
 

 

 

 

 

รายงานการท างานยานพาหนะ 60 คัน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
พฤษภาคม 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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อบจ-72 [12 รถเกลี่ยดิน] 
 

ไม่พบข้อมูลการทำงาน 
 



 
 
 
 

 
รายงานการท างานเคร่ืองจักรหนัก 

จ านวน 15 คนั 
 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [23 แม็คโคร] 0ต-1227 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/05/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

23 แม็คโคร 0ต-1227 01/05/2020 อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคก
ชา้งวทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เจอู้ด๊
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

01/05/2020
07:35:13

01/05/2020
15:30:58

7 ชั�วโมง 55 นาที
45 วนิาที

- 13.69 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 05/05/2020 อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคก
ชา้งวทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคก
ชา้งวทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

05/05/2020
08:24:05

05/05/2020
16:00:47

7 ชั�วโมง 36 นาที
42 วนิาที

- 12.75 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 07/05/2020 อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคก
ชา้งวทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคก
ชา้งวทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

07/05/2020
08:23:40

07/05/2020
16:00:13

7 ชั�วโมง 36 นาที
33 วนิาที

- 14.31 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 08/05/2020 อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคก
ชา้งวทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

08/05/2020
08:21:25

08/05/2020
16:00:56

7 ชั�วโมง 39 นาที
31 วนิาที

- 14.83 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 12/05/2020 อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

12/05/2020
09:21:38

12/05/2020
15:58:26

6 ชั�วโมง 36 นาที
48 วนิาที

- 7.53 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 13/05/2020 อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

13/05/2020
08:24:34

13/05/2020
16:00:05

7 ชั�วโมง 35 นาที
31 วนิาที

- 14.30 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 14/05/2020 อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

14/05/2020
08:11:52

14/05/2020
16:00:05

7 ชั�วโมง 48 นาที
13 วนิาที

- 13.73 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 15/05/2020 อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

15/05/2020
08:16:16

15/05/2020
15:49:57

7 ชั�วโมง 33 นาที
41 วนิาที

- 14.07 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 18/05/2020 อยูท่ี� บางจาก สหกรณก์ารเกษตร
เดมิบางนางบวช

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

18/05/2020
08:41:33

18/05/2020
15:59:57

7 ชั�วโมง 18 นาที
24 วนิาที

- 14.96 กม.

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

23 แม็คโคร 0ต-1227 19/05/2020 อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

19/05/2020
08:27:14

19/05/2020
16:01:25

7 ชั�วโมง 34 นาที
11 วนิาที

- 10.61 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 21/05/2020 อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

21/05/2020
08:14:56

21/05/2020
15:59:28

7 ชั�วโมง 44 นาที
32 วนิาที

- 14.11 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 22/05/2020 อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ชา้ง
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

22/05/2020
08:17:50

22/05/2020
14:49:13

6 ชั�วโมง 31 นาที
23 วนิาที

- 12.49 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 25/05/2020 อยูท่ี� วดัทา่ชา้ง
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

25/05/2020
08:18:29

25/05/2020
16:00:44

7 ชั�วโมง 42 นาที
15 วนิาที

- 14.13 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 26/05/2020 อยูท่ี� วดัทา่ชา้ง
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

26/05/2020
08:15:14

26/05/2020
09:46:13

1 ชั�วโมง 30 นาที
59 วนิาที

- 1.73 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 27/05/2020 อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

27/05/2020
08:18:15

27/05/2020
16:00:56

7 ชั�วโมง 42 นาที
41 วนิาที

- 12.17 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 28/05/2020 อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กจิไพศาล
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

28/05/2020
08:10:06

28/05/2020
16:00:06

7 ชั�วโมง 50 นาที - 9.95 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 29/05/2020 อยูท่ี� กจิไพศาล
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กจิไพศาล
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

29/05/2020
08:13:18

29/05/2020
15:54:23

7 ชั�วโมง 41 นาที
5 วนิาที

- 12.31 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [22 แม็คโคร] 0ต-2400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/05/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

22 แม็คโคร 0ต-2400 01/05/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

01/05/2020
07:14:04

01/05/2020
12:48:06

5 ชั�วโมง 34 นาที
2 วนิาที

- 0.84 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 05/05/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

05/05/2020
07:15:10

05/05/2020
09:38:33

2 ชั�วโมง 23 นาที
23 วนิาที

- 2.56 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 06/05/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 07/05/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

07/05/2020
07:08:07

07/05/2020
08:45:35

1 ชั�วโมง 37 นาที
28 วนิาที

- 1.70 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 08/05/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

08/05/2020
07:15:36

08/05/2020
08:51:54

1 ชั�วโมง 36 นาที
18 วนิาที

- 1.02 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 09/05/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 10/05/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 11/05/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 12/05/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

12/05/2020
07:05:51

12/05/2020
09:32:47

2 ชั�วโมง 26 นาที
56 วนิาที

- 1.62 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 13/05/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

13/05/2020
07:10:15

13/05/2020
11:59:44

4 ชั�วโมง 49 นาที
29 วนิาที

- 2.80 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 14/05/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

14/05/2020
07:13:48

14/05/2020
08:55:42

1 ชั�วโมง 41 นาที
54 วนิาที

- 1.64 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 15/05/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

15/05/2020
07:16:46

15/05/2020
09:03:36

1 ชั�วโมง 46 นาที
50 วนิาที

- 0.86 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 16/05/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 17/05/2020 - - - - - - 0.15 กม.

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

22 แม็คโคร 0ต-2400 18/05/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

18/05/2020
07:30:12

18/05/2020
08:54:49

1 ชั�วโมง 24 นาที
37 วนิาที

- 1.11 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 19/05/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

19/05/2020
07:06:16

19/05/2020
08:52:59

1 ชั�วโมง 46 นาที
43 วนิาที

- 1.58 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 20/05/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

20/05/2020
06:56:39

20/05/2020
08:47:48

1 ชั�วโมง 51 นาที
9 วนิาที

- 1.75 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 21/05/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

21/05/2020
06:48:16

21/05/2020
13:11:13

6 ชั�วโมง 22 นาที
57 วนิาที

- 1.93 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 22/05/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

22/05/2020
07:22:29

22/05/2020
14:42:30

7 ชั�วโมง 20 นาที
1 วนิาที

- 2.27 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 23/05/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

23/05/2020
15:25:47

23/05/2020
19:28:17

4 ชั�วโมง 2 นาที
30 วนิาที

- 1.75 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 24/05/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 25/05/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

25/05/2020
06:59:26

25/05/2020
11:40:18

4 ชั�วโมง 40 นาที
52 วนิาที

- 2.40 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 26/05/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

26/05/2020
07:40:36

26/05/2020
09:01:32

1 ชั�วโมง 20 นาที
56 วนิาที

- 1.64 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 27/05/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

27/05/2020
07:16:06

27/05/2020
08:56:06

1 ชั�วโมง 40 นาที - 0.94 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 28/05/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

28/05/2020
07:13:23

28/05/2020
08:49:43

1 ชั�วโมง 36 นาที
20 วนิาที

- 0.99 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 29/05/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

29/05/2020
07:35:17

29/05/2020
08:48:10

1 ชั�วโมง 12 นาที
53 วนิาที

- 0.91 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 30/05/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 31/05/2020 - - - - - - -



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [33 เกลี�ยดนิ] ตค-400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/05/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 05/05/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

05/05/2020
09:24:44

05/05/2020
10:09:22

44 นาท ี38 วนิาที - 1.86 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 18/05/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

18/05/2020
16:13:30

18/05/2020
16:15:21

1 นาท ี51 วนิาที - 0.20 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 19/05/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

19/05/2020
10:43:01

19/05/2020
10:44:47

1 นาท ี46 วนิาที - 0.41 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 28/05/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร (ยุง้ทลาย)
ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

28/05/2020
10:26:21

28/05/2020
14:50:47

4 ชั�วโมง 24 นาที
26 วนิาที

- 9.31 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 29/05/2020 อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร (ยุง้ทลาย)
ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร (ยุง้ทลาย)
ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

29/05/2020
09:27:08

29/05/2020
14:44:12

5 ชั�วโมง 17 นาที
4 วนิาที

- 15.32 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [11 รถเกลี�ยดนิ] ตค-401 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/05/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 01/05/2020 อยูท่ี� หว้ยดา่น
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

01/05/2020
09:49:41

01/05/2020
15:57:06

6 ชั�วโมง 7 นาที
25 วนิาที

- 15.89 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 07/05/2020 อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุหมูบ่า้นหมูท่ี� 4
บา้นทุง่

ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

07/05/2020
08:43:58

07/05/2020
15:55:30

7 ชั�วโมง 11 นาที
32 วนิาที

- 19.57 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 08/05/2020 อยูท่ี� สํานักสงฆป่์าเขานอ้ยอทุยัธรรม
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุหมูบ่า้นหมูท่ี� 4
บา้นทุง่

ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

08/05/2020
11:59:13

08/05/2020
16:15:05

4 ชั�วโมง 15 นาที
52 วนิาที

- 10.91 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 12/05/2020 อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุหมูบ่า้นหมูท่ี� 4
บา้นทุง่

ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

12/05/2020
09:34:33

12/05/2020
16:03:56

6 ชั�วโมง 29 นาที
23 วนิาที

- 17.57 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 13/05/2020 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุหมูบ่า้นหมูท่ี� 4
บา้นทุง่

ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

13/05/2020
08:42:11

13/05/2020
16:29:02

7 ชั�วโมง 46 นาที
51 วนิาที

- 21.59 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 14/05/2020 อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุหมูบ่า้นหมูท่ี� 4
บา้นทุง่

ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

14/05/2020
08:34:27

14/05/2020
16:09:43

7 ชั�วโมง 35 นาที
16 วนิาที

- 13.41 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 15/05/2020 อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อา่งเกบ็นํ�าเขาขวาง
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

15/05/2020
09:21:37

15/05/2020
15:08:04

5 ชั�วโมง 46 นาที
27 วนิาที

- 11.38 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 18/05/2020 อยูท่ี� อา่งเกบ็นํ�าเขาขวาง
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

18/05/2020
09:34:12

18/05/2020
15:54:04

6 ชั�วโมง 19 นาที
52 วนิาที

- 18.45 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 19/05/2020 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

19/05/2020
09:20:13

19/05/2020
15:57:59

6 ชั�วโมง 37 นาที
46 วนิาที

- 19.73 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 20/05/2020 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

20/05/2020
09:26:46

20/05/2020
15:46:37

6 ชั�วโมง 19 นาที
51 วนิาที

- 17.43 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 21/05/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นพบุอ่งป่าขี
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

21/05/2020
08:59:54

21/05/2020
16:05:33

7 ชั�วโมง 5 นาที
39 วนิาที

- 24.29 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 22/05/2020 อยูท่ี� บา้นวงัยาว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

22/05/2020
08:46:57

22/05/2020
15:08:35

6 ชั�วโมง 21 นาที
38 วนิาที

- 15.96 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 26/05/2020 อยูท่ี� บา้นวงัยาว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

26/05/2020
09:34:52

26/05/2020
15:35:32

6 ชั�วโมง 40 วนิาที - 14.91 กม.

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 27/05/2020 อยูท่ี� อา่งเกบ็นํ�าหว้ยขมิ�น
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

27/05/2020
09:21:56

27/05/2020
16:10:16

6 ชั�วโมง 48 นาที
20 วนิาที

- 17.74 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 28/05/2020 อยูท่ี� บา้นกกเชยีง
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาตะเภาทอง (ศรสีวุรรณเขต
ชยัขนัต)ิ

ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

28/05/2020
08:55:00

28/05/2020
15:08:25

6 ชั�วโมง 13 นาที
25 วนิาที

- 14.92 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 29/05/2020 อยูท่ี� วดัเขาตะเภาทอง (ศรสีวุรรณเขต
ชยัขนัต)ิ

ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

29/05/2020
09:21:00

29/05/2020
14:39:34

5 ชั�วโมง 18 นาที
34 วนิาที

- 20.68 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [24 แม็คโคร] ตค-780 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/05/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

24 แม็คโคร ตค-780 01/05/2020 อยูท่ี� คลองบางศาลเจา้
ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

01/05/2020
09:01:51

01/05/2020
16:43:30

7 ชั�วโมง 41 นาที
39 วนิาที

- 11.41 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 02/05/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 03/05/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 04/05/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 05/05/2020 อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

05/05/2020
09:09:55

05/05/2020
11:38:05

2 ชั�วโมง 28 นาที
10 วนิาที

- 4.91 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 07/05/2020 อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นพนาการเกษตร
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

07/05/2020
14:06:42

07/05/2020
14:57:44

51 นาท ี2 วนิาที - 12.94 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 08/05/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 09/05/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 10/05/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 11/05/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 12/05/2020 อยูท่ี� รา้นพนาการเกษตร
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� นํ�าใส รสีอรท์
ต.เนนิพระปรางค ์อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

12/05/2020
09:39:16

12/05/2020
16:22:37

6 ชั�วโมง 43 นาที
21 วนิาที

- 11.13 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 13/05/2020 อยูท่ี� นํ�าใส รสีอรท์
ต.เนนิพระปรางค ์อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานไีฟฟ้าสองพี�นอ้ง
ต.เนนิพระปรางค ์อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

13/05/2020
09:07:13

13/05/2020
16:07:35

7 ชั�วโมง 22 วนิาที - 7.89 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 14/05/2020 อยูท่ี� สถานไีฟฟ้าสองพี�นอ้ง
ต.เนนิพระปรางค ์อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานไีฟฟ้าสองพี�นอ้ง
ต.เนนิพระปรางค ์อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

14/05/2020
12:31:39

14/05/2020
13:09:32

37 นาท ี53 วนิาที - 0.95 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 15/05/2020 อยูท่ี� สถานไีฟฟ้าสองพี�นอ้ง
ต.เนนิพระปรางค ์อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลองไผช่า้งแลน
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

15/05/2020
08:51:45

15/05/2020
16:20:09

7 ชั�วโมง 28 นาที
24 วนิาที

- 9.21 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 18/05/2020 อยูท่ี� คลองไผช่า้งแลน
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลองไผช่า้งแลน
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

18/05/2020
09:28:46

18/05/2020
15:13:31

5 ชั�วโมง 44 นาที
45 วนิาที

- 7.15 กม.

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

24 แม็คโคร ตค-780 19/05/2020 อยูท่ี� คลองไผช่า้งแลน
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางสะแกสงู
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

19/05/2020
09:08:56

19/05/2020
16:13:54

7 ชั�วโมง 4 นาที
58 วนิาที

- 13.25 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 20/05/2020 อยูท่ี� ลํารางสะแกสงู
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางสะแกสงู
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

20/05/2020
08:51:50

20/05/2020
16:22:37

7 ชั�วโมง 30 นาที
47 วนิาที

- 8.83 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 21/05/2020 อยูท่ี� ลํารางสะแกสงู
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางสะแกสงู
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

21/05/2020
09:13:23

21/05/2020
16:12:43

6 ชั�วโมง 59 นาที
20 วนิาที

- 9.38 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 22/05/2020 อยูท่ี� ลํารางสะแกสงู
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางสะแกสงู
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

22/05/2020
08:49:09

22/05/2020
15:43:10

6 ชั�วโมง 54 นาที
1 วนิาที

- 8.34 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 25/05/2020 อยูท่ี� ลํารางสะแกสงู
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เอออโตเ้ฮา้ส์
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

25/05/2020
09:27:41

25/05/2020
16:06:25

6 ชั�วโมง 38 นาที
44 วนิาที

- 6.96 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 26/05/2020 อยูท่ี� เอออโตเ้ฮา้ส์
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เอออโตเ้ฮา้ส์
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

26/05/2020
08:54:53

26/05/2020
16:12:06

7 ชั�วโมง 17 นาที
13 วนิาที

- 9.74 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 27/05/2020 อยูท่ี� เอออโตเ้ฮา้ส์
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หน่องไหน
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

27/05/2020
08:58:22

27/05/2020
16:10:47

7 ชั�วโมง 12 นาที
25 วนิาที

- 10.20 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 28/05/2020 อยูท่ี� หน่องไหน
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� แพปลาเข็มทอง
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

28/05/2020
08:53:56

28/05/2020
16:09:10

7 ชั�วโมง 15 นาที
14 วนิาที

- 9.91 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 29/05/2020 อยูท่ี� แพปลาเข็มทอง
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� แพปลาเข็มทอง
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

29/05/2020
08:48:19

29/05/2020
16:06:09

7 ชั�วโมง 17 นาที
50 วนิาที

- 10.25 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 30/05/2020 - - - - - - 0.24 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 31/05/2020 - - - - - - -



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [27 แม็คโคร] ตค-1345 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/05/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

27 แม็คโคร ตค-1345 01/05/2020 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 6 บา้น
หนองหลอด

ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 6 บา้น
หนองหลอด

ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

01/05/2020
08:34:44

01/05/2020
12:32:37

3 ชั�วโมง 57 นาที
53 วนิาที

- 3.16 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 02/05/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 03/05/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 04/05/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 05/05/2020 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 6 บา้น
หนองหลอด

ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 6 บา้น
หนองหลอด

ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

05/05/2020
10:32:23

05/05/2020
13:47:34

3 ชั�วโมง 15 นาที
11 วนิาที

- 0.14 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 06/05/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 07/05/2020 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 6 บา้น
หนองหลอด

ต.ดอนเจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนมะเกลอื
ต.หนองสาหรา่ย อ.ดอนเจดยี์

จ.สพุรรณบรุี

07/05/2020
12:09:22

07/05/2020
12:44:01

34 นาท ี39 วนิาที - 8.52 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 08/05/2020 อยูท่ี� บา้นดอนมะเกลอื
ต.หนองสาหรา่ย อ.ดอนเจดยี์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

08/05/2020
09:54:45

08/05/2020
16:33:35

6 ชั�วโมง 38 นาที
50 วนิาที

- 39.98 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 09/05/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 10/05/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 11/05/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

11/05/2020
09:06:47

11/05/2020
09:15:46

8 นาท ี59 วนิาที - 2.49 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 16/05/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

16/05/2020
10:58:42

16/05/2020
15:30:56

4 ชั�วโมง 32 นาที
14 วนิาที

- 10.67 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 18/05/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

18/05/2020
08:41:43

18/05/2020
20:01:42

11 ชั�วโมง 19 นาที
59 วนิาที

- 4.90 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 19/05/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนมะเกลอื
ต.หนองสาหรา่ย อ.ดอนเจดยี์

จ.สพุรรณบรุี

19/05/2020
12:47:27

19/05/2020
14:27:53

1 ชั�วโมง 40 นาที
26 วนิาที

- 37.69 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 20/05/2020 อยูท่ี� บา้นดอนมะเกลอื
ต.หนองสาหรา่ย อ.ดอนเจดยี์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนมะเกลอื
ต.หนองสาหรา่ย อ.ดอนเจดยี์

จ.สพุรรณบรุี

20/05/2020
08:48:45

20/05/2020
14:52:45

6 ชั�วโมง 4 นาที - 4.04 กม.

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

27 แม็คโคร ตค-1345 21/05/2020 อยูท่ี� บา้นดอนมะเกลอื
ต.หนองสาหรา่ย อ.ดอนเจดยี์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนมะเกลอื
ต.หนองสาหรา่ย อ.ดอนเจดยี์

จ.สพุรรณบรุี

21/05/2020
10:22:26

21/05/2020
16:52:18

6 ชั�วโมง 29 นาที
52 วนิาที

- 4.50 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 22/05/2020 อยูท่ี� บา้นดอนมะเกลอื
ต.หนองสาหรา่ย อ.ดอนเจดยี์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนมะเกลอื
ต.หนองสาหรา่ย อ.ดอนเจดยี์

จ.สพุรรณบรุี

22/05/2020
09:44:38

22/05/2020
16:55:10

7 ชั�วโมง 10 นาที
32 วนิาที

- 4.69 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 23/05/2020 - - - - - - 0.82 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 24/05/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 25/05/2020 อยูท่ี� บา้นดอนมะเกลอื
ต.หนองสาหรา่ย อ.ดอนเจดยี์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนมะเกลอื
ต.หนองสาหรา่ย อ.ดอนเจดยี์

จ.สพุรรณบรุี

25/05/2020
08:42:58

25/05/2020
14:45:41

6 ชั�วโมง 2 นาที
43 วนิาที

- 4.36 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 26/05/2020 อยูท่ี� บา้นดอนมะเกลอื
ต.หนองสาหรา่ย อ.ดอนเจดยี์

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โชวร์มูนสิสนั (บ.สยามนสิสนั
สพุรรณบรุ ีจํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

26/05/2020
14:32:05

26/05/2020
15:56:41

1 ชั�วโมง 24 นาที
36 วนิาที

- 37.22 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 27/05/2020 อยูท่ี� โชวร์มูนสิสนั (บ.สยามนสิสนั
สพุรรณบรุ ีจํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โชวร์มูนสิสนั (บ.สยามนสิสนั
สพุรรณบรุ ีจํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

27/05/2020
07:46:03

27/05/2020
16:55:40

9 ชั�วโมง 9 นาที
37 วนิาที

- 6.46 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 28/05/2020 อยูท่ี� โชวร์มูนสิสนั (บ.สยามนสิสนั
สพุรรณบรุ ีจํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โลตสัเอ็กซเ์พรส
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

28/05/2020
08:09:19

28/05/2020
16:38:49

8 ชั�วโมง 29 นาที
30 วนิาที

- 5.38 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 29/05/2020 อยูท่ี� โลตสัเอ็กซเ์พรส
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารมติซบูชิ ิ(บ.มติซู
สพุรรณ 2003 จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

29/05/2020
07:50:41

29/05/2020
16:48:27

8 ชั�วโมง 57 นาที
46 วนิาที

- 7.55 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 30/05/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 31/05/2020 - - - - - - -



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [30 แม็คโคร] ตค-1346 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/05/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

30 แม็คโคร ตค-1346 01/05/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 02/05/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 03/05/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 04/05/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 05/05/2020 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
วงัยาง

ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
วงัยาง

ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

05/05/2020
09:51:55

05/05/2020
11:09:14

1 ชั�วโมง 17 นาที
19 วนิาที

- 2.46 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 06/05/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 07/05/2020 - - - - - - 2.30 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 08/05/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 09/05/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 10/05/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 11/05/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 12/05/2020 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
วงัยาง

ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
วงัยาง

ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

12/05/2020
09:24:23

12/05/2020
13:46:28

4 ชั�วโมง 22 นาที
5 วนิาที

- 3.43 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 13/05/2020 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
วงัยาง

ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
วงัยาง

ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

13/05/2020
07:58:24

13/05/2020
16:05:44

8 ชั�วโมง 7 นาที
20 วนิาที

- 7.91 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 14/05/2020 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
วงัยาง

ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัไกเ่ตี�ย
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

14/05/2020
08:09:46

14/05/2020
16:04:15

7 ชั�วโมง 54 นาที
29 วนิาที

- 7.65 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 15/05/2020 อยูท่ี� วดัไกเ่ตี�ย
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัไกเ่ตี�ย
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

15/05/2020
07:55:21

15/05/2020
15:56:27

8 ชั�วโมง 1 นาท ี6
วนิาที

- 9.20 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 16/05/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 17/05/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 18/05/2020 อยูท่ี� วดัไกเ่ตี�ย
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัไกเ่ตี�ย
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

18/05/2020
08:27:12

18/05/2020
16:09:00

7 ชั�วโมง 41 นาที
48 วนิาที

- 9.86 กม.

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

30 แม็คโคร ตค-1346 19/05/2020 อยูท่ี� วดัไกเ่ตี�ย
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัไกเ่ตี�ย
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

19/05/2020
08:05:36

19/05/2020
15:52:55

7 ชั�วโมง 47 นาที
19 วนิาที

- 9.74 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 20/05/2020 อยูท่ี� วดัไกเ่ตี�ย
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัไกเ่ตี�ย
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

20/05/2020
07:56:48

20/05/2020
16:03:30

8 ชั�วโมง 6 นาที
42 วนิาที

- 9.90 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 21/05/2020 อยูท่ี� วดัไกเ่ตี�ย
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลมดแดง
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

21/05/2020
08:02:40

21/05/2020
16:04:16

8 ชั�วโมง 1 นาที
36 วนิาที

- 8.70 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 22/05/2020 อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลมดแดง
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลมดแดง
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

22/05/2020
07:52:52

22/05/2020
15:59:02

8 ชั�วโมง 6 นาที
10 วนิาที

- 7.90 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 23/05/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 24/05/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 25/05/2020 อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลมดแดง
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลมดแดง
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

25/05/2020
07:55:39

25/05/2020
16:00:22

8 ชั�วโมง 4 นาที
43 วนิาที

- 8.88 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 26/05/2020 อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลมดแดง
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลมดแดง
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

26/05/2020
07:55:25

26/05/2020
12:44:13

4 ชั�วโมง 48 นาที
48 วนิาที

- 5.14 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 27/05/2020 อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลมดแดง
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลมดแดง
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

27/05/2020
10:06:58

27/05/2020
16:12:25

6 ชั�วโมง 5 นาที
27 วนิาที

- 6.22 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 28/05/2020 อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลมดแดง
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลมดแดง
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

28/05/2020
08:21:19

28/05/2020
15:56:17

7 ชั�วโมง 34 นาที
58 วนิาที

- 8.65 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 29/05/2020 อยูท่ี� ที�พักสายตรวจตําบลมดแดง
ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
วงัยาง

ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

29/05/2020
07:47:41

29/05/2020
15:58:47

8 ชั�วโมง 11 นาที
6 วนิาที

- 8.36 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [25 แม็คโคร] ตค-1507 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/05/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

25 แม็คโคร ตค-1507 01/05/2020 อยูท่ี� อูส่ายณัห์
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

01/05/2020
08:23:26

01/05/2020
15:39:12

7 ชั�วโมง 15 นาที
46 วนิาที

- 6.36 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 02/05/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 03/05/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 04/05/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 05/05/2020 อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

05/05/2020
08:10:42

05/05/2020
16:00:45

7 ชั�วโมง 50 นาที
3 วนิาที

- 6.37 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 07/05/2020 อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

07/05/2020
08:04:21

07/05/2020
16:03:40

7 ชั�วโมง 59 นาที
19 วนิาที

- 7.20 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 08/05/2020 อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

08/05/2020
08:04:59

08/05/2020
16:01:29

7 ชั�วโมง 56 นาที
30 วนิาที

- 6.62 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 09/05/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 10/05/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 11/05/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 12/05/2020 อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

12/05/2020
08:25:45

12/05/2020
16:04:55

7 ชั�วโมง 39 นาที
10 วนิาที

- 6.78 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 13/05/2020 อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

13/05/2020
08:04:59

13/05/2020
16:03:04

7 ชั�วโมง 58 นาที
5 วนิาที

- 7.44 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 14/05/2020 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เอ็มมเีดยีกรุป๊
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

14/05/2020
08:02:31

14/05/2020
16:02:10

7 ชั�วโมง 59 นาที
39 วนิาที

- 8.52 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 15/05/2020 อยูท่ี� เอ็มมเีดยีกรุป๊
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เอ็มมเีดยีกรุป๊
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

15/05/2020
07:57:37

15/05/2020
16:08:58

8 ชั�วโมง 11 นาที
21 วนิาที

- 6.80 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 18/05/2020 อยูท่ี� เอ็มมเีดยีกรุป๊
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

18/05/2020
08:21:40

18/05/2020
17:05:17

8 ชั�วโมง 43 นาที
37 วนิาที

- 2.68 กม.

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

25 แม็คโคร ตค-1507 19/05/2020 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เอ็มมเีดยีกรุป๊
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

19/05/2020
07:59:44

19/05/2020
16:02:18

8 ชั�วโมง 2 นาที
34 วนิาที

- 6.60 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 20/05/2020 อยูท่ี� เอ็มมเีดยีกรุป๊
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

20/05/2020
08:12:58

20/05/2020
15:07:32

6 ชั�วโมง 54 นาที
34 วนิาที

- 6.67 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 21/05/2020 อยูท่ี� พ.ีเจ. เจรญิยนต์
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคก
ชา้งวทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

21/05/2020
08:01:22

21/05/2020
16:02:55

8 ชั�วโมง 1 นาที
33 วนิาที

- 17.61 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 22/05/2020 อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคก
ชา้งวทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคก
ชา้งวทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

22/05/2020
08:09:33

22/05/2020
15:10:42

7 ชั�วโมง 1 นาท ี9
วนิาที

- 6.37 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 25/05/2020 อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคก
ชา้งวทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคก
ชา้งวทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

25/05/2020
08:11:48

25/05/2020
16:11:56

8 ชั�วโมง 8 วนิาที - 8.18 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 26/05/2020 อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคก
ชา้งวทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคก
ชา้งวทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

26/05/2020
08:04:41

26/05/2020
12:03:57

3 ชั�วโมง 59 นาที
16 วนิาที

- 4.12 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 27/05/2020 อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคก
ชา้งวทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

27/05/2020
11:47:24

27/05/2020
16:01:38

4 ชั�วโมง 14 นาที
14 วนิาที

- 5.91 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 28/05/2020 อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กจิไพศาล
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

28/05/2020
08:12:58

28/05/2020
16:02:11

7 ชั�วโมง 49 นาที
13 วนิาที

- 8.83 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 29/05/2020 อยูท่ี� รา้นบา้นสวยเซรามคิ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคก
ชา้งวทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

29/05/2020
08:16:19

29/05/2020
16:05:38

7 ชั�วโมง 49 นาที
19 วนิาที

- 6.71 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 30/05/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 31/05/2020 - - - - - - -



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [10 รถเกลี�ยดนิ] ตค-1707 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/05/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 01/05/2020 อยูท่ี� บา้นหนองหมน
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นํา
ลาภ

ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

01/05/2020
08:46:45

01/05/2020
16:08:22

7 ชั�วโมง 21 นาที
37 วนิาที

- 31.31 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 05/05/2020 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นํา
ลาภ

ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ปั�มเอสโซ ่หจก. นวิสพุรรณ
ปิโตรเลยีม เซอรว์สิ

ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

05/05/2020
11:37:42

05/05/2020
16:51:33

5 ชั�วโมง 13 นาที
51 วนิาที

- 62.46 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 06/05/2020 อยูท่ี� ปั�มเอสโซ ่หจก. นวิสพุรรณ
ปิโตรเลยีม เซอรว์สิ

ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ปั�มเอสโซ ่หจก. นวิสพุรรณ
ปิโตรเลยีม เซอรว์สิ

ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

06/05/2020
16:34:37

06/05/2020
16:52:05

17 นาท ี28 วนิาที - 0.55 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 07/05/2020 อยูท่ี� ปั�มเอสโซ ่หจก. นวิสพุรรณ
ปิโตรเลยีม เซอรว์สิ

ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

07/05/2020
09:16:40

07/05/2020
13:48:19

4 ชั�วโมง 31 นาที
39 วนิาที

- 41.74 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 08/05/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

08/05/2020
13:14:01

08/05/2020
13:20:58

6 นาท ี57 วนิาที - 1.06 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 16/05/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

16/05/2020
11:02:07

16/05/2020
15:01:21

3 ชั�วโมง 59 นาที
14 วนิาที

- 4.57 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 18/05/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

18/05/2020
16:58:45

18/05/2020
17:00:56

2 นาท ี11 วนิาที - 2.32 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 19/05/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

19/05/2020
08:45:35

19/05/2020
15:21:12

6 ชั�วโมง 35 นาที
37 วนิาที

- 5.40 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 20/05/2020 - - - - - - -

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 21/05/2020 - - - - - - 0.26 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 30/05/2020 - - - - - - 0.28 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [28 แม็คโคร] ตค-3446 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/05/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

28 แม็คโคร ตค-3446 01/05/2020 อยูท่ี� บา้นไรร่ถ
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

01/05/2020
08:48:48

01/05/2020
15:50:44

7 ชั�วโมง 1 นาที
56 วนิาที

- 29.34 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 02/05/2020 - - - - - - 20.93 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 03/05/2020 - - - - - - 17.64 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 04/05/2020 - - - - - - 17.00 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 05/05/2020 - - - - - - 17.48 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 06/05/2020 - - - - - - 23.68 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 07/05/2020 อยูท่ี� บา้นไรร่ถ
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

07/05/2020
08:45:37

07/05/2020
16:02:01

7 ชั�วโมง 16 นาที
24 วนิาที

- 30.30 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 08/05/2020 อยูท่ี� บา้นไรร่ถ
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

08/05/2020
08:52:19

08/05/2020
16:19:03

7 ชั�วโมง 26 นาที
44 วนิาที

- 26.50 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 09/05/2020 - - - - - - 4.01 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 10/05/2020 - - - - - - 5.51 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 11/05/2020 - - - - - - 4.51 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 12/05/2020 อยูท่ี� บา้นไรร่ถ
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

12/05/2020
08:59:13

12/05/2020
16:05:54

7 ชั�วโมง 6 นาที
41 วนิาที

- 24.34 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 13/05/2020 อยูท่ี� บา้นไรร่ถ
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

13/05/2020
08:59:41

13/05/2020
16:41:08

7 ชั�วโมง 41 นาที
27 วนิาที

- 40.89 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 14/05/2020 อยูท่ี� บา้นไรร่ถ
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

14/05/2020
09:01:27

14/05/2020
16:07:35

7 ชั�วโมง 6 นาท ี8
วนิาที

- 29.80 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 15/05/2020 - - - - - - 2.32 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 16/05/2020 - - - - - - 1.23 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 17/05/2020 - - - - - - 5.10 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 18/05/2020 อยูท่ี� บา้นไรร่ถ
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนทางขวาง
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

18/05/2020
08:50:23

18/05/2020
16:22:55

7 ชั�วโมง 32 นาที
32 วนิาที

- 23.67 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 19/05/2020 อยูท่ี� บา้นดอนทางขวาง
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นเคทกีารเกษตร
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

19/05/2020
09:09:55

19/05/2020
16:16:38

7 ชั�วโมง 6 นาที
43 วนิาที

- 22.10 กม.

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

28 แม็คโคร ตค-3446 20/05/2020 อยูท่ี� รา้นเคทกีารเกษตร
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นเคทกีารเกษตร
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

20/05/2020
08:58:39

20/05/2020
17:05:56

8 ชั�วโมง 7 นาที
17 วนิาที

- 56.42 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 21/05/2020 อยูท่ี� รา้นเคทกีารเกษตร
ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

21/05/2020
09:40:38

21/05/2020
12:45:39

3 ชั�วโมง 5 นาท ี1
วนิาที

- 56.79 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 22/05/2020 - - - - - - 3.15 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 23/05/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

23/05/2020
08:18:48

23/05/2020
08:43:31

24 นาท ี43 วนิาที - 2.90 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 26/05/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

26/05/2020
09:54:52

26/05/2020
10:58:18

1 ชั�วโมง 3 นาที
26 วนิาที

- 13.03 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 27/05/2020 - - - - - - 0.26 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 28/05/2020 - - - - - - 2.53 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 30/05/2020 - - - - - - 0.65 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 31/05/2020 - - - - - - 1.68 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [29 แม็คโคร] ตค-3447 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/05/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

29 แม็คโคร ตค-3447 01/05/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

01/05/2020
08:32:44

01/05/2020
16:17:43

7 ชั�วโมง 44 นาที
59 วนิาที

- 6.96 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 02/05/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 03/05/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 04/05/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 05/05/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 06/05/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

06/05/2020
16:42:11

06/05/2020
17:08:04

25 นาท ี53 วนิาที - 0.68 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 07/05/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

07/05/2020
07:30:36

07/05/2020
17:00:30

9 ชั�วโมง 29 นาที
54 วนิาที

- 8.14 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 08/05/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

08/05/2020
08:01:22

08/05/2020
15:44:42

7 ชั�วโมง 43 นาที
20 วนิาที

- 7.26 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 09/05/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 10/05/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 11/05/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 12/05/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

12/05/2020
08:28:38

12/05/2020
17:16:17

8 ชั�วโมง 47 นาที
39 วนิาที

- 9.59 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 13/05/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

13/05/2020
07:58:41

13/05/2020
17:51:18

9 ชั�วโมง 52 นาที
37 วนิาที

- 8.60 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 14/05/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

14/05/2020
08:26:39

14/05/2020
18:00:41

9 ชั�วโมง 34 นาที
2 วนิาที

- 7.52 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 15/05/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

15/05/2020
07:52:56

15/05/2020
15:09:59

7 ชั�วโมง 17 นาที
3 วนิาที

- 5.82 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 16/05/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 17/05/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 18/05/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

18/05/2020
07:57:48

18/05/2020
17:00:53

9 ชั�วโมง 3 นาท ี5
วนิาที

- 8.59 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 19/05/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

19/05/2020
07:43:26

19/05/2020
16:49:58

9 ชั�วโมง 6 นาที
32 วนิาที

- 9.86 กม.

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

29 แม็คโคร ตค-3447 20/05/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

20/05/2020
07:54:47

20/05/2020
17:10:03

9 ชั�วโมง 15 นาที
16 วนิาที

- 8.11 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 21/05/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

21/05/2020
07:59:17

21/05/2020
17:01:43

9 ชั�วโมง 2 นาที
26 วนิาที

- 8.08 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 22/05/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

22/05/2020
08:00:47

22/05/2020
15:34:05

7 ชั�วโมง 33 นาที
18 วนิาที

- 6.68 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 23/05/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 24/05/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 25/05/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

25/05/2020
08:42:05

25/05/2020
08:53:44

11 นาท ี39 วนิาที - 0.32 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 26/05/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

26/05/2020
07:43:25

26/05/2020
17:02:08

9 ชั�วโมง 18 นาที
43 วนิาที

- 9.24 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 27/05/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

27/05/2020
08:19:58

27/05/2020
18:32:17

10 ชั�วโมง 12 นาที
19 วนิาที

- 10.35 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 28/05/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

28/05/2020
08:13:23

28/05/2020
17:35:17

9 ชั�วโมง 21 นาที
54 วนิาที

- 8.49 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 29/05/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

29/05/2020
08:24:08

29/05/2020
13:18:42

4 ชั�วโมง 54 นาที
34 วนิาที

- 4.74 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 30/05/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 31/05/2020 - - - - - - -



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [32 เกลี�ยดนิ] ตค-3692 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/05/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

32 เกลี�ยดนิ ตค-3692 19/05/2020 อยูท่ี� วดัไทร
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้ง
ปิโตรเลยีม จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

19/05/2020
09:51:42

19/05/2020
14:10:42

4 ชั�วโมง 19 นาที - 42.36 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [09 รถเกลี�ยดนิ] ตค-3693 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/05/2020

ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�
สถานที�
เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน

เวลาทาํงานเกนิ 14
ช.ม.

ระยะทางรวม
(กม.)

09 รถเกลี�ยดนิ ตค-3693 21/05/2020 อยูท่ี�
สหกรณ์

ชมุชนตําบล
หนองสะเดา
ที�ทําการ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลหนอง
สะเดา
ต.หนอง
สะเดา

อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวนแตง
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

21/05/2020 10:03:23 21/05/2020 11:48:50 1 ชั�วโมง 45 นาท ี27
วนิาที

- 47.02 กม.

09 รถเกลี�ยดนิ ตค-3693 25/05/2020 อยูท่ี� โรง
พยาบาลสง่
เสรมิสขุ
ภาพตําบล
สวนแตง
ต.สวนแตง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวนแตง
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

25/05/2020 08:43:16 25/05/2020 15:57:56 7 ชั�วโมง 14 นาท ี40
วนิาที

- 15.87 กม.

09 รถเกลี�ยดนิ ตค-3693 26/05/2020 - - - - - - 0.17 กม.

09 รถเกลี�ยดนิ ตค-3693 27/05/2020 อยูท่ี� โรง
พยาบาลสง่
เสรมิสขุ
ภาพตําบล
สวนแตง
ต.สวนแตง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวนแตง
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

27/05/2020 08:27:46 27/05/2020 16:10:26 7 ชั�วโมง 42 นาท ี40
วนิาที

- 18.40 กม.

09 รถเกลี�ยดนิ ตค-3693 28/05/2020 - - - - - - -

ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�
สถานที�
เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน

เวลาทาํงานเกนิ 14
ช.ม.

ระยะทางรวม
(กม.)

09 รถเกลี�ยดนิ ตค-3693 29/05/2020 อยูท่ี� โรง
พยาบาลสง่
เสรมิสขุ
ภาพตําบล
สวนแตง
ต.สวนแตง
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวนแตง
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

29/05/2020 08:32:09 29/05/2020 13:41:10 5 ชั�วโมง 9 นาท ี1
วนิาที

- 10.27 กม.

09 รถเกลี�ยดนิ ตค-3693 30/05/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ยดนิ ตค-3693 31/05/2020 - - - - - - -



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [26 แม็คโคร] ตค-3721 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2020 วนัสิ�นสดุ: 31/05/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

26 แม็คโคร ตค-3721 02/05/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

02/05/2020
08:36:01

02/05/2020
08:39:56

3 นาท ี55 วนิาที - 0.05 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 05/05/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

05/05/2020
11:38:11

05/05/2020
11:44:59

6 นาท ี48 วนิาที - 0.04 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 07/05/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� การประปาสว่นภมูภิาค
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

07/05/2020
08:56:50

07/05/2020
16:28:39

7 ชั�วโมง 31 นาที
49 วนิาที

- 24.25 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 08/05/2020 อยูท่ี� การประปาสว่นภมูภิาค
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� การประปาสว่นภมูภิาค
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

08/05/2020
10:19:31

08/05/2020
10:20:20

49 วนิาที - 0.03 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 12/05/2020 อยูท่ี� การประปาสว่นภมูภิาค
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
สวนแตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

12/05/2020
08:19:41

12/05/2020
16:37:57

8 ชั�วโมง 18 นาที
16 วนิาที

- 5.78 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 13/05/2020 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
สวนแตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
สวนแตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

13/05/2020
08:45:24

13/05/2020
16:34:05

7 ชั�วโมง 48 นาที
41 วนิาที

- 4.48 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 14/05/2020 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
สวนแตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โชควาล ีนาคราช คา้ไมเ้กา่
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

14/05/2020
08:35:23

14/05/2020
16:55:09

8 ชั�วโมง 19 นาที
46 วนิาที

- 23.41 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 15/05/2020 อยูท่ี� โชควาล ีนาคราช คา้ไมเ้กา่
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โชควาล ีนาคราช คา้ไมเ้กา่
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

15/05/2020
08:38:38

15/05/2020
17:20:47

8 ชั�วโมง 42 นาที
9 วนิาที

- 7.03 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 18/05/2020 อยูท่ี� โชควาล ีนาคราช คา้ไมเ้กา่
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนตะไล
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

18/05/2020
08:42:03

18/05/2020
16:13:56

7 ชั�วโมง 31 นาที
53 วนิาที

- 14.80 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 19/05/2020 อยูท่ี� บา้นดอนตะไล
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนตะไล
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

19/05/2020
08:35:12

19/05/2020
16:14:57

7 ชั�วโมง 39 นาที
45 วนิาที

- 6.92 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 20/05/2020 อยูท่ี� บา้นดอนตะไล
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนตะไล
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

20/05/2020
08:47:38

20/05/2020
16:24:19

7 ชั�วโมง 36 นาที
41 วนิาที

- 6.24 กม.

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

26 แม็คโคร ตค-3721 21/05/2020 อยูท่ี� บา้นดอนตะไล
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนตะไล
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

21/05/2020
08:51:00

21/05/2020
16:31:10

7 ชั�วโมง 40 นาที
10 วนิาที

- 6.72 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 22/05/2020 อยูท่ี� บา้นดอนตะไล
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนตะไล
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

22/05/2020
08:27:24

22/05/2020
16:25:31

7 ชั�วโมง 58 นาที
7 วนิาที

- 7.92 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 25/05/2020 อยูท่ี� บา้นดอนตะไล
ต.สระแกว้ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

25/05/2020
09:45:04

25/05/2020
15:15:21

5 ชั�วโมง 30 นาที
17 วนิาที

- 28.76 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 27/05/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

27/05/2020
10:01:35

27/05/2020
10:04:51

3 นาท ี16 วนิาที - 0.08 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 28/05/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

28/05/2020
08:18:34

28/05/2020
08:22:40

4 นาท ี6 วนิาที - 0.36 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 29/05/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

29/05/2020
14:39:28

29/05/2020
16:00:15

1 ชั�วโมง 20 นาที
47 วนิาที

- 1.10 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 30/05/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

30/05/2020
08:22:30

30/05/2020
08:33:10

10 นาท ี40 วนิาที - 0.29 กม.



 
 
 
 

 
รายงานการเดินทางและอัตราการส้ินเปลืองน ้ามัน 

จ านวน  45  คัน 
 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [13 โดยสาร] 40-0189 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:12 01/05/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/05/2020 00:00:34 02/05/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:56 03/05/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:16 04/05/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:37 05/05/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/05/2020 00:00:58 06/05/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:17 07/05/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

08/05/2020 00:00:37 08/05/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 28.47 5.68 ลติร

09/05/2020 00:00:59 09/05/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:20 10/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:41 11/05/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:06 12/05/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/05/2020 00:00:29 13/05/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/05/2020 00:00:49 14/05/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 56.10 11.10 ลติร

15/05/2020 00:00:12 15/05/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/05/2020 00:00:32 16/05/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:51 17/05/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:12 18/05/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

19/05/2020 00:00:32 19/05/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

20/05/2020 00:00:54 20/05/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

21/05/2020 00:00:14 21/05/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 16.85 3.27 ลติร

22/05/2020 00:00:36 22/05/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 78.22 15.35 ลติร

23/05/2020 00:00:59 23/05/2020 22:05:31 22 ชั�วโมง 4 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/05/2020 11:36:50 24/05/2020 16:01:21 4 ชั�วโมง 24 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 06:25:31 25/05/2020 23:59:51 17 ชั�วโมง 34 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.27 0.01 ลติร

26/05/2020 00:00:51 26/05/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/05/2020 00:00:14 27/05/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/05/2020 00:00:34 28/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

29/05/2020 00:00:56 29/05/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 12.10 2.08 ลติร

30/05/2020 00:00:20 30/05/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:43 31/05/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

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

ความเร็วเฉลี�ย : 23.47 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 192.10 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 37.49 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [58 โดยสาร] 40-0190 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:29 01/05/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.13 0.00 ลติร

02/05/2020 00:00:53 02/05/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:17 03/05/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:39 04/05/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:02 05/05/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

96 115.29 22.63 ลติร

06/05/2020 00:00:48 06/05/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:10 07/05/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 84.19 16.38 ลติร

08/05/2020 00:00:35 08/05/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.15 0.00 ลติร

09/05/2020 00:00:58 09/05/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:21 10/05/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:45 11/05/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:11 12/05/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 7.75 1.03 ลติร

13/05/2020 00:00:36 13/05/2020 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 17.51 3.32 ลติร

14/05/2020 00:00:00 14/05/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.08 0.00 ลติร

15/05/2020 00:00:23 15/05/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

86 54.66 10.71 ลติร

16/05/2020 00:00:47 16/05/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:09 17/05/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:33 18/05/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 76.70 15.02 ลติร

19/05/2020 00:00:59 19/05/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 7.38 1.42 ลติร

20/05/2020 00:00:24 20/05/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

21/05/2020 00:00:48 21/05/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 12.72 2.04 ลติร

22/05/2020 00:00:11 22/05/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

94 85.18 16.50 ลติร

23/05/2020 00:00:36 23/05/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:59 24/05/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:23 25/05/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

26/05/2020 00:00:49 26/05/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

88 91.77 17.83 ลติร

27/05/2020 00:00:15 27/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

96 146.34 29.16 ลติร

28/05/2020 00:00:41 28/05/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 93.80 18.72 ลติร

29/05/2020 00:00:07 29/05/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/05/2020 00:00:32 30/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:57 31/05/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 23 ชั�วโมง 41 นาท ี42 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 46.95 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 793.73 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 154.76 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.13 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [59 โดยสาร] 40-0191 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:03 01/05/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 81.67 15.67 ลติร

02/05/2020 00:00:36 02/05/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:07 03/05/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:36 04/05/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:05 05/05/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 12.61 1.85 ลติร

06/05/2020 00:00:34 06/05/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:00 07/05/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 77.41 15.24 ลติร

08/05/2020 00:00:33 08/05/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 84.93 16.53 ลติร

09/05/2020 00:00:04 09/05/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:35 10/05/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.10 0.01 ลติร

11/05/2020 00:00:05 11/05/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:40 12/05/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 96.77 19.12 ลติร

13/05/2020 00:00:16 13/05/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 59.92 11.22 ลติร

14/05/2020 00:00:49 14/05/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 78.11 15.01 ลติร

15/05/2020 00:00:21 15/05/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 108.80 20.43 ลติร

16/05/2020 00:00:54 16/05/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.11 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:24 17/05/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:53 18/05/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 62.56 11.81 ลติร

19/05/2020 00:00:26 19/05/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 52.31 9.78 ลติร

20/05/2020 00:00:59 20/05/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 52.98 9.58 ลติร

21/05/2020 00:00:32 21/05/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 51.30 9.77 ลติร

22/05/2020 00:00:05 22/05/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 63.44 12.21 ลติร

23/05/2020 00:00:37 23/05/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:07 24/05/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:40 25/05/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.07 0.00 ลติร

26/05/2020 00:00:13 26/05/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

27/05/2020 00:00:47 27/05/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

28/05/2020 00:00:19 28/05/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

29/05/2020 00:00:51 29/05/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 73.65 14.63 ลติร

30/05/2020 00:00:25 30/05/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:58 31/05/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 3 ชั�วโมง 32 นาท ี58 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 42.65 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 956.85 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 182.86 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.23 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [60 โดยสาร] 40-0196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:01 01/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 93.88 17.95 ลติร

02/05/2020 00:00:41 02/05/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:20 03/05/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:56 04/05/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:35 05/05/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

06/05/2020 00:00:11 06/05/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:47 07/05/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

08/05/2020 00:00:23 08/05/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 97.08 18.61 ลติร

09/05/2020 00:00:02 09/05/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:40 10/05/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 15.11 2.71 ลติร

11/05/2020 00:00:18 11/05/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:01 12/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

13/05/2020 00:00:41 13/05/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/05/2020 00:00:18 14/05/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 91.25 17.65 ลติร

15/05/2020 00:00:57 15/05/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.06 0.00 ลติร

16/05/2020 00:00:33 16/05/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:10 17/05/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:47 18/05/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

19/05/2020 00:00:25 19/05/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

20/05/2020 00:00:03 20/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 93.96 18.27 ลติร

21/05/2020 00:00:42 21/05/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 106.73 20.88 ลติร

22/05/2020 00:00:20 22/05/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 108.75 21.12 ลติร

23/05/2020 00:00:59 23/05/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:36 24/05/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:16 25/05/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 108.57 21.09 ลติร

26/05/2020 00:00:59 26/05/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 69.46 13.45 ลติร

27/05/2020 00:00:42 27/05/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 53.72 10.33 ลติร

28/05/2020 00:00:23 28/05/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 35.88 6.72 ลติร

29/05/2020 00:00:04 29/05/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 55.82 10.31 ลติร

30/05/2020 00:00:45 30/05/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.10 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:25 31/05/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 8 ชั�วโมง 35 นาท ี37 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 42.07 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 930.50 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 179.09 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.20 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [01 ทวัร]์ 40-0225 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

25/05/2020 08:38:12 25/05/2020 23:59:24 15 ชั�วโมง 21 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

26/05/2020 00:00:24 26/05/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/05/2020 00:00:07 27/05/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/05/2020 00:00:36 28/05/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

29/05/2020 00:00:08 29/05/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

87 16.66 5.65 ลติร

30/05/2020 00:00:39 30/05/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:11 31/05/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 10 นาท ี37 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 24.38 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 16.78 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 5.65 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.97 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [14 โดยสาร] 40-0255 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:43 01/05/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

96 122.27 21.90 ลติร

02/05/2020 00:00:40 02/05/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:36 03/05/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:29 04/05/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:23 05/05/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

06/05/2020 00:00:16 06/05/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:08 07/05/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

58 8.51 1.31 ลติร

08/05/2020 00:00:01 08/05/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

09/05/2020 00:00:55 09/05/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:48 10/05/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:41 11/05/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:39 12/05/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

13/05/2020 00:00:35 13/05/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/05/2020 00:00:29 14/05/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

95 22.31 3.82 ลติร

15/05/2020 00:00:23 15/05/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/05/2020 00:00:17 16/05/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:10 17/05/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:01:05 18/05/2020 23:58:59 23 ชั�วโมง 57 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/05/2020 00:00:00 19/05/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

20/05/2020 00:00:56 20/05/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/05/2020 00:00:50 21/05/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/05/2020 00:00:45 22/05/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

95 152.09 27.34 ลติร

23/05/2020 00:00:40 23/05/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:33 24/05/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:27 25/05/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.03 0.00 ลติร

26/05/2020 00:00:24 26/05/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

96 133.96 23.76 ลติร

27/05/2020 00:00:23 27/05/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

28/05/2020 00:00:20 28/05/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

29/05/2020 00:00:18 29/05/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/05/2020 00:00:15 30/05/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:13 31/05/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 11 ชั�วโมง 22 นาท ี20 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 51.51 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 439.23 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 78.13 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.62 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [15 โดยสาร] 40-0256 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:02 01/05/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/05/2020 00:00:38 02/05/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:13 03/05/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:48 04/05/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:22 05/05/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/05/2020 00:00:57 06/05/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:30 07/05/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 90.74 16.28 ลติร

08/05/2020 00:00:07 08/05/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.16 0.00 ลติร

09/05/2020 00:00:43 09/05/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:18 10/05/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:53 11/05/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:31 12/05/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

13/05/2020 00:00:09 13/05/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/05/2020 00:00:44 14/05/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 15.29 2.61 ลติร

15/05/2020 00:00:18 15/05/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

16/05/2020 00:00:53 16/05/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:27 17/05/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:03 18/05/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

19/05/2020 00:00:39 19/05/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/05/2020 00:00:15 20/05/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/05/2020 00:00:51 21/05/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.03 0.00 ลติร

22/05/2020 00:00:26 22/05/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

23/05/2020 00:00:01 23/05/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:35 24/05/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:11 25/05/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

26/05/2020 00:00:49 26/05/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/05/2020 00:00:27 27/05/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

28/05/2020 00:00:02 28/05/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

29/05/2020 00:00:40 29/05/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.05 0.00 ลติร

30/05/2020 00:00:16 30/05/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:53 31/05/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 45 นาท ี58 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 44.09 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 106.33 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 18.89 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.63 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [16 โดยสาร] 40-0257 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:14 01/05/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/05/2020 00:00:06 02/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:57 03/05/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:47 04/05/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:37 05/05/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.07 0.01 ลติร

06/05/2020 00:00:26 06/05/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:15 07/05/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

08/05/2020 00:00:05 08/05/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/05/2020 00:00:56 09/05/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:46 10/05/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:36 11/05/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:30 12/05/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/05/2020 00:00:22 13/05/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/05/2020 00:00:12 14/05/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 16.32 2.81 ลติร

15/05/2020 00:00:02 15/05/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/05/2020 00:00:52 16/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:42 17/05/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:33 18/05/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

19/05/2020 00:00:24 19/05/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/05/2020 00:00:16 20/05/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/05/2020 00:00:06 21/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/05/2020 00:00:57 22/05/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/05/2020 00:00:47 23/05/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:37 24/05/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:28 25/05/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 45.56 7.84 ลติร

26/05/2020 00:00:23 26/05/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 38.04 6.61 ลติร

27/05/2020 00:00:16 27/05/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 41.58 7.07 ลติร

28/05/2020 00:00:08 28/05/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 38.07 6.38 ลติร

29/05/2020 00:00:01 29/05/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 51.70 8.89 ลติร

30/05/2020 00:00:55 30/05/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:48 31/05/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 10 ชั�วโมง 44 นาท ี18 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 36.89 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 231.42 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 39.61 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.84 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [17 โดยสาร] 40-0265 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:39 01/05/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

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

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

102 205.14 33.71 ลติร

02/05/2020 00:00:56 02/05/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:10 03/05/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:22 04/05/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:36 05/05/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.08 0.00 ลติร

06/05/2020 00:00:48 06/05/2020 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 14.30 2.30 ลติร

07/05/2020 00:00:00 07/05/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

101 115.25 18.70 ลติร

08/05/2020 00:00:13 08/05/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

93 128.77 20.78 ลติร

09/05/2020 00:00:29 09/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:42 10/05/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:54 11/05/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:10 12/05/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

85 112.15 18.17 ลติร

13/05/2020 00:00:26 13/05/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

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

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

51 26.60 4.01 ลติร

14/05/2020 00:00:40 14/05/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

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

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

58 49.82 8.09 ลติร

15/05/2020 00:00:53 15/05/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี12
วนิาที

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

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

88 177.72 28.84 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/05/2020 00:00:06 16/05/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 7.06 0.92 ลติร

17/05/2020 00:00:18 17/05/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 6.10 0.92 ลติร

18/05/2020 00:00:30 18/05/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

93 148.46 24.39 ลติร

19/05/2020 00:00:42 19/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

58 44.02 7.03 ลติร

20/05/2020 00:00:58 20/05/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี14
วนิาที

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

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

78 78.98 12.74 ลติร

21/05/2020 00:00:13 21/05/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

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

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

64 76.65 12.46 ลติร

22/05/2020 00:00:28 22/05/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

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

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

93 177.80 29.32 ลติร

23/05/2020 00:00:43 23/05/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.02 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:54 24/05/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:06 25/05/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

63 14.31 2.26 ลติร

26/05/2020 00:00:19 26/05/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

106 132.69 21.53 ลติร

27/05/2020 00:00:36 27/05/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

60 74.68 12.18 ลติร

28/05/2020 00:00:55 28/05/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

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

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

60 56.54 9.05 ลติร

29/05/2020 00:00:13 29/05/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

90 211.61 34.60 ลติร

30/05/2020 00:00:31 30/05/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:46 31/05/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

สรปุ



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 8 ชั�วโมง 36 นาท ี19 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.85 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1858.84 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 302.00 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.16 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [18 โดยสาร] 40-0266 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:28 01/05/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 11.84 2.07 ลติร

02/05/2020 00:00:36 02/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:43 03/05/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:48 04/05/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:54 05/05/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.04 0.00 ลติร

06/05/2020 00:01:00 06/05/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:03 07/05/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.03 0.00 ลติร

08/05/2020 00:00:08 08/05/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/05/2020 00:00:13 09/05/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:17 10/05/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:22 11/05/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:30 12/05/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

13/05/2020 00:00:37 13/05/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/05/2020 00:00:41 14/05/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

97 20.68 3.55 ลติร

15/05/2020 00:00:46 15/05/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

16/05/2020 00:00:51 16/05/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:56 17/05/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:02 18/05/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

19/05/2020 00:00:09 19/05/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

20/05/2020 00:00:17 20/05/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/05/2020 00:00:23 21/05/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/05/2020 00:00:29 22/05/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/05/2020 00:00:35 23/05/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:41 24/05/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.06 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:48 25/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.06 0.00 ลติร

26/05/2020 00:00:57 26/05/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

27/05/2020 00:00:06 27/05/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/05/2020 00:00:14 28/05/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

29/05/2020 00:00:22 29/05/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

95 139.87 25.20 ลติร

30/05/2020 00:00:31 30/05/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:40 31/05/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 53 นาท ี18 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 56.10 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 172.77 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 30.82 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.61 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [41 เททา้ย] 83-4802 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:18 01/05/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 84.88 16.71 ลติร

02/05/2020 00:00:46 02/05/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:13 03/05/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:39 04/05/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:05 05/05/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 101.95 20.16 ลติร

06/05/2020 00:00:32 06/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:58 07/05/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 102.01 20.26 ลติร

08/05/2020 00:00:24 08/05/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 105.85 20.67 ลติร

09/05/2020 00:00:53 09/05/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:20 10/05/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:47 11/05/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:17 12/05/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 84.74 16.75 ลติร

13/05/2020 00:00:46 13/05/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 105.04 20.88 ลติร

14/05/2020 00:00:13 14/05/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 108.79 21.55 ลติร

15/05/2020 00:00:40 15/05/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 108.48 21.54 ลติร

16/05/2020 00:00:07 16/05/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:33 17/05/2020 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.01 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:00 18/05/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 104.98 20.55 ลติร

19/05/2020 00:00:28 19/05/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 104.51 20.51 ลติร

20/05/2020 00:00:57 20/05/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 76.86 14.98 ลติร

21/05/2020 00:00:24 21/05/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 107.89 21.26 ลติร

22/05/2020 00:00:52 22/05/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 102.91 20.43 ลติร

23/05/2020 00:00:19 23/05/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:45 24/05/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:12 25/05/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 101.97 19.99 ลติร

26/05/2020 00:00:42 26/05/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 102.54 20.29 ลติร

27/05/2020 00:00:12 27/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 101.33 20.08 ลติร

28/05/2020 00:00:41 28/05/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 100.64 20.01 ลติร

29/05/2020 00:00:11 29/05/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 99.71 19.68 ลติร

30/05/2020 00:00:39 30/05/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.02 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:07 31/05/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.04 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 9 ชั�วโมง 7 นาท ี59 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 50.20 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1805.16 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 356.30 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.07 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [07 เททา้ย] 83-4803 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

05/05/2020 08:03:24 05/05/2020 10:47:22 2 ชั�วโมง 43 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.12 0.00 ลติร

18/05/2020 08:07:28 18/05/2020 23:59:26 15 ชั�วโมง 51 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.13 0.00 ลติร

19/05/2020 00:00:26 19/05/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

20/05/2020 00:00:07 20/05/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

100 23.48 4.66 ลติร

21/05/2020 00:00:52 21/05/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

55 12.94 2.59 ลติร

22/05/2020 00:00:36 22/05/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

92 27.44 5.28 ลติร

23/05/2020 00:00:17 23/05/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:55 24/05/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:37 25/05/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.10 0.00 ลติร

26/05/2020 00:00:19 26/05/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

27/05/2020 00:00:02 27/05/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/05/2020 00:00:43 28/05/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

29/05/2020 00:00:24 29/05/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/05/2020 00:00:05 30/05/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:48 31/05/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 11 ชั�วโมง 57 นาท ี20 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 22.40 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 64.25 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 12.53 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.13 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [44 เททา้ย] 83-4805 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:41 01/05/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 104.49 20.59 ลติร

02/05/2020 00:00:01 02/05/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:19 03/05/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:35 04/05/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:53 05/05/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 97.70 19.23 ลติร

06/05/2020 00:00:10 06/05/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:25 07/05/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/05/2020 00:00:41 08/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

09/05/2020 00:00:57 09/05/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:12 10/05/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:27 11/05/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:47 12/05/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 121.89 23.91 ลติร

13/05/2020 00:00:08 13/05/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 105.80 20.53 ลติร

14/05/2020 00:00:27 14/05/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 195.51 38.32 ลติร

15/05/2020 00:00:46 15/05/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 119.60 23.05 ลติร

16/05/2020 00:00:04 16/05/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:20 17/05/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:38 18/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 105.24 20.49 ลติร

19/05/2020 00:00:57 19/05/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 110.76 21.46 ลติร

20/05/2020 00:00:17 20/05/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 107.16 20.94 ลติร

21/05/2020 00:00:36 21/05/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 96.30 18.56 ลติร

22/05/2020 00:00:56 22/05/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 115.13 22.26 ลติร

23/05/2020 00:00:13 23/05/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:29 24/05/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:46 25/05/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 100.92 19.23 ลติร

26/05/2020 00:00:07 26/05/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 104.95 20.48 ลติร

27/05/2020 00:00:28 27/05/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 101.76 19.93 ลติร

28/05/2020 00:00:48 28/05/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 99.45 19.20 ลติร

29/05/2020 00:00:10 29/05/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 121.84 23.47 ลติร

30/05/2020 00:00:32 30/05/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.02 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:51 31/05/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.07 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 6 ชั�วโมง 55 นาท ี33 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 41.38 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1808.62 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 351.65 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.14 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



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

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:44 01/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

38 25.55 8.11 ลติร

02/05/2020 00:00:41 02/05/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:38 03/05/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:34 04/05/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:30 05/05/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/05/2020 00:00:27 06/05/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:23 07/05/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/05/2020 00:00:19 08/05/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/05/2020 00:00:16 09/05/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:13 10/05/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:09 11/05/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:07 12/05/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/05/2020 00:01:05 13/05/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 57 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/05/2020 00:00:02 14/05/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/05/2020 00:00:59 15/05/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/05/2020 00:00:56 16/05/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:52 17/05/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:49 18/05/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/05/2020 00:00:47 19/05/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/05/2020 00:00:46 20/05/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/05/2020 00:00:43 21/05/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/05/2020 00:00:40 22/05/2020 11:54:40 11 ชั�วโมง 54 นาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 6 ชั�วโมง 14 นาท ี53 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 8.88 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 25.56 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 8.11 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.15 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [02 รถนํ�า ] 83-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

07/05/2020 08:21:04 07/05/2020 18:50:42 10 ชั�วโมง 29 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นประทนุทอง
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 47.22 14.59 ลติร

08/05/2020 08:32:54 08/05/2020 11:55:15 3 ชั�วโมง 22 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.73 0.03 ลติร

13/05/2020 08:54:29 13/05/2020 09:24:10 29 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.37 0.00 ลติร

14/05/2020 08:47:43 14/05/2020 08:53:04 5 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.09 0.00 ลติร

22/05/2020 07:22:59 22/05/2020 08:58:04 1 ชั�วโมง 35 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.40 0.00 ลติร

23/05/2020 18:29:34 23/05/2020 18:33:42 4 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

24/05/2020 15:14:05 24/05/2020 15:18:11 4 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

25/05/2020 09:07:34 25/05/2020 11:07:24 1 ชั�วโมง 59 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

59 35.19 11.56 ลติร

27/05/2020 10:01:11 27/05/2020 11:10:25 1 ชั�วโมง 9 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

6 0.27 0.01 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 9 ชั�วโมง 4 นาท ี40 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 15.63 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 84.34 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 26.19 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.22 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [03 รถนํ�า] 83-4901 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 09:17:56 01/05/2020 16:01:54 6 ชั�วโมง 43 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

40 35.59 11.52 ลติร

04/05/2020 11:49:23 04/05/2020 11:53:02 3 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2020 08:20:04 07/05/2020 21:39:00 13 ชั�วโมง 18 นาท ี56
วนิาที

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

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

29 37.06 12.05 ลติร

08/05/2020 07:28:43 08/05/2020 07:42:44 14 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.04 0.00 ลติร

12/05/2020 09:11:04 12/05/2020 16:08:54 6 ชั�วโมง 57 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุหมูบ่า้นหมูท่ี� 4 บา้นทุง่
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

38 23.10 7.35 ลติร

13/05/2020 08:48:17 13/05/2020 16:33:49 7 ชั�วโมง 45 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุหมูบ่า้นหมูท่ี� 4 บา้นทุง่
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุหมูบ่า้นหมูท่ี� 4 บา้นทุง่
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

30 4.62 1.15 ลติร

14/05/2020 08:30:09 14/05/2020 16:06:45 7 ชั�วโมง 36 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 4
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

52 54.48 17.70 ลติร

15/05/2020 09:26:17 15/05/2020 15:04:34 5 ชั�วโมง 38 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

51 39.64 13.14 ลติร

18/05/2020 09:41:34 18/05/2020 15:49:25 6 ชั�วโมง 7 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

48 35.90 11.71 ลติร

19/05/2020 08:51:21 19/05/2020 17:35:20 8 ชั�วโมง 43 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� สํานักสงฆป่์าเขานอ้ยอทุยัธรรม
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

42 29.45 9.42 ลติร

20/05/2020 09:28:08 20/05/2020 14:59:04 5 ชั�วโมง 30 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

39 22.86 7.45 ลติร

21/05/2020 09:57:38 21/05/2020 16:08:59 6 ชั�วโมง 11 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

53 52.77 17.25 ลติร

22/05/2020 08:53:40 22/05/2020 16:13:03 7 ชั�วโมง 19 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� บา้นวงัยาว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

20 17.83 3.57 ลติร

25/05/2020 14:57:34 25/05/2020 15:01:57 4 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� บา้นวงัยาว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/05/2020 09:33:34 26/05/2020 17:40:11 8 ชั�วโมง 6 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� บา้นวงัยาว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.04 0.00 ลติร

27/05/2020 09:02:27 27/05/2020 16:15:25 7 ชั�วโมง 12 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� บา้นวงัยาว
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

45 20.14 4.03 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

28/05/2020 14:27:40 28/05/2020 15:10:01 42 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� บา้นกกเชยีง
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาตะเภาทอง (ศรสีวุรรณเขตชยั
ขนัต)ิ

ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

44 5.15 1.04 ลติร

29/05/2020 14:21:39 29/05/2020 14:38:18 16 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� วดัเขาตะเภาทอง (ศรสีวุรรณเขตชยั
ขนัต)ิ

ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

31 3.56 0.76 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 14 ชั�วโมง 44 นาท ี52 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 14.16 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 382.23 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 118.14 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.24 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [38 รถบรรทกุ] 83-5015 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:24 01/05/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

72 108.31 21.05 ลติร

02/05/2020 00:00:06 02/05/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:46 03/05/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:23 04/05/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:01 05/05/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

06/05/2020 00:00:39 06/05/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:14 07/05/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/05/2020 00:00:52 08/05/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/05/2020 00:00:29 09/05/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:07 10/05/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:45 11/05/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/05/2020 00:00:30 12/05/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

78 178.68 34.96 ลติร

13/05/2020 00:00:15 13/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

88 165.50 31.90 ลติร

14/05/2020 00:00:58 14/05/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

85 193.95 37.62 ลติร

15/05/2020 00:00:40 15/05/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

74 16.60 3.14 ลติร

16/05/2020 00:00:18 16/05/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

17/05/2020 00:00:55 17/05/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:32 18/05/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

77 44.94 8.85 ลติร

19/05/2020 00:00:02 19/05/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

56 2.13 0.35 ลติร

20/05/2020 00:00:53 20/05/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

3 0.09 0.00 ลติร

21/05/2020 00:00:31 21/05/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

2 0.08 0.00 ลติร

22/05/2020 00:00:12 22/05/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

23/05/2020 00:00:53 23/05/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:33 24/05/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:15 25/05/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

26/05/2020 00:00:01 26/05/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

27/05/2020 00:00:47 27/05/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

28/05/2020 00:00:31 28/05/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

3 0.10 0.00 ลติร

29/05/2020 00:00:16 29/05/2020 23:52:56 23 ชั�วโมง 52 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

30/05/2020 09:55:01 30/05/2020 23:59:48 14 ชั�วโมง 4 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

44 2.99 0.49 ลติร

31/05/2020 00:00:40 31/05/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 58 นาท ี48 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 41.16 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 713.48 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 138.36 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.16 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [06 รถนํ�า] 83-5056 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:56 01/05/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
ตําบลหนองสะเดา

ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
ตําบลหนองสะเดา

ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.18 0.00 ลติร

02/05/2020 00:00:37 02/05/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:18 03/05/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:01 04/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:41 05/05/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/05/2020 00:00:23 06/05/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:04 07/05/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/05/2020 00:00:45 08/05/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/05/2020 00:00:27 09/05/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:08 10/05/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:49 11/05/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/05/2020 00:00:30 12/05/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/05/2020 00:00:12 13/05/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/05/2020 00:00:53 14/05/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/05/2020 00:00:34 15/05/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/05/2020 00:00:15 16/05/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/05/2020 00:00:56 17/05/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:36 18/05/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/05/2020 00:00:18 19/05/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/05/2020 00:00:00 20/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

1 0.16 0.01 ลติร

21/05/2020 00:00:41 21/05/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองสะเดา
ต.หนองสะเดา อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวน
แตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 54.69 18.20 ลติร

22/05/2020 00:00:22 22/05/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวน
แตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวน
แตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/05/2020 00:00:03 23/05/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวน
แตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวน
แตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/05/2020 00:00:44 24/05/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวน
แตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวน
แตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:24 25/05/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวน
แตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวน
แตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

8 3.91 1.20 ลติร

26/05/2020 00:00:05 26/05/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวน
แตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวน
แตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/05/2020 00:00:47 27/05/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวน
แตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวน
แตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

9 6.76 1.60 ลติร

28/05/2020 00:00:28 28/05/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวน
แตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวน
แตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

29/05/2020 00:00:10 29/05/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวน
แตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวน
แตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.39 0.04 ลติร

30/05/2020 00:00:52 30/05/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวน
แตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวน
แตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:34 31/05/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวน
แตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวน
แตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 7 ชั�วโมง 51 นาท ี19 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 9.44 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 66.08 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 21.05 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.14 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [57 รถสขุา] 83-5520 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:55 01/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/05/2020 00:00:41 02/05/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:29 03/05/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:13 04/05/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:59 05/05/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/05/2020 00:00:43 06/05/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:26 07/05/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/05/2020 00:00:11 08/05/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/05/2020 00:00:56 09/05/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:41 10/05/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:25 11/05/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:16 12/05/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/05/2020 00:00:04 13/05/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/05/2020 00:00:50 14/05/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/05/2020 00:00:34 15/05/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/05/2020 00:00:18 16/05/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:02 17/05/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:49 18/05/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/05/2020 00:00:34 19/05/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/05/2020 00:00:21 20/05/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/05/2020 00:00:06 21/05/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/05/2020 00:00:52 22/05/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/05/2020 00:00:35 23/05/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:20 24/05/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:06 25/05/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/05/2020 00:00:56 26/05/2020 20:28:52 20 ชั�วโมง 27 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

27/05/2020 15:03:45 27/05/2020 15:46:23 42 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

28/05/2020 15:43:12 28/05/2020 15:49:27 6 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

29/05/2020 09:39:19 29/05/2020 23:59:09 14 ชั�วโมง 19 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

30/05/2020 00:00:10 30/05/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:57 31/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 33 นาท ี1 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 9.44 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 0.06 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 21.05 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.14 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [31 รถนํ�า] 83-5639 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/05/2020 16:54:40 12/05/2020 17:49:27 54 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

6 0.15 0.03 ลติร

14/05/2020 06:44:08 14/05/2020 19:49:18 13 ชั�วโมง 5 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.65 0.00 ลติร

15/05/2020 05:33:30 15/05/2020 09:08:54 3 ชั�วโมง 35 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

74 29.45 9.76 ลติร

18/05/2020 08:44:29 18/05/2020 17:35:51 8 ชั�วโมง 51 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.36 0.00 ลติร

21/05/2020 06:05:17 21/05/2020 18:46:23 12 ชั�วโมง 41 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

9 0.45 0.05 ลติร

27/05/2020 23:05:04 27/05/2020 23:25:08 20 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

30 2.52 0.59 ลติร

28/05/2020 06:11:08 28/05/2020 06:15:53 4 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

2 0.02 0.00 ลติร

30/05/2020 18:50:42 30/05/2020 18:53:50 3 นาท ี8 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 : 3 ชั�วโมง 55 นาท ี29 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 20.05 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 33.60 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 10.43 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.22 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [54 พน่ยาง] 83-5648 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

14/05/2020 18:21:41 14/05/2020 23:59:47 5 ชั�วโมง 38 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/05/2020 00:00:47 15/05/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

80 27.38 5.40 ลติร

16/05/2020 00:00:02 16/05/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/05/2020 00:00:16 17/05/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:32 18/05/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/05/2020 00:00:47 19/05/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/05/2020 00:00:03 20/05/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/05/2020 00:00:17 21/05/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/05/2020 00:00:32 22/05/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 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

23/05/2020 00:00:46 23/05/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:00 24/05/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

25/05/2020 00:00:16 25/05/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/05/2020 00:00:34 26/05/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/05/2020 00:00:52 27/05/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/05/2020 00:00:08 28/05/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

29/05/2020 00:00:25 29/05/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/05/2020 00:00:41 30/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:57 31/05/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
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 : 3 ชั�วโมง 45 นาท ี56 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 46.11 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 27.38 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 5.40 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.07 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [43 เททา้ย] 83-5766 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:08 01/05/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

61 71.59 28.47 ลติร

02/05/2020 00:00:25 02/05/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:41 03/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:57 04/05/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:13 05/05/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

55 74.25 28.93 ลติร

06/05/2020 00:00:30 06/05/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:46 07/05/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 71.86 28.19 ลติร

08/05/2020 00:00:02 08/05/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

55 69.31 27.22 ลติร

09/05/2020 00:00:19 09/05/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:35 10/05/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:51 11/05/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:09 12/05/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

54 58.99 23.26 ลติร

13/05/2020 00:00:27 13/05/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 58.82 23.08 ลติร

14/05/2020 00:00:44 14/05/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

52 60.18 23.78 ลติร

15/05/2020 00:00:01 15/05/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 72.62 28.70 ลติร

16/05/2020 00:00:17 16/05/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:32 17/05/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:48 18/05/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

50 33.15 12.90 ลติร

19/05/2020 00:00:05 19/05/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

55 29.77 11.64 ลติร

20/05/2020 00:00:23 20/05/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 26.90 10.48 ลติร

21/05/2020 00:00:40 21/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.43 0.12 ลติร

22/05/2020 00:00:57 22/05/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

53 27.72 10.88 ลติร

23/05/2020 00:00:13 23/05/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:29 24/05/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:46 25/05/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

59 28.20 10.95 ลติร

26/05/2020 00:00:04 26/05/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 25.38 9.15 ลติร

27/05/2020 00:00:23 27/05/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

56 30.74 8.61 ลติร

28/05/2020 00:00:40 28/05/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

54 31.80 8.13 ลติร

29/05/2020 00:00:58 29/05/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

53 26.78 6.57 ลติร

30/05/2020 00:00:15 30/05/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:33 31/05/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 5 ชั�วโมง 17 นาท ี52 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 24.00 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 798.52 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 301.06 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.65 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [04 รถนํ�า] 83-7815 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

05/05/2020 08:30:11 05/05/2020 09:31:23 1 ชั�วโมง 1 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.49 0.00 ลติร

18/05/2020 08:04:43 18/05/2020 09:20:09 1 ชั�วโมง 15 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.39 0.00 ลติร

25/05/2020 08:40:41 25/05/2020 10:21:52 1 ชั�วโมง 41 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

7 0.26 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 44 นาท ี16 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 2.00 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1.14 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 301.06 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.65 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [21 เทรลเลอร]์ 83-8577 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:03 01/05/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/05/2020 00:00:14 02/05/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:25 03/05/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:34 04/05/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:44 05/05/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/05/2020 00:00:53 06/05/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:02 07/05/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 248.62 81.99 ลติร

08/05/2020 00:00:17 08/05/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 119.02 39.50 ลติร

09/05/2020 00:00:30 09/05/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:40 10/05/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:50 11/05/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:06 12/05/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

52 5.04 1.67 ลติร

13/05/2020 00:00:18 13/05/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/05/2020 00:00:28 14/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 63.72 21.22 ลติร

15/05/2020 00:00:40 15/05/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

16/05/2020 00:00:51 16/05/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:01 17/05/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:12 18/05/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 56.66 18.49 ลติร

19/05/2020 00:00:24 19/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 195.48 64.86 ลติร

20/05/2020 00:00:41 20/05/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 30.91 9.63 ลติร

21/05/2020 00:00:10 21/05/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 140.99 46.08 ลติร

22/05/2020 00:00:25 22/05/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

62 17.80 5.87 ลติร

23/05/2020 00:00:35 23/05/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:45 24/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:57 25/05/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 83.66 27.52 ลติร

26/05/2020 00:00:13 26/05/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 173.64 45.07 ลติร

27/05/2020 00:00:30 27/05/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 57.01 13.69 ลติร

28/05/2020 00:00:44 28/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

61 15.26 4.35 ลติร

29/05/2020 00:00:57 29/05/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 182.33 50.51 ลติร

30/05/2020 00:00:11 30/05/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

51 8.63 1.97 ลติร

31/05/2020 00:00:26 31/05/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 53 นาท ี5 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.24 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1398.84 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 432.42 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.23 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [34 รถบรรทกุ] 84-0960 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:29 01/05/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

02/05/2020 00:00:25 02/05/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:21 03/05/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:16 04/05/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:11 05/05/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

92 139.36 27.61 ลติร

06/05/2020 00:00:08 06/05/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:02 07/05/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

88 131.95 25.98 ลติร

08/05/2020 00:00:59 08/05/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 88.15 16.54 ลติร

09/05/2020 00:00:56 09/05/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:51 10/05/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:45 11/05/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:44 12/05/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/05/2020 00:00:41 13/05/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 70.00 13.64 ลติร

14/05/2020 00:00:38 14/05/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 58.86 11.60 ลติร

15/05/2020 00:00:34 15/05/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 10.52 2.04 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/05/2020 00:00:30 16/05/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 25.17 4.76 ลติร

17/05/2020 00:00:26 17/05/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.10 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:21 18/05/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 9.04 1.65 ลติร

19/05/2020 00:00:16 19/05/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/05/2020 00:00:13 20/05/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/05/2020 00:00:10 21/05/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

86 45.52 8.70 ลติร

22/05/2020 00:00:07 22/05/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

58 25.56 4.89 ลติร

23/05/2020 00:00:02 23/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:57 24/05/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:54 25/05/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

87 45.45 8.79 ลติร

26/05/2020 00:00:53 26/05/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 19.48 3.80 ลติร

27/05/2020 00:00:53 27/05/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 60.64 11.66 ลติร

28/05/2020 00:00:51 28/05/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

29/05/2020 00:00:49 29/05/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/05/2020 00:00:45 30/05/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:43 31/05/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 3 ชั�วโมง 37 นาท ี26 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 44.78 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 729.84 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 141.66 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.15 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [35 รถบรรทกุ] 84-0961 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:05 01/05/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/05/2020 00:00:36 02/05/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.27 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:07 03/05/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:34 04/05/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:02 05/05/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

94 117.93 22.77 ลติร

06/05/2020 00:00:34 06/05/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:01 07/05/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 92.20 17.55 ลติร

08/05/2020 00:00:32 08/05/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 168.68 32.73 ลติร

09/05/2020 00:00:05 09/05/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 5.97 1.03 ลติร

10/05/2020 00:00:37 10/05/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:07 11/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:42 12/05/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 98.56 19.25 ลติร

13/05/2020 00:00:16 13/05/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 100.63 19.36 ลติร

14/05/2020 00:00:49 14/05/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 109.68 20.83 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

15/05/2020 00:00:20 15/05/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 42.12 7.98 ลติร

16/05/2020 00:00:52 16/05/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/05/2020 00:00:20 17/05/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:49 18/05/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 170.61 33.23 ลติร

19/05/2020 00:00:22 19/05/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 121.29 23.49 ลติร

20/05/2020 00:00:57 20/05/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 92.54 18.01 ลติร

21/05/2020 00:00:30 21/05/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 93.28 17.89 ลติร

22/05/2020 00:00:03 22/05/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 95.86 18.48 ลติร

23/05/2020 00:00:35 23/05/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:04 24/05/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:35 25/05/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 61.04 11.66 ลติร

26/05/2020 00:00:10 26/05/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

60 28.58 5.13 ลติร

27/05/2020 00:00:44 27/05/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/05/2020 00:00:15 28/05/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

29/05/2020 00:00:48 29/05/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

30/05/2020 00:00:19 30/05/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:51 31/05/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 10 ชั�วโมง 22 นาท ี29 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.68 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1399.29 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 269.39 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.19 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [49 กูช้พี] 84-5375 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:07 01/05/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 23.71 4.57 ลติร

02/05/2020 00:00:06 02/05/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.46 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:05 03/05/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.22 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:03 04/05/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.89 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:02 05/05/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 18.99 3.63 ลติร

06/05/2020 00:00:00 06/05/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.79 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:59 07/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

63 29.60 5.68 ลติร

08/05/2020 00:00:57 08/05/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.12 0.00 ลติร

09/05/2020 00:00:55 09/05/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.36 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:54 10/05/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.18 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:53 11/05/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.70 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:51 12/05/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

87 38.59 7.43 ลติร

13/05/2020 00:00:50 13/05/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 37.24 7.26 ลติร

14/05/2020 00:00:47 14/05/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

95 75.62 14.83 ลติร

15/05/2020 00:00:46 15/05/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

93 57.74 11.44 ลติร

16/05/2020 00:00:44 16/05/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.15 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:42 17/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.15 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:40 18/05/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.96 0.00 ลติร

19/05/2020 00:00:39 19/05/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.94 0.00 ลติร

20/05/2020 00:00:39 20/05/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.54 0.00 ลติร

21/05/2020 00:00:37 21/05/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 18.08 3.53 ลติร

22/05/2020 00:00:35 22/05/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 17.14 3.36 ลติร

23/05/2020 00:00:33 23/05/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.47 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:31 24/05/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:29 25/05/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 69.15 13.29 ลติร

26/05/2020 00:00:28 26/05/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 26.18 3.80 ลติร

27/05/2020 00:00:27 27/05/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 18.53 2.60 ลติร

28/05/2020 00:00:26 28/05/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 12.92 1.26 ลติร

29/05/2020 00:00:25 29/05/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 16.52 2.03 ลติร

30/05/2020 00:00:24 30/05/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 14.24 1.59 ลติร

31/05/2020 00:00:21 31/05/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.30 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 18 ชั�วโมง 3 นาท ี54 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 27.63 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 481.55 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 86.30 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.58 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [52 นํ�าดบัเพลงิ] 85-0816 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:01:00 01/05/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

52 14.52 4.62 ลติร

02/05/2020 00:00:49 02/05/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:38 03/05/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

65 11.37 3.63 ลติร

04/05/2020 00:00:26 04/05/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

69 12.82 4.14 ลติร

05/05/2020 00:00:15 05/05/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

3 0.06 0.00 ลติร

06/05/2020 00:00:04 06/05/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:53 07/05/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

67 40.35 13.11 ลติร

08/05/2020 00:00:41 08/05/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

64 29.95 9.74 ลติร

09/05/2020 00:00:30 09/05/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:18 10/05/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

69 21.70 6.79 ลติร

11/05/2020 00:00:07 11/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:58 12/05/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

75 54.26 17.21 ลติร

13/05/2020 00:00:49 13/05/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองกระถนิ
ต.ทพัหลวง อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 80.06 25.95 ลติร

14/05/2020 00:00:38 14/05/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 27.85 8.90 ลติร

15/05/2020 00:00:25 15/05/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 11.19 3.70 ลติร

16/05/2020 00:00:13 16/05/2020 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:00 17/05/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:49 18/05/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

58 6.17 1.60 ลติร

19/05/2020 00:00:38 19/05/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

20/05/2020 00:00:28 20/05/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.07 0.00 ลติร

21/05/2020 00:00:17 21/05/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

22/05/2020 00:00:06 22/05/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

23/05/2020 00:00:55 23/05/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:42 24/05/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:31 25/05/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

26/05/2020 00:00:21 26/05/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/05/2020 00:00:11 27/05/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.06 0.00 ลติร

28/05/2020 00:00:00 28/05/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

29/05/2020 00:00:50 29/05/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/05/2020 00:00:39 30/05/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:29 31/05/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.25 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 3 ชั�วโมง 44 นาท ี2 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 31.78 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 310.85 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 99.39 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.13 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [55 สิ�งปฏกิลู] 85-0817 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:09 01/05/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.13 0.00 ลติร

02/05/2020 00:00:34 02/05/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:59 03/05/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.15 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:23 04/05/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.22 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:47 05/05/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.63 0.00 ลติร

06/05/2020 00:00:11 06/05/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.55 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:34 07/05/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 1.04 0.00 ลติร

08/05/2020 00:00:59 08/05/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.42 0.00 ลติร

09/05/2020 00:00:23 09/05/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.15 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:48 10/05/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.17 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:13 11/05/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.63 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:40 12/05/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.18 0.00 ลติร

13/05/2020 00:00:07 13/05/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.11 0.00 ลติร

14/05/2020 00:00:29 14/05/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 33.14 6.02 ลติร

15/05/2020 00:00:52 15/05/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.60 0.00 ลติร

16/05/2020 00:00:15 16/05/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.56 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:39 17/05/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.64 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:04 18/05/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.60 0.00 ลติร

19/05/2020 00:00:30 19/05/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.51 0.00 ลติร

20/05/2020 00:00:57 20/05/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

7 0.47 0.00 ลติร

21/05/2020 00:00:20 21/05/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.95 0.00 ลติร

22/05/2020 00:00:46 22/05/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.47 0.00 ลติร

23/05/2020 00:00:10 23/05/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.16 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:35 24/05/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

8 0.40 0.01 ลติร

25/05/2020 00:00:59 25/05/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.20 0.00 ลติร

26/05/2020 00:00:25 26/05/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.31 0.00 ลติร

27/05/2020 00:00:52 27/05/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.41 0.00 ลติร

28/05/2020 00:00:18 28/05/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.56 0.00 ลติร

29/05/2020 00:00:46 29/05/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.50 0.00 ลติร

30/05/2020 00:00:13 30/05/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.45 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:40 31/05/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.10 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 42 นาท ี36 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.64 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 45.48 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 6.03 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 7.54 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [48 รถนํ�า] 85-1016 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:14 01/05/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

02/05/2020 00:00:45 02/05/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:16 03/05/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:46 04/05/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:17 05/05/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/05/2020 00:00:47 06/05/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:17 07/05/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/05/2020 00:00:47 08/05/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/05/2020 00:00:18 09/05/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:48 10/05/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:19 11/05/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:57 12/05/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/05/2020 00:00:29 13/05/2020 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

14/05/2020 00:00:00 14/05/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 17.59 5.80 ลติร

15/05/2020 00:00:30 15/05/2020 17:50:48 17 ชั�วโมง 50 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

86 17.60 5.70 ลติร

สรปุ

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 12 นาท ี1 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 56.92 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 35.21 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 11.50 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.06 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [36 เททา้ย] 85-1416 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:10 01/05/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 70.65 13.82 ลติร

02/05/2020 00:00:27 02/05/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:43 03/05/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:56 04/05/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:10 05/05/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 76.14 14.89 ลติร

06/05/2020 00:00:27 06/05/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:41 07/05/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 79.62 15.30 ลติร

08/05/2020 00:00:58 08/05/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

63 75.24 14.52 ลติร

09/05/2020 00:00:15 09/05/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:30 10/05/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:46 11/05/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:05 12/05/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

60 54.49 10.50 ลติร

13/05/2020 00:00:26 13/05/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

61 59.60 11.40 ลติร

14/05/2020 00:00:44 14/05/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

61 55.36 10.71 ลติร

15/05/2020 00:00:01 15/05/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 58.90 11.58 ลติร

16/05/2020 00:00:17 16/05/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:30 17/05/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:45 18/05/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 47.30 9.20 ลติร

19/05/2020 00:00:02 19/05/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 32.28 6.22 ลติร

20/05/2020 00:00:20 20/05/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

59 28.90 5.45 ลติร

21/05/2020 00:00:38 21/05/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

61 13.08 2.46 ลติร

22/05/2020 00:00:55 22/05/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

60 31.18 5.90 ลติร

23/05/2020 00:00:11 23/05/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:25 24/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:42 25/05/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 27.83 5.22 ลติร

26/05/2020 00:00:01 26/05/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 26.18 4.85 ลติร

27/05/2020 00:00:20 27/05/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 42.82 8.22 ลติร

28/05/2020 00:00:39 28/05/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 25.71 4.98 ลติร

29/05/2020 00:00:59 29/05/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 35.40 6.64 ลติร

30/05/2020 00:00:17 30/05/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:34 31/05/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 8 ชั�วโมง 41 นาท ี29 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.13 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 840.69 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 161.86 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.19 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [37 เททา้ย] 85-1432 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:56 01/05/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 83.36 16.24 ลติร

02/05/2020 00:00:44 02/05/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:29 03/05/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:13 04/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:58 05/05/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 84.72 16.42 ลติร

06/05/2020 00:00:43 06/05/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:27 07/05/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 89.91 17.29 ลติร

08/05/2020 00:00:13 08/05/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 90.20 17.58 ลติร

09/05/2020 00:00:01 09/05/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:46 10/05/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:31 11/05/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:21 12/05/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 64.03 12.42 ลติร

13/05/2020 00:00:11 13/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

61 63.03 12.49 ลติร

14/05/2020 00:00:57 14/05/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

62 58.01 11.08 ลติร

15/05/2020 00:00:44 15/05/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 60.98 11.81 ลติร

16/05/2020 00:00:30 16/05/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:14 17/05/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:00 18/05/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 32.76 6.08 ลติร

19/05/2020 00:00:49 19/05/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 36.22 7.03 ลติร

20/05/2020 00:00:38 20/05/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 29.25 5.63 ลติร

21/05/2020 00:00:26 21/05/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.08 0.00 ลติร

22/05/2020 00:00:11 22/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

62 28.05 5.16 ลติร

23/05/2020 00:00:58 23/05/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:42 24/05/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:29 25/05/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 30.54 5.80 ลติร

26/05/2020 00:00:20 26/05/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 32.34 6.20 ลติร

27/05/2020 00:00:10 27/05/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 30.94 6.03 ลติร

28/05/2020 00:00:58 28/05/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 28.91 5.43 ลติร

29/05/2020 00:00:48 29/05/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

63 36.12 7.10 ลติร

30/05/2020 00:00:35 30/05/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:24 31/05/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 8 ชั�วโมง 52 นาท ี18 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 36.24 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 879.48 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 169.79 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.18 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [39 เททา้ย] 85-1433 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:37 01/05/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/05/2020 00:00:41 02/05/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:46 03/05/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:49 04/05/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:54 05/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 11.55 2.24 ลติร

06/05/2020 00:00:58 06/05/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:00 07/05/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/05/2020 00:00:04 08/05/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/05/2020 00:00:08 09/05/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:12 10/05/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:16 11/05/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:24 12/05/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

91 247.75 48.48 ลติร

13/05/2020 00:00:34 13/05/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

89 146.18 28.59 ลติร

14/05/2020 00:00:40 14/05/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 54.87 10.67 ลติร

15/05/2020 00:00:46 15/05/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

16/05/2020 00:00:49 16/05/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:52 17/05/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:56 18/05/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/05/2020 00:01:00 19/05/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 29.86 5.78 ลติร

20/05/2020 00:00:06 20/05/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 27.17 5.15 ลติร

21/05/2020 00:00:13 21/05/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

22/05/2020 00:00:19 22/05/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 26.60 5.08 ลติร

23/05/2020 00:00:24 23/05/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:28 24/05/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:35 25/05/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

26/05/2020 00:00:42 26/05/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

27/05/2020 00:00:50 27/05/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/05/2020 00:00:57 28/05/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

29/05/2020 00:00:04 29/05/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

30/05/2020 00:00:10 30/05/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:18 31/05/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 6 ชั�วโมง 1 นาท ี45 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 46.06 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 544.08 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 105.99 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.13 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [53 ซอ่มถนน] 85-2659 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:24 01/05/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 115.93 22.75 ลติร

02/05/2020 00:00:21 02/05/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:17 03/05/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:12 04/05/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:07 05/05/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 94.18 18.32 ลติร

06/05/2020 00:00:03 06/05/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:58 07/05/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 76.68 14.76 ลติร

08/05/2020 00:00:55 08/05/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 122.86 24.08 ลติร

09/05/2020 00:00:52 09/05/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:47 10/05/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:43 11/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:41 12/05/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 89.01 17.43 ลติร

13/05/2020 00:00:41 13/05/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 85.71 16.50 ลติร

14/05/2020 00:00:38 14/05/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 103.76 20.05 ลติร

15/05/2020 00:00:35 15/05/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 26.97 5.27 ลติร

16/05/2020 00:00:31 16/05/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:26 17/05/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:23 18/05/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 89.13 17.53 ลติร

19/05/2020 00:00:22 19/05/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 104.25 20.37 ลติร

20/05/2020 00:00:20 20/05/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 90.11 17.84 ลติร

21/05/2020 00:00:17 21/05/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 87.08 16.87 ลติร

22/05/2020 00:00:14 22/05/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 107.62 21.15 ลติร

23/05/2020 00:00:10 23/05/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:05 24/05/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:01 25/05/2020 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

56 35.65 6.54 ลติร

26/05/2020 00:00:00 26/05/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

61 37.26 7.17 ลติร

27/05/2020 00:00:59 27/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

58 27.25 4.96 ลติร

28/05/2020 00:00:58 28/05/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 58.25 11.49 ลติร

29/05/2020 00:00:56 29/05/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

83 35.04 6.92 ลติร

30/05/2020 00:00:01 30/05/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

42 2.14 0.36 ลติร

31/05/2020 00:00:52 31/05/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 17 ชั�วโมง 57 นาท ี17 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.90 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 1388.92 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 270.36 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.14 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [45 รถนํ�า] 85-3063 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:54 01/05/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.21 0.00 ลติร

02/05/2020 00:00:01 02/05/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:11 03/05/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:19 04/05/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:27 05/05/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.27 0.01 ลติร

06/05/2020 00:00:34 06/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:42 07/05/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.14 0.02 ลติร

08/05/2020 00:00:49 08/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.39 0.01 ลติร

09/05/2020 00:00:58 09/05/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:05 10/05/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:14 11/05/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:26 12/05/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 100.72 19.96 ลติร

13/05/2020 00:00:39 13/05/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 119.44 23.51 ลติร

14/05/2020 00:00:49 14/05/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.15 0.00 ลติร

15/05/2020 00:00:58 15/05/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.34 0.00 ลติร

16/05/2020 00:00:05 16/05/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

7 0.03 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:13 17/05/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:21 18/05/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

8 0.21 0.01 ลติร

19/05/2020 00:00:30 19/05/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.19 0.01 ลติร

20/05/2020 00:00:39 20/05/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.28 0.00 ลติร

21/05/2020 00:00:48 21/05/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.29 0.01 ลติร

22/05/2020 00:00:57 22/05/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.36 0.05 ลติร

23/05/2020 00:00:03 23/05/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:11 24/05/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:21 25/05/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.28 0.02 ลติร

26/05/2020 00:00:32 26/05/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.43 0.01 ลติร

27/05/2020 00:00:43 27/05/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.19 0.02 ลติร

28/05/2020 00:00:54 28/05/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.35 0.02 ลติร

29/05/2020 00:00:05 29/05/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.18 0.01 ลติร

30/05/2020 00:00:14 30/05/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:26 31/05/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 16 ชั�วโมง 4 นาท ี37 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.82 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 224.44 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 43.67 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.14 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [46 รถนํ�า] 85-3064 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:00 01/05/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/05/2020 00:00:51 02/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:41 03/05/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:31 04/05/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:21 05/05/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/05/2020 00:00:11 06/05/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:00 07/05/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/05/2020 00:00:51 08/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/05/2020 00:00:41 09/05/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:31 10/05/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:21 11/05/2020 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:16 12/05/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/05/2020 00:00:09 13/05/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

14/05/2020 00:01:00 14/05/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/05/2020 00:00:50 15/05/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

16/05/2020 00:00:40 16/05/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:30 17/05/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:20 18/05/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

19/05/2020 00:00:12 19/05/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/05/2020 00:00:03 20/05/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/05/2020 00:00:54 21/05/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/05/2020 00:00:45 22/05/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

62 9.41 1.67 ลติร

23/05/2020 00:00:36 23/05/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:26 24/05/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:18 25/05/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

8 0.08 0.00 ลติร

26/05/2020 00:00:11 26/05/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

89 11.08 2.04 ลติร

27/05/2020 00:00:04 27/05/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/05/2020 00:00:57 28/05/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

95 83.28 16.38 ลติร

29/05/2020 00:00:51 29/05/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/05/2020 00:00:43 30/05/2020 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:36 31/05/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 ชั�วโมง 17 นาท ี54 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 47.73 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 103.92 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 20.09 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [47 รถนํ�า] 85-3065 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:06 01/05/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/05/2020 00:00:49 02/05/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:33 03/05/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:14 04/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:58 05/05/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/05/2020 00:00:39 06/05/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:20 07/05/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/05/2020 00:00:02 08/05/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/05/2020 00:00:45 09/05/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:27 10/05/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:09 11/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:58 12/05/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/05/2020 00:00:41 13/05/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/05/2020 00:00:25 14/05/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/05/2020 00:00:07 15/05/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/05/2020 00:00:49 16/05/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:30 17/05/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:12 18/05/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/05/2020 00:00:56 19/05/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/05/2020 00:00:39 20/05/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/05/2020 00:00:21 21/05/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/05/2020 00:00:04 22/05/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/05/2020 00:00:45 23/05/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:27 24/05/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:11 25/05/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/05/2020 00:00:56 26/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

27/05/2020 00:00:41 27/05/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/05/2020 00:00:25 28/05/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

29/05/2020 00:00:10 29/05/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/05/2020 00:00:54 30/05/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:40 31/05/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 27 นาท ี5 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 47.73 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 0.02 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 20.09 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [20 เทรลเลอร]์ 85-4994 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

05/05/2020 08:24:36 05/05/2020 13:45:58 5 ชั�วโมง 21 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 115.45 57.25 ลติร

07/05/2020 10:55:34 07/05/2020 18:55:42 8 ชั�วโมง 8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 69.71 34.53 ลติร

08/05/2020 09:31:01 08/05/2020 15:47:59 6 ชั�วโมง 16 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

86 96.68 47.85 ลติร

12/05/2020 08:39:29 12/05/2020 09:17:55 38 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสพุรรณบรุี
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.18 0.00 ลติร

14/05/2020 06:53:29 14/05/2020 09:48:32 2 ชั�วโมง 55 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสพุรรณบรุี
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 15.84 7.52 ลติร

16/05/2020 11:15:09 16/05/2020 11:21:24 6 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.14 0.00 ลติร

18/05/2020 08:03:09 18/05/2020 09:06:32 1 ชั�วโมง 3 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสพุรรณบรุี
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.09 0.00 ลติร

21/05/2020 08:21:58 21/05/2020 16:19:21 7 ชั�วโมง 57 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� 108 ชอ็ป
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 247.62 122.72 ลติร

22/05/2020 08:54:19 22/05/2020 13:13:28 4 ชั�วโมง 19 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสพุรรณบรุี
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสพุรรณบรุี
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.27 0.00 ลติร

25/05/2020 08:41:04 25/05/2020 10:21:11 1 ชั�วโมง 40 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.09 0.00 ลติร

26/05/2020 08:35:07 26/05/2020 11:56:03 3 ชั�วโมง 20 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสพุรรณบรุี
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 83.82 36.47 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 2 ชั�วโมง 48 นาท ี58 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 34.64 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 629.88 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 306.34 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.06 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [08 รถเกลี�ยดนิ] 0ต-2339 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

07/05/2020 08:23:11 07/05/2020 20:39:17 12 ชั�วโมง 16 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นประทนุทอง
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นประทนุทอง
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 15.79 0.00 ลติร

26/05/2020 09:43:44 26/05/2020 16:05:30 6 ชั�วโมง 21 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� วดัศรปีระทนุทอง
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 31.64 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 2 ชั�วโมง 48 นาท ี58 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 34.64 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 47.44 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 306.34 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.06 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [51 ดบัเพลงิ] 0บร-6196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:48 01/05/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

02/05/2020 00:00:25 02/05/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:02 03/05/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

90 42.46 20.73 ลติร

04/05/2020 00:00:39 04/05/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:16 05/05/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

06/05/2020 00:00:52 06/05/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

61 19.33 8.87 ลติร

07/05/2020 00:00:28 07/05/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.06 0.00 ลติร

08/05/2020 00:00:05 08/05/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

09/05/2020 00:00:43 09/05/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:20 10/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:58 11/05/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:39 12/05/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

94 102.61 50.19 ลติร

13/05/2020 00:00:19 13/05/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.02 0.00 ลติร

14/05/2020 00:00:56 14/05/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

1 0.02 0.00 ลติร

15/05/2020 00:00:32 15/05/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

2 0.08 0.03 ลติร

16/05/2020 00:00:07 16/05/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.01 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:42 17/05/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:17 18/05/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.00 0.00 ลติร

19/05/2020 00:00:53 19/05/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

1 0.04 0.00 ลติร

20/05/2020 00:00:29 20/05/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

1 0.03 0.00 ลติร

21/05/2020 00:00:04 21/05/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.01 0.00 ลติร

22/05/2020 00:00:40 22/05/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.00 0.00 ลติร

23/05/2020 00:00:14 23/05/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.01 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:51 24/05/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

1 0.02 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:28 25/05/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.00 0.00 ลติร

26/05/2020 00:00:05 26/05/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

1 0.02 0.00 ลติร

27/05/2020 00:00:45 27/05/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.00 0.00 ลติร

28/05/2020 00:00:20 28/05/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.00 0.00 ลติร

29/05/2020 00:00:55 29/05/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.00 0.00 ลติร

30/05/2020 00:00:31 30/05/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.00 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:09 31/05/2020 17:37:41 17 ชั�วโมง 37 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 10 ชั�วโมง 8 นาท ี27 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 50.66 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 164.87 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 79.82 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.07 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [50 นํ�าดบัเพลงิ] 0บว-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2020 00:00:03 01/05/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.11 0.00 ลติร

02/05/2020 00:00:14 02/05/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.23 0.00 ลติร

03/05/2020 00:00:34 03/05/2020 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.28 0.00 ลติร

04/05/2020 00:00:12 04/05/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.42 0.00 ลติร

05/05/2020 00:00:50 05/05/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.21 0.00 ลติร

06/05/2020 00:00:28 06/05/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.32 0.00 ลติร

07/05/2020 00:00:04 07/05/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

08/05/2020 00:00:42 08/05/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.46 0.00 ลติร

09/05/2020 00:00:20 09/05/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.15 0.00 ลติร

10/05/2020 00:00:58 10/05/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.28 0.00 ลติร

11/05/2020 00:00:36 11/05/2020 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.09 0.00 ลติร

12/05/2020 00:00:15 12/05/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.55 0.00 ลติร

13/05/2020 00:00:55 13/05/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.51 0.00 ลติร

14/05/2020 00:00:33 14/05/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

86 18.78 8.43 ลติร

15/05/2020 00:00:10 15/05/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.35 0.00 ลติร

16/05/2020 00:00:47 16/05/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.16 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/05/2020 00:00:25 17/05/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2020 00:00:01 18/05/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.63 0.00 ลติร

19/05/2020 00:00:41 19/05/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.39 0.00 ลติร

20/05/2020 00:00:20 20/05/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.32 0.00 ลติร

21/05/2020 00:00:59 21/05/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/05/2020 00:00:38 22/05/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

23/05/2020 00:00:15 23/05/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.23 0.00 ลติร

24/05/2020 00:00:54 24/05/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.30 0.00 ลติร

25/05/2020 00:00:32 25/05/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.47 0.00 ลติร

26/05/2020 00:00:11 26/05/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

90 50.45 24.47 ลติร

27/05/2020 00:00:51 27/05/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.36 0.00 ลติร

28/05/2020 00:00:29 28/05/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.42 0.00 ลติร

29/05/2020 00:00:08 29/05/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

30/05/2020 00:00:49 30/05/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.31 0.00 ลติร

31/05/2020 00:00:29 31/05/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.32 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 6 ชั�วโมง 23 นาท ี30 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 47.74 กม./ชม.



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 77.24 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 32.90 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.35 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --


