23:59:21

23 ชั�วโมง
59 นาที
10 วนิาที

อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหว้ย
แหง้

ต.หว้ยขมิ�น
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

52 28.48 4.45
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

23/04/2020
00:00:22

23/04/2020
23:59:33

23 ชั�วโมง
59 นาที
11 วนิาที

อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหว้ย
แหง้

ต.หว้ยขมิ�น
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

91 68.82 11.15
ลติร

24/04/2020
00:00:33

24/04/2020
23:59:45

23 ชั�วโมง
59 นาที
12 วนิาที

อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

82 104.14 16.92
ลติร

25/04/2020
00:00:46

25/04/2020
23:59:57

23 ชั�วโมง
59 นาที
11 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00
ลติร

26/04/2020
00:01:17

26/04/2020
23:59:40

23 ชั�วโมง
58 นาที
23 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00
ลติร

27/04/2020
00:00:40

27/04/2020
23:59:56

23 ชั�วโมง
59 นาที
16 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

อยูท่ี� บา้นหว้ย
แหง้

ต.หว้ยขมิ�น
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

94 114.57 18.19
ลติร

28/04/2020
00:00:56

28/04/2020
23:59:11

23 ชั�วโมง
58 นาที
15 วนิาที

อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหว้ย
แหง้

ต.หว้ยขมิ�น
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

87 65.59 10.65
ลติร

29/04/2020
00:00:11

29/04/2020
23:59:24

23 ชั�วโมง
59 นาที
13 วนิาที

อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหว้ย
แหง้

ต.หว้ยขมิ�น
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

44 17.95 2.93
ลติร

30/04/2020
00:00:25

30/04/2020
23:59:39

23 ชั�วโมง
59 นาที
14 วนิาที

อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหว้ย
แหง้

ต.หว้ยขมิ�น
อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

56 44.35 7.13
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 11 ชั�วโมง
38 นาท ี6 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 47.40 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1269.47 กม.



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

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 206.00 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.16 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [18 โดยสาร] 40-0266 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:07

01/04/2020
23:59:13

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

66 9.81 1.66 ลติร

02/04/2020
00:00:13

02/04/2020
23:59:21

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

93 157.91 28.16
ลติร

03/04/2020
00:00:22

03/04/2020
23:59:28

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 0.00 ลติร

04/04/2020
00:00:29

04/04/2020
23:59:34

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 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:35

05/04/2020
23:59:40

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 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:41

06/04/2020
23:59:46

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 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:47

07/04/2020
23:59:53

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

2 0.06 0.00 ลติร

08/04/2020
00:00:53

08/04/2020
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 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

09/04/2020
00:00:59

09/04/2020
23:59:05

23 ชั�วโมง
58 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

62 5.10 0.86 ลติร

10/04/2020
00:00:05

10/04/2020
23:59:15

23 ชั�วโมง
59 นาที
10 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

87 74.93 12.75
ลติร

11/04/2020
00:00:15

11/04/2020
23:59:21

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 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:21

12/04/2020
23:59:26

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 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:27

13/04/2020
23:59:37

23 ชั�วโมง
59 นาที
10 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

97 110.86 18.37
ลติร

14/04/2020
00:00:37

14/04/2020
23:59:45

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 0.00 0.00 ลติร

15/04/2020
00:00:46

15/04/2020
23:59:52

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 0.00 ลติร

16/04/2020
00:00:53

16/04/2020
23:59:58

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 0.00 ลติร

17/04/2020
00:00:59

17/04/2020
23:59:05

23 ชั�วโมง
58 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

60 4.99 0.83 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

18/04/2020
00:00:05

18/04/2020
23:59:12

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 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:12

19/04/2020
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

2 0.11 0.01 ลติร

20/04/2020
00:00:19

20/04/2020
23:59:26

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

98 210.88 37.22
ลติร

21/04/2020
00:00:26

21/04/2020
23:59:31

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 0.00 ลติร

22/04/2020
00:00:32

22/04/2020
23:59:36

23 ชั�วโมง
59 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 0.02 0.00 ลติร

23/04/2020
00:00:36

23/04/2020
23:59:41

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 0.00 ลติร

24/04/2020
00:00:41

24/04/2020
23:59:46

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 0.01 0.00 ลติร

25/04/2020
00:00:47

25/04/2020
23:59:54

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 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:54

26/04/2020
23:59:01

23 ชั�วโมง
58 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 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

27/04/2020
00:00:01

27/04/2020
23:59:08

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

3 0.07 0.00 ลติร

28/04/2020
00:00:08

28/04/2020
23:59:14

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

56 11.94 1.83 ลติร

29/04/2020
00:00:15

29/04/2020
23:59:20

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

51 2.23 0.36 ลติร

30/04/2020
00:00:21

30/04/2020
23:59:28

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

74 40.23 6.77 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 11 นาท ี27
วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 43.33 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 629.18 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 108.82 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.78 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [41 เททา้ย] 83-4802 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:26

01/04/2020
23:59:54

23 ชั�วโมง
59 นาที
28 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

70 122.39 24.13
ลติร

02/04/2020
00:00:55

02/04/2020
23:59:22

23 ชั�วโมง
58 นาที
27 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

72 111.11 22.08
ลติร

03/04/2020
00:00:23

03/04/2020
23:59:51

23 ชั�วโมง
59 นาที
28 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

70 110.87 21.72
ลติร

04/04/2020
00:00:52

04/04/2020
23:59:19

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:19

05/04/2020
23:59:46

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:47

06/04/2020
23:59:13

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

49 5.05 0.92 ลติร

07/04/2020
00:00:14

07/04/2020
23:59:41

23 ชั�วโมง
59 นาที
27 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

76 110.81 22.13
ลติร

08/04/2020
00:00:42

08/04/2020
23:59:10

23 ชั�วโมง
58 นาที
28 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

78 142.87 27.89
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

09/04/2020
00:00:10

09/04/2020
23:59:39

23 ชั�วโมง
59 นาที
29 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

71 126.81 25.08
ลติร

10/04/2020
00:00:40

10/04/2020
23:59:07

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.03 0.00 ลติร

11/04/2020
00:00:07

11/04/2020
23:59:34

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:34

12/04/2020
23:59:00

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:00

13/04/2020
23:59:29

23 ชั�วโมง
59 นาที
29 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 0.00 ลติร

14/04/2020
00:00:29

14/04/2020
23:59:00

23 ชั�วโมง
58 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

71 150.54 29.86
ลติร

15/04/2020
00:00:00

15/04/2020
23:59:30

23 ชั�วโมง
59 นาที
30 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

78 158.03 30.96
ลติร

16/04/2020
00:00:30

16/04/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
59 นาที
28 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

78 125.99 25.04
ลติร

17/04/2020
00:00:58

17/04/2020
23:59:25

23 ชั�วโมง
58 นาที
27 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

70 121.53 24.11
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

18/04/2020
00:00:26

18/04/2020
23:59:53

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:53

19/04/2020
23:59:18

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

53 5.06 1.00 ลติร

20/04/2020
00:00:20

20/04/2020
23:59:46

23 ชั�วโมง
59 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

82 119.45 23.52
ลติร

21/04/2020
00:00:47

21/04/2020
23:59:12

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

81 126.12 25.13
ลติร

22/04/2020
00:00:13

22/04/2020
23:59:38

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

86 117.10 23.27
ลติร

23/04/2020
00:00:39

23/04/2020
23:59:05

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

86 141.10 27.90
ลติร

24/04/2020
00:00:06

24/04/2020
23:59:32

23 ชั�วโมง
59 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

86 134.05 26.40
ลติร

25/04/2020
00:00:33

25/04/2020
23:59:00

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.01 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:00

26/04/2020
23:59:28

23 ชั�วโมง
59 นาที
28 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 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

27/04/2020
00:00:28

27/04/2020
23:59:56

23 ชั�วโมง
59 นาที
28 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

85 115.23 22.78
ลติร

28/04/2020
00:00:57

28/04/2020
23:59:23

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

83 104.37 20.77
ลติร

29/04/2020
00:00:24

29/04/2020
23:59:51

23 ชั�วโมง
59 นาที
27 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

74 100.86 20.15
ลติร

30/04/2020
00:00:51

30/04/2020
23:59:18

23 ชั�วโมง
58 นาที
27 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

67 84.41 16.66
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 18 ชั�วโมง 6
นาท ี47 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 46.82 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 2333.76 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 461.50 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.06 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [07 เททา้ย] 83-4803 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:11

01/04/2020
23:59:51

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 0.00 0.00 ลติร

02/04/2020
00:00:51

02/04/2020
23:59:32

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 0.00 ลติร

03/04/2020
00:00:31

03/04/2020
23:59:13

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 0.00 ลติร

04/04/2020
00:00:13

04/04/2020
23:59:54

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 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:53

05/04/2020
23:59:34

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 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:34

06/04/2020
23:59:14

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 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:14

07/04/2020
23:59:55

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 0.01 0.00 ลติร

08/04/2020
00:00:55

08/04/2020
23:59:37

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 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

09/04/2020
00:00:37

09/04/2020
23:59:19

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 0.00 ลติร

10/04/2020
00:00:19

10/04/2020
23:59:59

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 0.00 0.00 ลติร

11/04/2020
00:00:59

11/04/2020
23:59:39

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 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:39

12/04/2020
23:59:19

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 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:19

13/04/2020
08:57:28

8 ชั�วโมง
57 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

0 0.03 0.00 ลติร

14/04/2020
09:17:28

14/04/2020
09:21:06

3 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 0.02 0.00 ลติร

17/04/2020
12:16:34

17/04/2020
23:59:27

11 ชั�วโมง
42 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

87 15.05 2.95 ลติร

18/04/2020
00:00:27

18/04/2020
23:59:09

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 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:09

19/04/2020
23:59:51

23 ชั�วโมง
59 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 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

20/04/2020
00:00:51

20/04/2020
23:59:32

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 0.00 ลติร

21/04/2020
00:00:32

21/04/2020
23:59:11

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 0.00 ลติร

22/04/2020
00:00:11

22/04/2020
22:40:08

22 ชั�วโมง
39 นาท ี57
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 0.00 ลติร

24/04/2020
08:19:39

24/04/2020
08:23:59

4 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 0.08 0.00 ลติร

27/04/2020
08:52:59

27/04/2020
08:57:06

4 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 0.03 0.00 ลติร

28/04/2020
12:14:52

28/04/2020
12:18:11

3 นาท ี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 0.04 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 11 นาท ี1
วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 34.74 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 15.25 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 2.95 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 บรรทกุเททา้ย] 83-4804 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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 11 นาท ี1
วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 34.74 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 15.25 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 2.95 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [44 เททา้ย] 83-4805 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:54

01/04/2020
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

70 121.86 24.00
ลติร

02/04/2020
00:00:14

02/04/2020
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

72 124.42 24.50
ลติร

03/04/2020
00:00:34

03/04/2020
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

74 123.30 24.29
ลติร

04/04/2020
00:00:54

04/04/2020
23:59:12

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:12

05/04/2020
23:59:30

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:31

06/04/2020
23:59:49

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

0 0.01 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:50

07/04/2020
23:59:08

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

76 123.87 24.42
ลติร

08/04/2020
00:00:09

08/04/2020
23:59:29

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

72 125.50 24.75
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

09/04/2020
00:00:30

09/04/2020
23:59:50

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

71 127.84 25.04
ลติร

10/04/2020
00:00:50

10/04/2020
23:59:07

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 0.01 0.00 ลติร

11/04/2020
00:00:08

11/04/2020
23:59:25

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 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:26

12/04/2020
23:59:43

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 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:43

13/04/2020
23:59:03

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

0 0.01 0.00 ลติร

14/04/2020
00:00:04

14/04/2020
23:59:25

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 0.00 0.00 ลติร

15/04/2020
00:00:25

15/04/2020
23:59:45

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

75 125.62 24.92
ลติร

16/04/2020
00:00:46

16/04/2020
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

74 127.17 25.11
ลติร

17/04/2020
00:00:05

17/04/2020
23:59:26

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

78 128.52 25.15
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

18/04/2020
00:00:27

18/04/2020
23:59:45

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

0 0.00 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:45

19/04/2020
23:59:02

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 0.00 ลติร

20/04/2020
00:00:03

20/04/2020
23:59:22

23 ชั�วโมง
59 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

74 132.50 25.82
ลติร

21/04/2020
00:00:23

21/04/2020
23:59:42

23 ชั�วโมง
59 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

74 131.16 25.93
ลติร

22/04/2020
00:00:42

22/04/2020
23:59:00

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

78 125.00 24.53
ลติร

23/04/2020
00:00:01

23/04/2020
23:59:20

23 ชั�วโมง
59 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

78 124.53 24.61
ลติร

24/04/2020
00:00:21

24/04/2020
23:59:40

23 ชั�วโมง
59 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

79 107.50 21.03
ลติร

25/04/2020
00:00:40

25/04/2020
23:59:59

23 ชั�วโมง
59 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 0.00 ลติร

26/04/2020
00:01:00

26/04/2020
23:59:18

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

0 0.01 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

27/04/2020
00:00:19

27/04/2020
23:59:41

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

79 143.73 28.51
ลติร

28/04/2020
00:00:41

28/04/2020
23:59:00

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

78 123.77 24.25
ลติร

29/04/2020
00:00:01

29/04/2020
23:59:20

23 ชั�วโมง
59 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

81 122.99 24.25
ลติร

30/04/2020
00:00:21

30/04/2020
23:59:41

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

75 105.86 20.84
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 19 ชั�วโมง 53
นาท ี48 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 38.32 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 2245.19 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 441.95 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.08 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [05 รถนํ�า] 83-4899 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:01

01/04/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
59 นาท ี57
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 0.00 ลติร

02/04/2020
00:00:58

02/04/2020
23:59:56

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 0.00 ลติร

03/04/2020
00:00:55

03/04/2020
23:59:53

23 ชั�วโมง
58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� บายศรพีอ่ขนุ
ศรอีนิทราทติย์
ต.สองพี�นอ้ง
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์าร
บรหิารสว่นตําบลทุง่

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

87 11.91 3.96 ลติร

04/04/2020
00:00:53

04/04/2020
23:59:50

23 ชั�วโมง
58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� องคก์าร
บรหิารสว่นตําบลทุง่

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

อยูท่ี� องคก์าร
บรหิารสว่นตําบลทุง่

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:50

05/04/2020
23:59:47

23 ชั�วโมง
58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� องคก์าร
บรหิารสว่นตําบลทุง่

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

อยูท่ี� องคก์าร
บรหิารสว่นตําบลทุง่

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:47

06/04/2020
23:59:44

23 ชั�วโมง
58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� องคก์าร
บรหิารสว่นตําบลทุง่

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

อยูท่ี� องคก์าร
บรหิารสว่นตําบลทุง่

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:44

07/04/2020
23:59:41

23 ชั�วโมง
58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� องคก์าร
บรหิารสว่นตําบลทุง่

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

อยูท่ี� โรงเรยีนหนอง
วลัยเ์ปรยีงวทิยา

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

12 0.70 0.22 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

08/04/2020
00:00:40

08/04/2020
23:59:38

23 ชั�วโมง
58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนหนอง
วลัยเ์ปรยีงวทิยา

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนหนอง
วลัยเ์ปรยีงวทิยา

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

09/04/2020
00:00:38

09/04/2020
23:59:35

23 ชั�วโมง
58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนหนอง
วลัยเ์ปรยีงวทิยา

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนหนอง
วลัยเ์ปรยีงวทิยา

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/04/2020
00:00:35

10/04/2020
23:59:32

23 ชั�วโมง
58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนหนอง
วลัยเ์ปรยีงวทิยา

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนหนอง
วลัยเ์ปรยีงวทิยา

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/04/2020
00:00:32

11/04/2020
23:59:28

23 ชั�วโมง
58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนหนอง
วลัยเ์ปรยีงวทิยา

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนหนอง
วลัยเ์ปรยีงวทิยา

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:28

12/04/2020
23:59:25

23 ชั�วโมง
58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนหนอง
วลัยเ์ปรยีงวทิยา

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนหนอง
วลัยเ์ปรยีงวทิยา

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:25

13/04/2020
23:59:24

23 ชั�วโมง
58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนหนอง
วลัยเ์ปรยีงวทิยา

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนหนอง
วลัยเ์ปรยีงวทิยา

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

10 4.48 1.38 ลติร

14/04/2020
00:00:23

14/04/2020
23:59:23

23 ชั�วโมง
59 นาที

อยูท่ี� โรงเรยีนหนอง
วลัยเ์ปรยีงวทิยา

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนหนอง
วลัยเ์ปรยีงวทิยา

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

21 4.09 1.26 ลติร

15/04/2020
00:00:23

15/04/2020
23:59:22

23 ชั�วโมง
58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนหนอง
วลัยเ์ปรยีงวทิยา

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์าร
บรหิารสว่นตําบลทุง่

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

40 17.30 5.43 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

16/04/2020
00:00:22

16/04/2020
23:59:20

23 ชั�วโมง
58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� องคก์าร
บรหิารสว่นตําบลทุง่

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

อยูท่ี� จริวฒันฟ์ารม์
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

40 20.93 6.68 ลติร

17/04/2020
00:00:20

17/04/2020
23:59:19

23 ชั�วโมง
58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� จริวฒันฟ์ารม์
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานัน
ตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

37 27.64 8.92 ลติร

18/04/2020
00:00:19

18/04/2020
23:59:16

23 ชั�วโมง
58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานัน
ตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานัน
ตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:16

19/04/2020
23:59:13

23 ชั�วโมง
58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานัน
ตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานัน
ตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/04/2020
00:00:13

20/04/2020
23:59:10

23 ชั�วโมง
58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานัน
ตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานัน
ตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

31 21.58 7.02 ลติร

21/04/2020
00:00:10

21/04/2020
23:59:07

23 ชั�วโมง
58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานัน
ตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานัน
ตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

45 26.80 8.77 ลติร

22/04/2020
00:00:07

22/04/2020
23:59:05

23 ชั�วโมง
58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานัน
ตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานัน
ตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

33 20.78 6.68 ลติร

23/04/2020
00:00:05

23/04/2020
23:59:03

23 ชั�วโมง
58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานัน
ตําบลทุง่คอก
ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

36 26.48 8.52 ลติร

24/04/2020
00:00:03

24/04/2020
23:59:01

23 ชั�วโมง
58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

20 15.57 4.98 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

25/04/2020
00:00:00

25/04/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
59 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:58

26/04/2020
23:59:55

23 ชั�วโมง
58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/04/2020
00:00:55

27/04/2020
23:59:52

23 ชั�วโมง
58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/04/2020
00:00:52

28/04/2020
23:59:49

23 ชั�วโมง
58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

29/04/2020
00:00:48

29/04/2020
23:59:46

23 ชั�วโมง
58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองห
มน

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

28 21.87 7.06 ลติร

30/04/2020
00:00:46

30/04/2020
23:59:44

23 ชั�วโมง
58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� บา้นหนองห
มน

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองห
มน

ต.ทุง่คอก
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

32 24.90 8.05 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 7 ชั�วโมง 23
นาท ี32 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 8.93 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 245.05 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 78.93 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.10 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [02 รถนํ�า ] 83-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:20

01/04/2020
23:59:07

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 0.00 ลติร

02/04/2020
00:00:07

02/04/2020
23:59:54

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 0.00 ลติร

03/04/2020
00:00:54

03/04/2020
23:59:41

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 0.00 ลติร

04/04/2020
00:00:41

04/04/2020
23:59:27

23 ชั�วโมง
58 นาที
46 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 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:27

05/04/2020
23:59:13

23 ชั�วโมง
58 นาที
46 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 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:13

06/04/2020
23:59:59

23 ชั�วโมง
59 นาที
46 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 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:59

07/04/2020
23:59:48

23 ชั�วโมง
58 นาที
49 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

24 15.10 4.81 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

08/04/2020
00:00:48

08/04/2020
23:59:38

23 ชั�วโมง
58 นาที
50 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

17 11.23 3.62 ลติร

09/04/2020
00:00:38

09/04/2020
23:59:27

23 ชั�วโมง
58 นาที
49 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

60 26.71 8.74 ลติร

10/04/2020
00:00:27

10/04/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.00 ลติร

11/04/2020
00:00:13

11/04/2020
23:59:59

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:59

12/04/2020
23:59:44

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:44

13/04/2020
16:34:07

16 ชั�วโมง
33 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

6 0.19 0.01 ลติร

14/04/2020
09:11:18

14/04/2020
12:00:26

2 ชั�วโมง
49 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

9 0.96 0.08 ลติร

15/04/2020
07:02:08

15/04/2020
07:17:36

15 นาที
28 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.08 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

16/04/2020
16:35:34

16/04/2020
16:39:44

4 นาท ี10
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 0.00 ลติร

17/04/2020
09:14:50

17/04/2020
09:18:40

3 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

0 0.10 0.00 ลติร

20/04/2020
08:10:41

20/04/2020
09:49:05

1 ชั�วโมง
38 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 0.37 0.00 ลติร

22/04/2020
08:37:14

22/04/2020
08:42:13

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 0.09 0.00 ลติร

23/04/2020
07:27:49

23/04/2020
07:31:49

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.09 0.00 ลติร

27/04/2020
07:18:34

27/04/2020
16:18:29

8 ชั�วโมง
59 นาที
55 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
ประทนุทอง
ต.หวัโพธิ�
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

61 40.48 13.06
ลติร

28/04/2020
08:23:08

28/04/2020
17:07:37

8 ชั�วโมง
44 นาที
29 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
ประทนุทอง
ต.หวัโพธิ�
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
ประทนุทอง
ต.หวัโพธิ�
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

18 9.04 2.48 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 4 ชั�วโมง 4
นาท ี37 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 7.39 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 104.44 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 32.80 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.18 กม./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

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [03 รถนํ�า] 83-4901 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
07:48:53

01/04/2020
07:57:54

9 นาท ี1
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00
ลติร

02/04/2020
13:00:08

02/04/2020
14:19:56

1 ชั�วโมง
19 นาที
48 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

0 0.38 0.00
ลติร

03/04/2020
12:57:36

03/04/2020
17:10:19

4 ชั�วโมง
12 นาที
43 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซาง

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัคนั

ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

79 29.24 9.64
ลติร

07/04/2020
09:35:22

07/04/2020
19:14:42

9 ชั�วโมง
39 นาที
20 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซาง

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัคนั

ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซาง

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัคนั

ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

55 36.12 11.57
ลติร

08/04/2020
06:38:48

08/04/2020
17:13:47

10
ชั�วโมง
34 นาที
59 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซาง

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัคนั

ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซาง

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัคนั

ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

48 34.49 11.11
ลติร

09/04/2020
06:26:41

09/04/2020
15:55:48

9 ชั�วโมง
29 นาที
7 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซาง

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัคนั

ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซาง

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัคนั

ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

81 67.12 21.70
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

10/04/2020
06:15:50

10/04/2020
21:18:07

15
ชั�วโมง 2
นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซาง

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัคนั

ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซาง

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัคนั

ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

63 43.98 14.02
ลติร

13/04/2020
08:21:05

13/04/2020
16:01:32

7 ชั�วโมง
40 นาที
27 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซาง

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัคนั

ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซาง

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัคนั

ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

58 42.43 13.68
ลติร

14/04/2020
08:39:32

14/04/2020
17:09:31

8 ชั�วโมง
29 นาที
59 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซาง

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัคนั

ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซาง

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัคนั

ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

59 20.97 6.58
ลติร

15/04/2020
07:32:35

15/04/2020
16:16:36

8 ชั�วโมง
44 นาที
1 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซาง

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัคนั

ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซาง

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัคนั

ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

61 40.53 13.01
ลติร

16/04/2020
06:14:11

16/04/2020
16:37:24

10
ชั�วโมง
23 นาที
13 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซาง

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัคนั

ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซาง

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัคนั

ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

51 39.85 12.83
ลติร

17/04/2020
06:19:46

17/04/2020
14:24:18

8 ชั�วโมง
4 นาที

32 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซาง

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัคนั

ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซาง

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัคนั

ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

53 34.98 11.24
ลติร

20/04/2020
08:56:52

20/04/2020
19:43:06

10
ชั�วโมง
46 นาที
14 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กบา้นกกซาง

องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวงัคนั

ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

51 37.95 12.14
ลติร

21/04/2020
07:56:24

21/04/2020
16:10:12

8 ชั�วโมง
13 นาที
48 วนิาที

อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

44 31.06 10.02
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

22/04/2020
08:27:03

22/04/2020
15:46:41

7 ชั�วโมง
19 นาที
38 วนิาที

อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

50 35.78 11.51
ลติร

23/04/2020
09:24:35

23/04/2020
15:47:33

6 ชั�วโมง
22 นาที
58 วนิาที

อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

32 16.96 5.20
ลติร

24/04/2020
08:28:15

24/04/2020
15:24:01

6 ชั�วโมง
55 นาที
46 วนิาที

อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

39 25.05 8.04
ลติร

27/04/2020
09:19:34

27/04/2020
17:10:58

7 ชั�วโมง
51 นาที
24 วนิาที

อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัวงักุม่
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

40 12.07 3.71
ลติร

28/04/2020
09:11:15

28/04/2020
16:35:20

7 ชั�วโมง
24 นาที
5 วนิาที

อยูท่ี� วดัวงักุม่
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่
เสรมิสขุภาพตําบลบา้น
หว้ยแหง้ ตําบลหว้ย

ขมิ�น
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

33 21.15 6.76
ลติร

29/04/2020
08:13:09

29/04/2020
16:16:13

8 ชั�วโมง
3 นาท ี4
วนิาที

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่
เสรมิสขุภาพตําบลบา้น
หว้ยแหง้ ตําบลหว้ย

ขมิ�น
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

38 30.57 9.94
ลติร

30/04/2020
08:40:12

30/04/2020
15:56:58

7 ชั�วโมง
16 นาที
46 วนิาที

อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

30 35.78 11.67
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 10 ชั�วโมง 52
นาท ี50 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 14.67 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 636.52 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 204.37 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.11 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [38 รถบรรทกุ] 83-5015 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:59

01/04/2020
23:59:37

23 ชั�วโมง
58 นาที
38 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

02/04/2020
00:00:38

02/04/2020
23:59:16

23 ชั�วโมง
58 นาที
38 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

03/04/2020
00:00:16

03/04/2020
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

83 138.34 27.05
ลติร

04/04/2020
00:00:59

04/04/2020
23:59:39

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 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:39

05/04/2020
23:59:17

23 ชั�วโมง
58 นาที
38 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

1 0.00 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:17

06/04/2020
23:59:55

23 ชั�วโมง
59 นาที
38 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:56

07/04/2020
23:59:34

23 ชั�วโมง
58 นาที
38 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

08/04/2020
00:00:35

08/04/2020
23:59:15

23 ชั�วโมง
58 นาที
40 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

67 57.22 11.08
ลติร

09/04/2020
00:00:16

09/04/2020
23:58:59

23 ชั�วโมง
58 นาที
43 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

79 165.97 32.51
ลติร

10/04/2020
00:00:00

10/04/2020
23:59:38

23 ชั�วโมง
59 นาที
38 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 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

11/04/2020
00:00:39

11/04/2020
23:59:17

23 ชั�วโมง
58 นาที
38 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:17

12/04/2020
23:59:56

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 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:56

13/04/2020
23:59:37

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 0.00 ลติร

14/04/2020
00:00:38

14/04/2020
23:59:21

23 ชั�วโมง
58 นาที
43 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/04/2020
00:00:22

15/04/2020
23:59:04

23 ชั�วโมง
58 นาที
42 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

74 55.28 10.98
ลติร

16/04/2020
00:00:04

16/04/2020
23:59:48

23 ชั�วโมง
59 นาที
44 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

80 154.12 30.25
ลติร

17/04/2020
00:00:49

17/04/2020
23:59:31

23 ชั�วโมง
58 นาที
42 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

78 140.23 27.37
ลติร

18/04/2020
00:00:32

18/04/2020
23:59:11

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 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:12

19/04/2020
23:59:50

23 ชั�วโมง
59 นาที
38 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

20/04/2020
00:00:51

20/04/2020
23:59:32

23 ชั�วโมง
58 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

77 150.83 29.38
ลติร

21/04/2020
00:00:33

21/04/2020
23:59:09

23 ชั�วโมง
58 นาที
36 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 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

22/04/2020
00:00:10

22/04/2020
23:59:47

23 ชั�วโมง
59 นาที
37 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

23/04/2020
00:00:47

23/04/2020
23:59:24

23 ชั�วโมง
58 นาที
37 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/04/2020
00:00:25

24/04/2020
23:59:08

23 ชั�วโมง
58 นาที
43 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

74 164.42 31.29
ลติร

25/04/2020
00:00:08

25/04/2020
23:59:49

23 ชั�วโมง
59 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:49

26/04/2020
23:59:28

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 0.00 ลติร

27/04/2020
00:00:28

27/04/2020
23:59:13

23 ชั�วโมง
58 นาที
45 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

76 207.02 40.01
ลติร

28/04/2020
00:00:14

28/04/2020
23:59:57

23 ชั�วโมง
59 นาที
43 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

79 232.58 45.07
ลติร

29/04/2020
00:00:58

29/04/2020
23:59:41

23 ชั�วโมง
58 นาที
43 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

74 188.93 36.89
ลติร

30/04/2020
00:00:41

30/04/2020
23:59:24

23 ชั�วโมง
58 นาที
43 วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

72 225.81 44.36
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 6 ชั�วโมง 31
นาท ี32 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 45.27 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1880.89 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 366.24 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.14 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:์ [06 รถนํ�า] 83-5056 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:16

01/04/2020
23:59:57

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 0.00
ลติร

02/04/2020
00:00:57

02/04/2020
23:59:39

23
ชั�วโมง
58 นาที
42 วนิาที

อยูท่ี� Nong Yanri
ต.เขาดนิ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

30 11.34 3.39
ลติร

03/04/2020
00:00:38

03/04/2020
23:59:20

23
ชั�วโมง
58 นาที
42 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

25 12.10 3.65
ลติร

04/04/2020
00:00:20

04/04/2020
23:59:03

23
ชั�วโมง
58 นาที
43 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00
ลติร

05/04/2020
00:00:02

05/04/2020
23:59:45

23
ชั�วโมง
59 นาที
43 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00
ลติร

06/04/2020
00:00:44

06/04/2020
23:59:27

23
ชั�วโมง
58 นาที
43 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00
ลติร

07/04/2020
00:00:27

07/04/2020
23:59:08

23
ชั�วโมง
58 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

22 9.91 3.02
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

08/04/2020
00:00:08

08/04/2020
23:59:49

23
ชั�วโมง
59 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

18 13.51 4.23
ลติร

09/04/2020
00:00:49

09/04/2020
23:59:31

23
ชั�วโมง
58 นาที
42 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

23 19.93 6.31
ลติร

10/04/2020
00:00:30

10/04/2020
23:59:12

23
ชั�วโมง
58 นาที
42 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00
ลติร

11/04/2020
00:00:12

11/04/2020
23:59:54

23
ชั�วโมง
59 นาที
42 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00
ลติร

12/04/2020
00:00:54

12/04/2020
23:59:36

23
ชั�วโมง
58 นาที
42 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00
ลติร

13/04/2020
00:00:36

13/04/2020
23:59:17

23
ชั�วโมง
58 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

22 18.27 5.76
ลติร

14/04/2020
00:00:17

14/04/2020
23:59:59

23
ชั�วโมง
59 นาที
42 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 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

15/04/2020
00:00:58

15/04/2020
23:59:41

23
ชั�วโมง
58 นาที
43 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

40 12.68 3.89
ลติร

16/04/2020
00:00:40

16/04/2020
23:59:22

23
ชั�วโมง
58 นาที
42 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

45 13.67 4.15
ลติร

17/04/2020
00:00:22

17/04/2020
23:59:03

23
ชั�วโมง
58 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 4 บา้น

หว้ยปลาชอ่น
ต.ยางนอน

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

37 12.56 4.05
ลติร

18/04/2020
00:00:03

18/04/2020
23:59:44

23
ชั�วโมง
59 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 4 บา้น

หว้ยปลาชอ่น
ต.ยางนอน

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

10 0.34 0.08
ลติร

19/04/2020
00:00:43

19/04/2020
23:59:25

23
ชั�วโมง
58 นาที
42 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00
ลติร

20/04/2020
00:00:25

20/04/2020
23:59:06

23
ชั�วโมง
58 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลยางนอน

ต.ยางนอน
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

68 61.89 20.23
ลติร

21/04/2020
00:00:06

21/04/2020
23:59:46

23
ชั�วโมง
59 นาที
40 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

อยูท่ี� คลองยางนอน
ต.ยางนอน

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

69 60.68 20.02
ลติร

22/04/2020
00:00:46

22/04/2020
23:59:28

23
ชั�วโมง
58 นาที
42 วนิาที

อยูท่ี� คลองยางนอน
ต.ยางนอน

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลองยางนอน
ต.ยางนอน

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

42 16.97 5.42
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

23/04/2020
00:00:28

23/04/2020
23:59:09

23
ชั�วโมง
58 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� คลองยางนอน
ต.ยางนอน

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลองยางนอน
ต.ยางนอน

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

36 16.25 5.30
ลติร

24/04/2020
00:00:09

24/04/2020
23:59:50

23
ชั�วโมง
59 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� คลองยางนอน
ต.ยางนอน

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

36 20.99 6.80
ลติร

25/04/2020
00:00:50

25/04/2020
23:59:31

23
ชั�วโมง
58 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00
ลติร

26/04/2020
00:00:31

26/04/2020
23:59:12

23
ชั�วโมง
58 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00
ลติร

27/04/2020
00:00:12

27/04/2020
23:59:52

23
ชั�วโมง
59 นาที
40 วนิาที

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่
เสรมิสขุภาพตําบล
ตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา

อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

66 22.47 7.25
ลติร

28/04/2020
00:00:52

28/04/2020
23:59:34

23
ชั�วโมง
58 นาที
42 วนิาที

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่
เสรมิสขุภาพตําบล
ตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา

อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองสะเดา
ต.หนองสะเดา

อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

56 53.07 17.48
ลติร

29/04/2020
00:00:34

29/04/2020
23:59:15

23
ชั�วโมง
58 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่
เสรมิสขุภาพตําบล
ตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา

อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่
เสรมิสขุภาพตําบล
ตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา

อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

57 83.08 27.36
ลติร

30/04/2020
00:00:15

30/04/2020
23:59:56

23
ชั�วโมง
59 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่
เสรมิสขุภาพตําบล
ตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา

อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่
เสรมิสขุภาพตําบล
ตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา

อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

33 23.97 7.79
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 15 ชั�วโมง 48
นาท ี31 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 11.95 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 483.73 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 156.18 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

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.10 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [57 รถสขุา] 83-5520 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:52

01/04/2020
23:59:38

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 0.00 ลติร

02/04/2020
00:00:38

02/04/2020
19:21:58

19 ชั�วโมง
21 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 0.00 0.00 ลติร

21/04/2020
14:40:39

21/04/2020
15:43:12

1 ชั�วโมง 2
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

0 0.00 0.00 ลติร

24/04/2020
09:28:41

24/04/2020
23:59:13

14 ชั�วโมง
30 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 0.00 ลติร

25/04/2020
00:00:13

25/04/2020
23:59:00

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 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:01

26/04/2020
23:59:49

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 0.00 ลติร

27/04/2020
00:00:49

27/04/2020
23:59:35

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 0.00 ลติร

28/04/2020
00:00:36

28/04/2020
23:59:22

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 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

29/04/2020
00:00:23

29/04/2020
23:59:08

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 0.00 ลติร

30/04/2020
00:00:09

30/04/2020
23:59:54

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 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 22 นาท ี46 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 11.95 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.03 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 156.18 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.10 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [31 รถนํ�า] 83-5639 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

03/04/2020
17:56:04

03/04/2020
17:59:53

3 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/04/2020
04:31:04

08/04/2020
17:16:42

12 ชั�วโมง
45 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.62 0.00 ลติร

09/04/2020
05:09:56

09/04/2020
05:33:28

23 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.20 0.00 ลติร

11/04/2020
02:09:14

11/04/2020
07:08:39

4 ชั�วโมง
59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

13/04/2020
16:46:03

13/04/2020
16:49:51

3 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/04/2020
06:19:52

14/04/2020
23:59:46

17 ชั�วโมง
39 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

15/04/2020
00:00:31

15/04/2020
20:02:44

20 ชั�วโมง
2 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน

อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 22 นาท ี46 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 11.95 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.94 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 156.18 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.10 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [54 พน่ยาง] 83-5648 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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 : 22 นาท ี46 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 11.95 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.94 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 156.18 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.10 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [43 เททา้ย] 83-5766 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:36

01/04/2020
23:59:53

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

57 60.33 23.98
ลติร

02/04/2020
00:00:52

02/04/2020
23:59:10

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 61.37 24.41
ลติร

03/04/2020
00:00:10

03/04/2020
23:59:27

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

64 149.10 59.36
ลติร

04/04/2020
00:00:27

04/04/2020
23:59:44

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:44

05/04/2020
23:59:02

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:01

06/04/2020
23:59:18

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:18

07/04/2020
23:59:35

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 89.15 35.38
ลติร

08/04/2020
00:00:35

08/04/2020
23:59:53

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

62 100.01 39.65
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

09/04/2020
00:00:52

09/04/2020
23:59:11

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

61 89.74 35.43
ลติร

10/04/2020
00:00:10

10/04/2020
23:59:27

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

11/04/2020
00:00:27

11/04/2020
23:59:44

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:44

12/04/2020
23:59:01

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:00

13/04/2020
23:59:18

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

14/04/2020
00:00:18

14/04/2020
23:59:36

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

59 72.08 28.37
ลติร

15/04/2020
00:00:36

15/04/2020
23:59:54

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

63 76.34 30.26
ลติร

16/04/2020
00:00:54

16/04/2020
23:59:12

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

60 74.27 29.55
ลติร

17/04/2020
00:00:12

17/04/2020
23:59:29

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

62 78.56 31.17
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

18/04/2020
00:00:29

18/04/2020
23:59:46

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:46

19/04/2020
23:59:03

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.00 ลติร

20/04/2020
00:00:02

20/04/2020
23:59:19

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 92.78 36.74
ลติร

21/04/2020
00:00:19

21/04/2020
23:59:36

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 74.75 29.57
ลติร

22/04/2020
00:00:36

22/04/2020
23:59:53

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 79.04 31.26
ลติร

23/04/2020
00:00:52

23/04/2020
23:59:08

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.00 ลติร

24/04/2020
00:00:08

24/04/2020
23:59:24

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.01 0.00 ลติร

25/04/2020
00:00:24

25/04/2020
23:59:41

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:40

26/04/2020
23:59:57

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 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

27/04/2020
00:00:57

27/04/2020
23:59:16

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

62 75.04 29.75
ลติร

28/04/2020
00:00:16

28/04/2020
23:59:34

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

60 79.62 31.54
ลติร

29/04/2020
00:00:34

29/04/2020
23:59:51

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 72.09 28.64
ลติร

30/04/2020
00:00:51

30/04/2020
23:59:08

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 73.26 28.96
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 23 ชั�วโมง 52
นาท ี13 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 28.99 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1397.56 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 554.02 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.52 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [56 รถสขุา ] 83-6149 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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 : 2 วนั 23 ชั�วโมง 52
นาท ี13 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 28.99 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1397.56 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 554.02 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.52 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [19 เทรลเลอร]์ 83-7697 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

22/04/2020
09:43:01

22/04/2020
10:35:21

52 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

1 0.10 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 46 นาท ี59 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 1.00 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.10 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 554.02 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.52 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [04 รถนํ�า] 83-7815 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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 : 46 นาท ี59 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 1.00 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.10 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 554.02 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.52 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [21 เทรลเลอร]์ 83-8577 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:53

01/04/2020
23:59:07

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

71 51.77 16.91
ลติร

02/04/2020
00:00:06

02/04/2020
23:59:20

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

71 71.21 23.14
ลติร

03/04/2020
00:00:20

03/04/2020
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

69 136.56 44.80
ลติร

04/04/2020
00:00:34

04/04/2020
23:59:45

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 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:45

05/04/2020
23:59:56

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 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:56

06/04/2020
23:59:07

23 ชั�วโมง
58 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 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:07

07/04/2020
23:59:21

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

66 79.20 25.80
ลติร

08/04/2020
00:00:21

08/04/2020
23:59:33

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 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

09/04/2020
00:00:33

09/04/2020
23:59:45

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 0.00 ลติร

10/04/2020
00:00:45

10/04/2020
23:59:56

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 0.00 ลติร

11/04/2020
00:00:56

11/04/2020
23:59:06

23 ชั�วโมง
58 นาที
10 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 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:06

12/04/2020
23:59:17

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 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:17

13/04/2020
23:59:30

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 0.00 ลติร

14/04/2020
00:00:30

14/04/2020
23:59:45

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

0 0.00 0.00 ลติร

15/04/2020
00:00:44

15/04/2020
23:59:59

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

71 83.77 27.85
ลติร

16/04/2020
00:00:59

16/04/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาที
15 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัสระ
กระโจม

ต.สระกระโจม
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

66 103.00 33.87
ลติร

17/04/2020
00:00:14

17/04/2020
23:59:29

23 ชั�วโมง
59 นาที
15 วนิาที

อยูท่ี� วดัสระ
กระโจม

ต.สระกระโจม
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

66 53.70 17.56
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

18/04/2020
00:00:29

18/04/2020
23:59:41

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 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:40

19/04/2020
23:59:51

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 0.00 ลติร

20/04/2020
00:00:51

20/04/2020
23:59:01

23 ชั�วโมง
58 นาที
10 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 0.00 ลติร

21/04/2020
00:00:01

21/04/2020
23:59:10

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/04/2020
00:00:10

22/04/2020
23:59:22

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

72 80.52 26.19
ลติร

23/04/2020
00:00:22

23/04/2020
23:59:36

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

70 106.71 35.42
ลติร

24/04/2020
00:00:36

24/04/2020
23:59:50

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

72 80.74 26.82
ลติร

25/04/2020
00:00:50

25/04/2020
23:59:03

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 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:03

26/04/2020
23:59:15

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 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

27/04/2020
00:00:14

27/04/2020
23:59:27

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 0.00 ลติร

28/04/2020
00:00:27

28/04/2020
23:59:38

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 0.00 ลติร

29/04/2020
00:00:38

29/04/2020
23:59:52

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

66 89.42 29.34
ลติร

30/04/2020
00:00:52

30/04/2020
23:59:03

23 ชั�วโมง
58 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 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 6 ชั�วโมง 55
นาท ี18 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.69 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 936.61 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 307.70 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.04 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [34 รถบรรทกุ] 84-0960 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:33

01/04/2020
23:59:30

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 29.41 5.61 ลติร

02/04/2020
00:00:31

02/04/2020
23:59:28

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 80.92 15.74
ลติร

03/04/2020
00:00:29

03/04/2020
23:59:26

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

67 133.67 26.09
ลติร

04/04/2020
00:00:26

04/04/2020
23:59:22

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 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:22

05/04/2020
23:59:17

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 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:18

06/04/2020
23:59:13

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 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:13

07/04/2020
23:59:11

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 87.58 17.08
ลติร

08/04/2020
00:00:12

08/04/2020
23:59:10

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

75 93.35 18.15
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

09/04/2020
00:00:10

09/04/2020
23:59:09

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

62 69.31 13.09
ลติร

10/04/2020
00:00:09

10/04/2020
23:59:08

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 56.22 10.58
ลติร

11/04/2020
00:00:09

11/04/2020
23:59:05

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 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:05

12/04/2020
23:59:01

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

8 0.16 0.01 ลติร

13/04/2020
00:00:02

13/04/2020
23:59:02

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

101 131.63 24.69
ลติร

14/04/2020
00:00:03

14/04/2020
23:59:03

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

63 81.29 15.87
ลติร

15/04/2020
00:00:04

15/04/2020
23:59:02

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

63 73.52 14.47
ลติร

16/04/2020
00:00:03

16/04/2020
23:59:01

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

69 74.11 14.62
ลติร

17/04/2020
00:00:02

17/04/2020
23:58:59

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

88 71.13 14.17
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

18/04/2020
00:00:00

18/04/2020
23:59:56

23 ชั�วโมง
59 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 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:57

19/04/2020
23:59:52

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 0.00 ลติร

20/04/2020
00:00:53

20/04/2020
23:59:47

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.01 0.00 ลติร

21/04/2020
00:00:47

21/04/2020
23:59:43

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

64 18.55 2.90 ลติร

22/04/2020
00:00:43

22/04/2020
23:59:40

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

68 80.05 15.79
ลติร

23/04/2020
00:00:40

23/04/2020
23:59:37

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

72 32.45 5.98 ลติร

24/04/2020
00:00:38

24/04/2020
23:59:35

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

57 13.33 2.32 ลติร

25/04/2020
00:00:34

25/04/2020
23:59:32

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 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:33

26/04/2020
23:59:29

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 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

27/04/2020
00:00:30

27/04/2020
23:59:30

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

65 71.82 14.03
ลติร

28/04/2020
00:00:31

28/04/2020
23:59:30

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

78 77.25 15.18
ลติร

29/04/2020
00:00:31

29/04/2020
23:59:30

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

74 79.31 15.69
ลติร

30/04/2020
00:00:31

30/04/2020
23:59:29

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

77 89.15 17.40
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 19 ชั�วโมง 37
นาท ี31 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.19 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1444.23 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 279.46 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [35 รถบรรทกุ] 84-0961 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:19

01/04/2020
23:59:48

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

0 0.01 0.00 ลติร

02/04/2020
00:00:49

02/04/2020
23:59:18

23 ชั�วโมง
58 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

0 0.00 0.00 ลติร

03/04/2020
00:00:18

03/04/2020
23:59:48

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

04/04/2020
00:00:48

04/04/2020
23:59:18

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:18

05/04/2020
23:59:47

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:48

06/04/2020
23:59:26

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.06 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:26

07/04/2020
23:59:45

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

88 92.03 18.09
ลติร

08/04/2020
00:00:45

08/04/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 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

0 0.00 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

09/04/2020
00:00:15

09/04/2020
23:59:47

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

73 66.87 12.50
ลติร

10/04/2020
00:00:48

10/04/2020
23:59:21

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

90 80.90 15.01
ลติร

11/04/2020
00:00:22

11/04/2020
23:59:51

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:51

12/04/2020
23:59:19

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

0 0.00 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:19

13/04/2020
23:59:54

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

87 146.72 28.56
ลติร

14/04/2020
00:00:54

14/04/2020
23:59:30

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

84 101.43 19.66
ลติร

15/04/2020
00:00:30

15/04/2020
23:59:03

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

86 142.25 27.52
ลติร

16/04/2020
00:00:04

16/04/2020
23:59:38

23 ชั�วโมง
59 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

104 175.30 34.15
ลติร

17/04/2020
00:00:38

17/04/2020
23:59:10

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

85 147.95 28.92
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

18/04/2020
00:00:11

18/04/2020
23:59:41

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:41

19/04/2020
23:59:09

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

0 0.00 0.00 ลติร

20/04/2020
00:00:09

20/04/2020
23:59:39

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

55 35.39 6.52 ลติร

21/04/2020
00:00:38

21/04/2020
23:59:07

23 ชั�วโมง
58 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

0 0.00 0.00 ลติร

22/04/2020
00:00:07

22/04/2020
23:59:38

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

67 96.68 19.11
ลติร

23/04/2020
00:00:38

23/04/2020
23:59:09

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

77 79.91 15.62
ลติร

24/04/2020
00:00:10

24/04/2020
23:59:43

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

71 70.86 13.59
ลติร

25/04/2020
00:00:44

25/04/2020
23:59:15

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:16

26/04/2020
23:59:48

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 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

27/04/2020
00:00:48

27/04/2020
23:59:23

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

85 138.14 26.83
ลติร

28/04/2020
00:00:24

28/04/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
59 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

77 161.48 31.55
ลติร

29/04/2020
00:00:58

29/04/2020
23:59:31

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

91 152.60 29.98
ลติร

30/04/2020
00:00:32

30/04/2020
23:59:04

23 ชั�วโมง
58 นาที
32 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

84 126.20 24.58
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 20 ชั�วโมง 41
นาท ี1 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 42.43 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1814.78 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 352.19 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.15 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [49 กูช้พี] 84-5375 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:02

01/04/2020
23:59:00

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

64 15.43 3.01 ลติร

02/04/2020
00:00:00

02/04/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
59 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

82 24.60 4.69 ลติร

03/04/2020
00:00:58

03/04/2020
23:59:56

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

85 45.42 8.88 ลติร

04/04/2020
00:00:56

04/04/2020
23:59:54

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 0.20 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:54

05/04/2020
23:59:53

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 0.32 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:53

06/04/2020
23:59:51

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

1 0.24 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:51

07/04/2020
23:59:49

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 13.93 2.70 ลติร

08/04/2020
00:00:49

08/04/2020
23:59:47

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

5 0.50 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

09/04/2020
00:00:47

09/04/2020
23:59:45

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 0.77 0.00 ลติร

10/04/2020
00:00:45

10/04/2020
23:59:43

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

2 0.29 0.00 ลติร

11/04/2020
00:00:43

11/04/2020
23:59:42

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 0.33 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:42

12/04/2020
23:59:41

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 0.09 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:41

13/04/2020
23:59:40

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

65 16.80 3.12 ลติร

14/04/2020
00:00:40

14/04/2020
23:59:39

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

5 0.41 0.01 ลติร

15/04/2020
00:00:39

15/04/2020
23:59:38

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 0.43 0.00 ลติร

16/04/2020
00:00:38

16/04/2020
23:59:36

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 0.09 0.00 ลติร

17/04/2020
00:00:36

17/04/2020
23:59:34

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

69 46.36 9.12 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

18/04/2020
00:00:34

18/04/2020
23:59:32

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 0.05 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:31

19/04/2020
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 0.10 0.00 ลติร

20/04/2020
00:00:30

20/04/2020
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

2 0.59 0.00 ลติร

21/04/2020
00:00:29

21/04/2020
23:59:27

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 16.71 3.28 ลติร

22/04/2020
00:00:27

22/04/2020
23:59:25

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

1 0.21 0.00 ลติร

23/04/2020
00:00:25

23/04/2020
23:59:23

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

90 84.31 16.51
ลติร

24/04/2020
00:00:23

24/04/2020
23:59:19

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

85 40.09 7.71 ลติร

25/04/2020
00:00:19

25/04/2020
23:59:17

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 0.01 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:17

26/04/2020
23:59:15

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

51 3.48 0.60 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

27/04/2020
00:00:15

27/04/2020
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

57 11.65 1.98 ลติร

28/04/2020
00:00:13

28/04/2020
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

84 18.86 3.58 ลติร

29/04/2020
00:00:11

29/04/2020
23:59:09

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 17.87 3.54 ลติร

30/04/2020
00:00:09

30/04/2020
23:59:07

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 0.29 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 13 ชั�วโมง 39 นาที
42 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 28.10 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 360.41 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 68.73 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.24 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [52 นํ�าดบัเพลงิ] 85-0816 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:25

01/04/2020
23:59:12

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

77 44.83 14.34
ลติร

02/04/2020
00:00:13

02/04/2020
23:59:01

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 50.32 16.37
ลติร

03/04/2020
00:00:02

03/04/2020
23:59:51

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

62 20.31 6.57 ลติร

04/04/2020
00:00:51

04/04/2020
23:59:39

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

66 22.27 7.08 ลติร

05/04/2020
00:00:40

05/04/2020
23:59:28

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 24.02 7.48 ลติร

06/04/2020
00:00:29

06/04/2020
23:59:17

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

67 24.86 7.98 ลติร

07/04/2020
00:00:18

07/04/2020
23:59:06

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

68 24.93 7.96 ลติร

08/04/2020
00:00:07

08/04/2020
23:59:56

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

80 33.94 11.01
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

09/04/2020
00:00:56

09/04/2020
23:59:45

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

70 30.33 9.76 ลติร

10/04/2020
00:00:46

10/04/2020
23:59:34

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

68 37.50 12.14
ลติร

11/04/2020
00:00:35

11/04/2020
23:59:23

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 32.23 10.52
ลติร

12/04/2020
00:00:24

12/04/2020
23:59:12

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

68 37.35 12.22
ลติร

13/04/2020
00:00:12

13/04/2020
23:59:02

23 ชั�วโมง
58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

70 17.33 5.59 ลติร

14/04/2020
00:00:02

14/04/2020
23:59:54

23 ชั�วโมง
59 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

54 8.41 2.57 ลติร

15/04/2020
00:00:55

15/04/2020
23:59:45

23 ชั�วโมง
58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
หนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

73 21.25 6.94 ลติร

16/04/2020
00:00:45

16/04/2020
23:59:34

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

70 29.01 9.22 ลติร

17/04/2020
00:00:35

17/04/2020
23:59:23

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

61 14.43 4.48 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

18/04/2020
00:00:24

18/04/2020
23:59:13

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 30.61 10.00
ลติร

19/04/2020
00:00:13

19/04/2020
23:59:02

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

59 12.20 4.00 ลติร

20/04/2020
00:00:02

20/04/2020
23:59:51

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

73 52.24 17.08
ลติร

21/04/2020
00:00:52

21/04/2020
23:59:39

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 24.74 8.04 ลติร

22/04/2020
00:00:40

22/04/2020
23:59:27

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

67 19.92 6.09 ลติร

23/04/2020
00:00:28

23/04/2020
23:59:15

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

67 27.16 8.66 ลติร

24/04/2020
00:00:16

24/04/2020
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

59 19.79 6.46 ลติร

25/04/2020
00:00:04

25/04/2020
23:59:54

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

64 18.11 5.66 ลติร

26/04/2020
00:00:54

26/04/2020
23:59:42

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 20.51 6.57 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

27/04/2020
00:00:43

27/04/2020
23:59:32

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

55 19.80 6.29 ลติร

28/04/2020
00:00:33

28/04/2020
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

5 0.11 0.02 ลติร

29/04/2020
00:00:22

29/04/2020
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

62 19.38 5.99 ลติร

30/04/2020
00:00:11

30/04/2020
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

68 20.41 6.51 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 5 ชั�วโมง 37
นาท ี44 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 27.09 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 758.30 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 243.60 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.11 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [55 สิ�งปฏกิลู] 85-0817 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:47

01/04/2020
23:59:10

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 0.06 0.00 ลติร

02/04/2020
00:00:11

02/04/2020
23:59:35

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 0.28 0.00 ลติร

03/04/2020
00:00:36

03/04/2020
23:59:00

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 0.31 0.00 ลติร

04/04/2020
00:00:00

04/04/2020
23:59:24

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 0.26 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:25

05/04/2020
23:59:49

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 0.07 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:50

06/04/2020
23:59:14

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 0.13 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:14

07/04/2020
23:59:38

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 0.73 0.00 ลติร

08/04/2020
00:00:39

08/04/2020
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 0.54 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

09/04/2020
00:00:03

09/04/2020
23:59:28

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 0.10 0.00 ลติร

10/04/2020
00:00:29

10/04/2020
23:59:53

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 0.08 0.00 ลติร

11/04/2020
00:00:54

11/04/2020
23:59:17

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 0.14 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:18

12/04/2020
23:59:42

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 0.25 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:42

13/04/2020
23:59:07

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 0.19 0.00 ลติร

14/04/2020
00:00:07

14/04/2020
23:59:34

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

62 39.24 7.14 ลติร

15/04/2020
00:00:35

15/04/2020
23:59:00

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

66 16.65 3.18 ลติร

16/04/2020
00:00:01

16/04/2020
23:59:26

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 0.21 0.00 ลติร

17/04/2020
00:00:27

17/04/2020
23:59:52

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 0.26 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

18/04/2020
00:00:53

18/04/2020
23:59:18

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 0.11 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:18

19/04/2020
23:59:42

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 0.17 0.00 ลติร

20/04/2020
00:00:43

20/04/2020
23:59:06

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 0.41 0.00 ลติร

21/04/2020
00:00:07

21/04/2020
23:59:30

23 ชั�วโมง
59 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 0.26 0.00 ลติร

22/04/2020
00:00:30

22/04/2020
23:59:53

23 ชั�วโมง
59 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 0.35 0.00 ลติร

23/04/2020
00:00:54

23/04/2020
23:59:17

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 0.11 0.00 ลติร

24/04/2020
00:00:17

24/04/2020
23:59:41

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 0.44 0.00 ลติร

25/04/2020
00:00:42

25/04/2020
23:59:07

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 0.11 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:08

26/04/2020
23:59:31

23 ชั�วโมง
59 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

4 0.48 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

27/04/2020
00:00:32

27/04/2020
23:59:57

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 0.79 0.00 ลติร

28/04/2020
00:00:58

28/04/2020
23:59:19

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

1 1.12 0.00 ลติร

29/04/2020
00:00:20

29/04/2020
23:59:44

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 0.56 0.00 ลติร

30/04/2020
00:00:44

30/04/2020
23:59:09

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 1.09 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 30 นาที
58 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 35.08 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 65.48 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 10.32 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.34 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [48 รถนํ�า] 85-1016 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:43

01/04/2020
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 0.00 ลติร

02/04/2020
00:00:15

02/04/2020
23:59:48

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 0.00 ลติร

03/04/2020
00:00:48

03/04/2020
23:59:20

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 0.00 ลติร

04/04/2020
00:00:21

04/04/2020
23:59:53

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 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:54

05/04/2020
23:59:25

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 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:26

06/04/2020
23:59:57

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 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:58

07/04/2020
23:59:30

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

9 0.08 0.00 ลติร

08/04/2020
00:00:30

08/04/2020
23:59:03

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 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

09/04/2020
00:00:03

09/04/2020
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 0.00 0.00 ลติร

10/04/2020
00:00:37

10/04/2020
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

83 60.56 19.61
ลติร

11/04/2020
00:00:15

11/04/2020
23:59:47

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 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:48

12/04/2020
23:59:18

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 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:19

13/04/2020
23:59:54

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

60 15.01 4.78 ลติร

14/04/2020
00:00:55

14/04/2020
23:59:30

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 0.00 ลติร

15/04/2020
00:00:31

15/04/2020
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 0.00 ลติร

16/04/2020
00:00:03

16/04/2020
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 0.00 ลติร

17/04/2020
00:00:36

17/04/2020
23:59:08

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 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

18/04/2020
00:00:09

18/04/2020
23:59:42

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 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:43

19/04/2020
23:59:14

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 0.00 ลติร

20/04/2020
00:00:14

20/04/2020
23:59:46

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 0.01 0.00 ลติร

21/04/2020
00:00:46

21/04/2020
23:59:17

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 0.00 ลติร

22/04/2020
00:00:17

22/04/2020
23:59:47

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 0.00 0.00 ลติร

23/04/2020
00:00:48

23/04/2020
23:59:18

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 0.00 ลติร

24/04/2020
00:00:18

24/04/2020
23:59:51

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

10 0.08 0.00 ลติร

25/04/2020
00:00:52

25/04/2020
23:59:26

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 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:26

26/04/2020
23:59:00

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 0.01 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

27/04/2020
00:00:01

27/04/2020
23:59:36

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 0.00 ลติร

28/04/2020
00:00:37

28/04/2020
23:59:09

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 0.00 ลติร

29/04/2020
00:00:10

29/04/2020
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 0.00 ลติร

30/04/2020
00:00:42

30/04/2020
23:59:13

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 0.01 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 11 ชั�วโมง 30 นาที
42 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 36.09 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 75.78 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 24.39 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.11 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [36 เททา้ย] 85-1416 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:19

01/04/2020
23:59:36

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 72.53 14.07
ลติร

02/04/2020
00:00:37

02/04/2020
23:59:55

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 81.34 15.79
ลติร

03/04/2020
00:00:56

03/04/2020
23:59:13

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

76 134.04 26.41
ลติร

04/04/2020
00:00:14

04/04/2020
23:59:28

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:29

05/04/2020
23:59:43

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:43

06/04/2020
23:59:58

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:58

07/04/2020
23:59:16

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

76 91.31 17.89
ลติร

08/04/2020
00:00:16

08/04/2020
23:59:35

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

69 100.37 19.64
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

09/04/2020
00:00:36

09/04/2020
23:59:55

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

71 76.38 14.56
ลติร

10/04/2020
00:00:55

10/04/2020
23:59:10

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.01 0.00 ลติร

11/04/2020
00:00:11

11/04/2020
23:59:26

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:26

12/04/2020
23:59:41

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:41

13/04/2020
23:59:59

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

14/04/2020
00:00:59

14/04/2020
23:59:19

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

68 77.45 15.03
ลติร

15/04/2020
00:00:19

15/04/2020
23:59:38

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

63 74.26 14.61
ลติร

16/04/2020
00:00:38

16/04/2020
23:59:56

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

63 74.41 14.70
ลติร

17/04/2020
00:00:57

17/04/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 78.17 15.42
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

18/04/2020
00:00:15

18/04/2020
23:59:31

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:31

19/04/2020
23:59:46

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

20/04/2020
00:00:46

20/04/2020
23:59:03

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

72 80.83 15.95
ลติร

21/04/2020
00:00:03

21/04/2020
23:59:20

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

76 77.40 14.89
ลติร

22/04/2020
00:00:20

22/04/2020
23:59:37

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

87 154.98 30.74
ลติร

23/04/2020
00:00:38

23/04/2020
23:59:55

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

51 26.88 4.94 ลติร

24/04/2020
00:00:56

24/04/2020
23:59:13

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 16.33 3.08 ลติร

25/04/2020
00:00:14

25/04/2020
23:59:32

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:32

26/04/2020
23:59:51

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 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

27/04/2020
00:00:51

27/04/2020
23:59:11

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

72 84.08 16.48
ลติร

28/04/2020
00:00:12

28/04/2020
23:59:31

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

74 80.17 15.43
ลติร

29/04/2020
00:00:32

29/04/2020
23:59:51

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

64 72.17 14.00
ลติร

30/04/2020
00:00:52

30/04/2020
23:59:09

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

77 87.74 17.24
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 21 ชั�วโมง 56
นาท ี8 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 38.45 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1540.87 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 300.87 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [37 เททา้ย] 85-1432 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:57

01/04/2020
23:59:46

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

78 66.58 12.74
ลติร

02/04/2020
00:00:46

02/04/2020
23:59:35

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

66 76.14 14.86
ลติร

03/04/2020
00:00:35

03/04/2020
23:59:23

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

77 151.96 29.94
ลติร

04/04/2020
00:00:24

04/04/2020
23:59:09

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:10

05/04/2020
23:59:56

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:56

06/04/2020
23:59:43

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

2 0.05 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:43

07/04/2020
23:59:32

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

81 100.56 19.60
ลติร

08/04/2020
00:00:32

08/04/2020
23:59:21

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

74 103.66 20.00
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

09/04/2020
00:00:21

09/04/2020
23:59:10

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 77.50 15.25
ลติร

10/04/2020
00:00:10

10/04/2020
23:59:56

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

11/04/2020
00:00:56

11/04/2020
23:59:41

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:41

12/04/2020
23:59:25

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.01 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:26

13/04/2020
23:59:13

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.00 ลติร

14/04/2020
00:00:13

14/04/2020
23:59:04

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

74 94.32 18.30
ลติร

15/04/2020
00:00:04

15/04/2020
23:59:54

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

73 76.77 14.89
ลติร

16/04/2020
00:00:54

16/04/2020
23:59:43

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

64 77.56 15.23
ลติร

17/04/2020
00:00:43

17/04/2020
23:59:32

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

76 87.29 17.10
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

18/04/2020
00:00:32

18/04/2020
23:59:20

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:20

19/04/2020
23:59:07

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.01 0.00 ลติร

20/04/2020
00:00:07

20/04/2020
23:59:55

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

68 78.58 15.36
ลติร

21/04/2020
00:00:56

21/04/2020
23:59:43

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

67 69.80 13.69
ลติร

22/04/2020
00:00:44

22/04/2020
23:59:30

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

83 78.28 15.51
ลติร

23/04/2020
00:00:31

23/04/2020
23:59:14

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.00 ลติร

24/04/2020
00:00:15

24/04/2020
23:59:00

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 0.00 ลติร

25/04/2020
00:00:00

25/04/2020
23:59:48

23 ชั�วโมง
59 นาที
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 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:48

26/04/2020
23:59:35

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 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

27/04/2020
00:00:36

27/04/2020
23:59:26

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

67 77.33 15.11
ลติร

28/04/2020
00:00:27

28/04/2020
23:59:16

23 ชั�วโมง
58 นาที
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 81.18 15.97
ลติร

29/04/2020
00:00:17

29/04/2020
23:59:06

23 ชั�วโมง
58 นาที
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

88 71.93 13.92
ลติร

30/04/2020
00:00:06

30/04/2020
23:59:55

23 ชั�วโมง
59 นาที
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

77 97.41 19.20
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 19 ชั�วโมง 4
นาท ี47 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.82 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1466.93 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 286.67 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [39 เททา้ย] 85-1433 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:49

01/04/2020
23:59:53

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 0.00 ลติร

02/04/2020
00:00:54

02/04/2020
23:59:59

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 0.00 ลติร

03/04/2020
00:00:59

03/04/2020
23:59:03

23 ชั�วโมง
58 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 0.00 ลติร

04/04/2020
00:00:04

04/04/2020
23:59:09

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 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:09

05/04/2020
23:59:14

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 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:14

06/04/2020
23:59:19

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 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:19

07/04/2020
23:59:25

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 0.01 0.00 ลติร

08/04/2020
00:00:25

08/04/2020
23:59:30

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 0.01 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

09/04/2020
00:00:31

09/04/2020
23:59:37

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 0.00 ลติร

10/04/2020
00:00:38

10/04/2020
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 0.00 ลติร

11/04/2020
00:00:44

11/04/2020
23:59:48

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 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:49

12/04/2020
23:59:54

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 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:54

13/04/2020
23:59:00

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 0.01 0.00 ลติร

14/04/2020
00:00:01

14/04/2020
23:59:08

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 0.00 ลติร

15/04/2020
00:00:09

15/04/2020
23:59:14

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 0.01 0.00 ลติร

16/04/2020
00:00:14

16/04/2020
23:59:20

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 0.01 0.00 ลติร

17/04/2020
00:00:20

17/04/2020
23:59:25

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 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

18/04/2020
00:00:26

18/04/2020
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 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:32

19/04/2020
23:59:36

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 0.00 ลติร

20/04/2020
00:00:37

20/04/2020
23:59:41

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 0.00 ลติร

21/04/2020
00:00:41

21/04/2020
23:59:45

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 0.00 ลติร

22/04/2020
00:00:45

22/04/2020
23:59:49

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 0.01 0.00 ลติร

23/04/2020
00:00:50

23/04/2020
23:59:53

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 0.00 0.00 ลติร

24/04/2020
00:00:54

24/04/2020
23:59:59

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 0.00 ลติร

25/04/2020
00:01:00

25/04/2020
23:59:05

23 ชั�วโมง
58 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 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:06

26/04/2020
23:59:12

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 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

27/04/2020
00:00:13

27/04/2020
23:59:20

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 0.00 ลติร

28/04/2020
00:00:19

28/04/2020
23:59:26

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 0.00 ลติร

29/04/2020
00:00:26

29/04/2020
23:59:31

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 0.00 ลติร

30/04/2020
00:00:32

30/04/2020
23:59:36

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 0.02 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 8 ชั�วโมง 29 นาท ี3
วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.82 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.08 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 286.67 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [40 เททา้ย] 85-1434 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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 : 8 ชั�วโมง 29 นาท ี3
วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.82 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.08 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 286.67 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [53 ซอ่มถนน] 85-2659 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:48

01/04/2020
23:59:43

23 ชั�วโมง
58 นาที
55 วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหล่
ยนต์

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหล่
ยนต์

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

2 0.03 0.00 ลติร

02/04/2020
00:00:43

02/04/2020
23:59:48

23 ชั�วโมง
59 นาท ี5
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหล่
ยนต์

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหล่
ยนต์

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

5 0.07 0.01 ลติร

03/04/2020
00:00:15

03/04/2020
23:59:35

23 ชั�วโมง
59 นาที
20 วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหล่
ยนต์

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

80 33.08 6.51 ลติร

04/04/2020
00:00:35

04/04/2020
23:59:32

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 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:32

05/04/2020
23:59:28

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 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:29

06/04/2020
23:59:24

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 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:25

07/04/2020
23:59:22

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

69 77.13 15.11
ลติร

08/04/2020
00:00:22

08/04/2020
23:59:20

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 37.99 7.45 ลติร

09/04/2020
00:00:20

09/04/2020
23:59:18

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

69 68.80 13.40
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

10/04/2020
00:00:18

10/04/2020
23:59:15

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 0.00 ลติร

11/04/2020
00:00:15

11/04/2020
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 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:11

12/04/2020
23:59:06

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 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:07

13/04/2020
23:59:03

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 0.00 ลติร

14/04/2020
00:00:04

14/04/2020
23:59:02

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

79 72.66 13.91
ลติร

15/04/2020
00:00:03

15/04/2020
23:59:01

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

78 141.57 27.47
ลติร

16/04/2020
00:00:01

16/04/2020
23:59:59

23 ชั�วโมง
59 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

68 135.67 26.41
ลติร

17/04/2020
00:01:00

17/04/2020
23:59:57

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

78 117.08 22.79
ลติร

18/04/2020
00:00:58

18/04/2020
23:59:54

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 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

19/04/2020
00:00:55

19/04/2020
23:59:50

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 0.00 ลติร

20/04/2020
00:00:51

20/04/2020
23:59:47

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

65 43.44 8.37 ลติร

21/04/2020
00:00:48

21/04/2020
23:59:45

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

60 53.27 9.94 ลติร

22/04/2020
00:00:45

22/04/2020
23:59:41

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

61 94.27 18.50
ลติร

23/04/2020
00:00:42

23/04/2020
23:59:38

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

63 57.43 10.96
ลติร

24/04/2020
00:00:38

24/04/2020
23:59:36

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

61 56.02 11.04
ลติร

25/04/2020
00:00:36

25/04/2020
23:59:33

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 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:33

26/04/2020
23:59:30

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 0.00 ลติร

27/04/2020
00:00:31

27/04/2020
23:59:29

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

71 133.94 26.37
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

28/04/2020
00:00:30

28/04/2020
23:59:28

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

74 145.38 28.19
ลติร

29/04/2020
00:00:28

29/04/2020
23:59:26

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

70 123.89 24.20
ลติร

30/04/2020
00:00:26

30/04/2020
23:59:23

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

72 107.04 20.98
ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 16 ชั�วโมง 32
นาท ี26 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 35.24 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1498.76 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 291.61 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.14 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [45 รถนํ�า] 85-3063 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:03

01/04/2020
23:59:13

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

3 0.16 0.01 ลติร

02/04/2020
00:00:13

02/04/2020
23:59:22

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

4 0.29 0.00 ลติร

03/04/2020
00:00:23

03/04/2020
23:59:32

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

3 0.21 0.00 ลติร

04/04/2020
00:00:33

04/04/2020
23:59:42

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 0.07 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:43

05/04/2020
23:59:52

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 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:52

06/04/2020
23:59:01

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 0.00 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:01

07/04/2020
23:59:10

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 0.13 0.00 ลติร

08/04/2020
00:00:11

08/04/2020
23:59:20

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

3 0.22 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

09/04/2020
00:00:21

09/04/2020
23:59:31

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

6 0.55 0.01 ลติร

10/04/2020
00:00:31

10/04/2020
23:59:40

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 0.04 0.00 ลติร

11/04/2020
00:00:40

11/04/2020
23:59:50

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

63 17.00 3.35 ลติร

12/04/2020
00:00:50

12/04/2020
23:59:58

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

0 0.01 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:59

13/04/2020
23:59:08

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 0.00 0.00 ลติร

14/04/2020
00:00:09

14/04/2020
23:59:20

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

3 0.17 0.01 ลติร

15/04/2020
00:00:21

15/04/2020
23:59:31

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

4 0.20 0.01 ลติร

16/04/2020
00:00:31

16/04/2020
23:59:41

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 0.34 0.00 ลติร

17/04/2020
00:00:41

17/04/2020
23:59:50

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 0.19 0.02 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

18/04/2020
00:00:51

18/04/2020
23:59:00

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 0.00 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:00

19/04/2020
23:59:08

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/04/2020
00:00:09

20/04/2020
23:59:17

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

5 0.50 0.03 ลติร

21/04/2020
00:00:17

21/04/2020
23:59:25

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

4 0.17 0.00 ลติร

22/04/2020
00:00:26

22/04/2020
23:59:33

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

2 0.24 0.00 ลติร

23/04/2020
00:00:34

23/04/2020
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

4 0.26 0.00 ลติร

24/04/2020
00:00:42

24/04/2020
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

6 0.16 0.00 ลติร

25/04/2020
00:00:51

25/04/2020
23:59:02

23 ชั�วโมง
58 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

60 16.91 3.29 ลติร

26/04/2020
00:00:02

26/04/2020
23:59:12

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 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

27/04/2020
00:00:13

27/04/2020
23:59:24

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

9 0.46 0.00 ลติร

28/04/2020
00:00:25

28/04/2020
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

3 0.21 0.01 ลติร

29/04/2020
00:00:35

29/04/2020
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

4 0.29 0.01 ลติร

30/04/2020
00:00:44

30/04/2020
23:59:53

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

3 0.36 0.02 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 11 ชั�วโมง 27 นาที
6 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 12.97 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 39.15 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 6.77 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.78 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [46 รถนํ�า] 85-3064 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:04

01/04/2020
23:59:55

23 ชั�วโมง
59 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 0.00 ลติร

02/04/2020
00:00:56

02/04/2020
23:59:47

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 0.00 ลติร

03/04/2020
00:00:48

03/04/2020
23:59:39

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 0.00 ลติร

04/04/2020
00:00:40

04/04/2020
23:59:31

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

64 16.90 3.16 ลติร

05/04/2020
00:00:32

05/04/2020
23:59:23

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 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:23

06/04/2020
23:59:14

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 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:14

07/04/2020
23:59:06

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 0.00 ลติร

08/04/2020
00:00:06

08/04/2020
23:59:58

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 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

09/04/2020
00:00:59

09/04/2020
23:59:51

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 0.00 ลติร

10/04/2020
00:00:51

10/04/2020
23:59:43

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 0.00 ลติร

11/04/2020
00:00:43

11/04/2020
23:59:34

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 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:34

12/04/2020
23:59:25

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 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:25

13/04/2020
23:59:18

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 0.00 ลติร

14/04/2020
00:00:19

14/04/2020
23:59:12

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 0.00 ลติร

15/04/2020
00:00:13

15/04/2020
23:59:04

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 0.00 ลติร

16/04/2020
00:00:04

16/04/2020
23:59:56

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 0.00 ลติร

17/04/2020
00:00:56

17/04/2020
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 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

18/04/2020
00:00:48

18/04/2020
23:59:40

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 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:40

19/04/2020
23:59:31

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

32 1.76 0.33 ลติร

20/04/2020
00:00:31

20/04/2020
23:59:22

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 0.00 ลติร

21/04/2020
00:00:22

21/04/2020
23:59:12

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

7 0.12 0.00 ลติร

22/04/2020
00:00:12

22/04/2020
23:59:02

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

0 0.01 0.00 ลติร

23/04/2020
00:00:02

23/04/2020
23:59:53

23 ชั�วโมง
59 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 0.00 ลติร

24/04/2020
00:00:53

24/04/2020
23:59:44

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

74 15.34 2.90 ลติร

25/04/2020
00:00:45

25/04/2020
23:59:37

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

1 0.05 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:38

26/04/2020
23:59:31

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 0.01 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

27/04/2020
00:00:31

27/04/2020
23:59:25

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 0.00 ลติร

28/04/2020
00:00:25

28/04/2020
23:59:17

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 0.00 ลติร

29/04/2020
00:00:17

29/04/2020
23:59:08

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 0.00 ลติร

30/04/2020
00:00:09

30/04/2020
23:58:59

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 12 นาที
12 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 24.95 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 34.22 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 6.39 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.36 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [47 รถนํ�า] 85-3065 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:54

01/04/2020
23:59:37

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 0.00 ลติร

02/04/2020
00:00:37

02/04/2020
23:59:21

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 0.00 ลติร

03/04/2020
00:00:21

03/04/2020
23:59:05

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 0.00 ลติร

04/04/2020
00:00:05

04/04/2020
23:59:49

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 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:50

05/04/2020
23:59:33

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

71 10.17 2.00 ลติร

06/04/2020
00:00:33

06/04/2020
23:59:17

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 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:17

07/04/2020
23:59:01

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 0.00 ลติร

08/04/2020
00:00:01

08/04/2020
23:59:46

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 0.00 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

09/04/2020
00:00:46

09/04/2020
23:59:31

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 0.00 ลติร

10/04/2020
00:00:31

10/04/2020
23:59:18

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

77 61.70 12.12
ลติร

11/04/2020
00:00:19

11/04/2020
23:59:03

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

67 10.13 1.80 ลติร

12/04/2020
00:00:04

12/04/2020
23:59:47

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 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:48

13/04/2020
23:59:34

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

84 19.32 3.82 ลติร

14/04/2020
00:00:34

14/04/2020
23:59:21

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

68 7.15 1.25 ลติร

15/04/2020
00:00:22

15/04/2020
23:59:05

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 0.00 ลติร

16/04/2020
00:00:06

16/04/2020
23:59:50

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 0.00 ลติร

17/04/2020
00:00:51

17/04/2020
23:59:34

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 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

18/04/2020
00:00:35

18/04/2020
23:59:18

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 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:19

19/04/2020
23:59:02

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 0.00 ลติร

20/04/2020
00:00:02

20/04/2020
23:59:45

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 0.01 0.00 ลติร

21/04/2020
00:00:45

21/04/2020
23:59:27

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 0.00 ลติร

22/04/2020
00:00:28

22/04/2020
23:59:10

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

69 10.13 1.94 ลติร

23/04/2020
00:00:11

23/04/2020
23:59:53

23 ชั�วโมง
59 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 0.00 ลติร

24/04/2020
00:00:54

24/04/2020
23:59:37

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 0.00 ลติร

25/04/2020
00:00:38

25/04/2020
23:59:22

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 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:23

26/04/2020
23:59:08

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 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

27/04/2020
00:00:08

27/04/2020
23:59:55

23 ชั�วโมง
59 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 0.00 ลติร

28/04/2020
00:00:55

28/04/2020
23:59:39

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 0.00 ลติร

29/04/2020
00:00:40

29/04/2020
23:59:23

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 0.00 ลติร

30/04/2020
00:00:23

30/04/2020
23:59:05

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 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 23 ชั�วโมง 40
วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 35.37 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 118.63 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 22.93 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [20 เทรลเลอร]์ 85-4994 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
11:56:23

01/04/2020
12:00:23

4 นาที อยูท่ี� องคก์าร
บรหิารสว่นจังหวดั

สพุรรณบรุี
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์าร
บรหิารสว่นจังหวดั

สพุรรณบรุี
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.12 0.00 ลติร

07/04/2020
09:05:10

07/04/2020
16:40:20

7 ชั�วโมง
35 นาที
10 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

89 110.92 54.80
ลติร

08/04/2020
17:47:57

08/04/2020
17:51:50

3 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� องคก์าร
บรหิารสว่นจังหวดั

สพุรรณบรุี
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์าร
บรหิารสว่นจังหวดั

สพุรรณบรุี
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.18 0.00 ลติร

09/04/2020
09:42:08

09/04/2020
09:51:07

8 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� องคก์าร
บรหิารสว่นจังหวดั

สพุรรณบรุี
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์าร
บรหิารสว่นจังหวดั

สพุรรณบรุี
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.10 0.00 ลติร

13/04/2020
08:09:36

13/04/2020
08:27:33

17 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

0 0.02 0.00 ลติร

15/04/2020
15:04:56

15/04/2020
16:01:23

56 นาที
27 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

39 5.24 2.53 ลติร

16/04/2020
09:21:24

16/04/2020
16:33:38

7 ชั�วโมง
12 นาที
14 วนิาที

อยูท่ี� คุม้ขนุแผน
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

76 171.06 84.77
ลติร

17/04/2020
11:15:32

17/04/2020
12:24:45

1 ชั�วโมง 9
นาท ี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 0.04 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

20/04/2020
09:25:43

20/04/2020
18:22:28

8 ชั�วโมง
56 นาที
45 วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

82 84.85 42.05
ลติร

21/04/2020
08:30:47

21/04/2020
15:30:37

6 ชั�วโมง
59 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

84 209.52 103.59
ลติร

23/04/2020
06:28:32

23/04/2020
15:57:43

9 ชั�วโมง
29 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

87 320.49 159.48
ลติร

27/04/2020
08:26:36

27/04/2020
15:32:05

7 ชั�วโมง 5
นาท ี29
วนิาที

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

79 111.27 55.12
ลติร

28/04/2020
07:18:09

28/04/2020
17:31:29

10 ชั�วโมง
13 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

81 104.42 51.48
ลติร

29/04/2020
09:18:13

29/04/2020
12:12:12

2 ชั�วโมง
53 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

5 0.12 0.01 ลติร

30/04/2020
08:57:45

30/04/2020
13:10:24

4 ชั�วโมง
12 นาที
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 0.06 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 16 ชั�วโมง 39
นาท ี37 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.52 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1118.42 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 553.83 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.02 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [08 รถเกลี�ยดนิ] 0ต-2339 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

07/04/2020
08:46:14

07/04/2020
20:59:47

12 ชั�วโมง
13 นาที
33 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

0 22.52 0.00 ลติร

08/04/2020
08:33:03

08/04/2020
16:43:33

8 ชั�วโมง
10 นาที
30 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

0 19.92 0.00 ลติร

09/04/2020
08:23:22

09/04/2020
20:23:33

12 ชั�วโมง
11 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

0 15.00 0.00 ลติร

13/04/2020
10:40:59

13/04/2020
12:56:02

2 ชั�วโมง
15 นาท ี3
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

0 1.00 0.00 ลติร

16/04/2020
10:11:10

16/04/2020
12:32:06

2 ชั�วโมง
20 นาที
56 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีน
ศรปีระจันต ์(เมธี

ประมขุ)
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
ประทนุทอง
ต.หวัโพธิ�
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 20.29 0.00 ลติร

17/04/2020
11:20:21

17/04/2020
19:25:16

8 ชั�วโมง 4
นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� วดัศรปีระทนุ
ทอง

ต.หวัโพธิ�
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
ประทนุทอง
ต.หวัโพธิ�
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 5.57 0.00 ลติร

21/04/2020
13:42:19

21/04/2020
20:39:11

6 ชั�วโมง
56 นาที
52 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
ประทนุทอง
ต.หวัโพธิ�
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
ประทนุทอง
ต.หวัโพธิ�
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 6.98 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

23/04/2020
08:53:11

23/04/2020
16:22:26

7 ชั�วโมง
29 นาที
15 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
ประทนุทอง
ต.หวัโพธิ�
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
ประทนุทอง
ต.หวัโพธิ�
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 14.53 0.00 ลติร

27/04/2020
08:42:42

27/04/2020
20:38:03

11 ชั�วโมง
55 นาที
21 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
ประทนุทอง
ต.หวัโพธิ�
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
ประทนุทอง
ต.หวัโพธิ�
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 14.83 0.00 ลติร

28/04/2020
08:37:15

28/04/2020
21:21:56

12 ชั�วโมง
44 นาที
41 วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
ประทนุทอง
ต.หวัโพธิ�
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
ประทนุทอง
ต.หวัโพธิ�
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 17.33 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 16 ชั�วโมง 39
นาท ี37 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.52 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 137.97 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 553.83 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.02 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [51 ดบัเพลงิ] 0บร-6196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:10

01/04/2020
23:59:46

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 0.01 0.00 ลติร

02/04/2020
00:00:47

02/04/2020
23:59:23

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 0.01 0.00 ลติร

03/04/2020
00:00:23

03/04/2020
23:59:01

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

58 29.07 13.12
ลติร

04/04/2020
00:00:01

04/04/2020
23:59:38

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

74 49.16 24.07
ลติร

05/04/2020
00:00:38

05/04/2020
23:59:13

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 0.01 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:14

06/04/2020
23:59:50

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 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:51

07/04/2020
23:59:27

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

5 0.12 0.00 ลติร

08/04/2020
00:00:27

08/04/2020
23:59:04

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 0.02 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

09/04/2020
00:00:05

09/04/2020
23:59:44

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 0.01 0.00 ลติร

10/04/2020
00:00:44

10/04/2020
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 0.03 0.00 ลติร

11/04/2020
00:00:21

11/04/2020
23:59:59

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

63 16.63 7.87 ลติร

12/04/2020
00:00:59

12/04/2020
23:59:34

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 0.02 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:35

13/04/2020
23:59:12

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 0.00 ลติร

14/04/2020
00:00:13

14/04/2020
23:59:52

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 0.00 0.00 ลติร

15/04/2020
00:00:53

15/04/2020
23:59:29

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 0.01 0.00 ลติร

16/04/2020
00:00:30

16/04/2020
23:59:12

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 0.11 0.00 ลติร

17/04/2020
00:00:13

17/04/2020
23:59:33

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

2 0.14 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

18/04/2020
00:00:33

18/04/2020
23:59:11

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

83 40.96 19.72
ลติร

19/04/2020
00:00:12

19/04/2020
23:59:49

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

39 3.19 1.49 ลติร

20/04/2020
00:00:49

20/04/2020
23:59:26

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

66 19.37 9.31 ลติร

21/04/2020
00:00:27

21/04/2020
23:59:03

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 0.04 0.00 ลติร

22/04/2020
00:00:03

22/04/2020
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

65 13.43 6.63 ลติร

23/04/2020
00:00:40

23/04/2020
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 0.01 0.00 ลติร

24/04/2020
00:00:16

24/04/2020
23:59:54

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

68 19.95 9.42 ลติร

25/04/2020
00:00:54

25/04/2020
23:59:33

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

71 16.75 7.99 ลติร

26/04/2020
00:00:33

26/04/2020
23:59:12

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

2 0.04 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

27/04/2020
00:00:13

27/04/2020
23:59:52

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

69 17.13 8.00 ลติร

28/04/2020
00:00:53

28/04/2020
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

4 0.18 0.02 ลติร

29/04/2020
00:00:31

29/04/2020
23:59:10

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 0.03 0.00 ลติร

30/04/2020
00:00:10

30/04/2020
23:59:47

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 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 23 ชั�วโมง 18 นาที
49 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 28.06 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 226.44 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 107.64 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.10 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [50 นํ�าดบัเพลงิ] 0บว-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 04/2020

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

01/04/2020
00:00:03

01/04/2020
23:59:39

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

70 20.17 9.09 ลติร

02/04/2020
00:00:40

02/04/2020
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 0.42 0.00 ลติร

03/04/2020
00:00:17

03/04/2020
23:59:55

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 0.00 ลติร

04/04/2020
00:00:55

04/04/2020
23:59:42

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 0.09 0.00 ลติร

05/04/2020
00:00:14

05/04/2020
23:59:11

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 0.25 0.00 ลติร

06/04/2020
00:00:11

06/04/2020
23:59:50

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 0.12 0.00 ลติร

07/04/2020
00:00:14

07/04/2020
23:59:27

23 ชั�วโมง
59 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 0.15 0.00 ลติร

08/04/2020
00:00:28

08/04/2020
23:59:06

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 0.34 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

09/04/2020
00:00:07

09/04/2020
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

0 0.08 0.00 ลติร

10/04/2020
00:00:46

10/04/2020
23:59:33

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 0.10 0.00 ลติร

11/04/2020
00:00:14

11/04/2020
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

0 0.06 0.00 ลติร

12/04/2020
00:00:02

12/04/2020
23:59:40

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 0.36 0.00 ลติร

13/04/2020
00:00:41

13/04/2020
23:59:19

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

1 0.22 0.00 ลติร

14/04/2020
00:00:20

14/04/2020
23:59:37

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 0.15 0.00 ลติร

15/04/2020
00:00:00

15/04/2020
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

0 0.25 0.00 ลติร

16/04/2020
00:00:39

16/04/2020
23:59:26

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 0.25 0.00 ลติร

17/04/2020
00:00:16

17/04/2020
23:59:56

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 0.13 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

18/04/2020
00:00:57

18/04/2020
23:59:44

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 0.09 0.00 ลติร

19/04/2020
00:00:35

19/04/2020
23:59:13

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 0.35 0.00 ลติร

20/04/2020
00:00:13

20/04/2020
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

0 0.49 0.00 ลติร

21/04/2020
00:00:52

21/04/2020
23:59:28

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 0.24 0.00 ลติร

22/04/2020
00:00:29

22/04/2020
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 0.07 0.00 ลติร

23/04/2020
00:00:06

23/04/2020
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 0.25 0.00 ลติร

24/04/2020
00:00:44

24/04/2020
23:59:59

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 0.05 0.00 ลติร

25/04/2020
00:00:22

25/04/2020
23:59:00

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 0.27 0.00 ลติร

26/04/2020
00:00:01

26/04/2020
23:59:40

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 0.48 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

27/04/2020
00:00:41

27/04/2020
23:59:20

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 0.42 0.00 ลติร

28/04/2020
00:00:20

28/04/2020
23:59:46

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 1.02 0.00 ลติร

29/04/2020
00:00:00

29/04/2020
23:59:47

23 ชั�วโมง
59 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 0.19 0.00 ลติร

30/04/2020
00:00:39

30/04/2020
23:59:26

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 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 49 นาที
12 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 29.34 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 27.07 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 9.09 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.98 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --


