
 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

  

รายงานการท างานยานพาหนะ 60 คัน

  ์ ิ ่ ั ั ี องคการบรหารสวนจงหวดสพรรณบรุ ุ
 มิถุนายน 2563

กรมการขนส่งทางบก 45 คนั

้่ ั   ั ี ี ัระบบแทงวดนามนและจพเอส 15 คน 

 

 

 
 

 

 

 

 

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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รายงานการท างานเคร่ืองจักรหนัก 

จ านวน 15 คนั 
 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [23 แม็คโคร] 0ต-1227 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2020

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 01/06/2020 อยูท่ี� กจิไพศาล
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคก
ชา้งวทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

01/06/2020
08:15:10

01/06/2020
16:00:04

7 ชั�วโมง 44 นาที
54 วนิาที

- 13.24 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 02/06/2020 อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคก
ชา้งวทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคก
ชา้งวทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

02/06/2020
08:10:14

02/06/2020
14:09:45

5 ชั�วโมง 59 นาที
31 วนิาที

- 5.77 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 04/06/2020 อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคก
ชา้งวทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

04/06/2020
08:12:40

04/06/2020
14:57:37

6 ชั�วโมง 44 นาที
57 วนิาที

- 19.12 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 05/06/2020 อยูท่ี� สะพานขา้มแมนํ่�าทา่จนีวดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

05/06/2020
08:28:39

05/06/2020
15:49:51

7 ชั�วโมง 21 นาที
12 วนิาที

- 18.28 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 08/06/2020 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

08/06/2020
08:24:38

08/06/2020
15:54:05

7 ชั�วโมง 29 นาที
27 วนิาที

- 11.90 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 10/06/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

10/06/2020
08:41:22

10/06/2020
16:00:12

7 ชั�วโมง 18 นาที
50 วนิาที

- 14.49 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 11/06/2020 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

11/06/2020
08:24:59

11/06/2020
16:00:29

7 ชั�วโมง 35 นาที
30 วนิาที

- 13.64 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 12/06/2020 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

12/06/2020
08:39:32

12/06/2020
16:00:04

7 ชั�วโมง 20 นาที
32 วนิาที

- 14.30 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 15/06/2020 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

15/06/2020
08:54:34

15/06/2020
15:58:44

7 ชั�วโมง 4 นาที
10 วนิาที

- 12.33 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 16/06/2020 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

16/06/2020
08:41:23

16/06/2020
16:00:34

7 ชั�วโมง 19 นาที
11 วนิาที

- 12.56 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 17/06/2020 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Wat Tha Thong School
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

17/06/2020
08:26:40

17/06/2020
16:00:07

7 ชั�วโมง 33 นาที
27 วนิาที

- 14.37 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 18/06/2020 อยูท่ี� Wat Tha Thong School
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Wat Tha Thong School
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

18/06/2020
08:27:08

18/06/2020
16:00:22

7 ชั�วโมง 33 นาที
14 วนิาที

- 10.87 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 19/06/2020 อยูท่ี� Wat Tha Thong School
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

19/06/2020
08:30:44

19/06/2020
16:00:13

7 ชั�วโมง 29 นาที
29 วนิาที

- 12.45 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 22/06/2020 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

22/06/2020
08:13:10

22/06/2020
16:00:23

7 ชั�วโมง 47 นาที
13 วนิาที

- 10.61 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 23/06/2020 อยูท่ี� สะพานขา้มแมนํ่�าทา่จนีวดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

23/06/2020
08:12:43

23/06/2020
16:00:31

7 ชั�วโมง 47 นาที
48 วนิาที

- 12.86 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 24/06/2020 อยูท่ี� สะพานขา้มแมนํ่�าทา่จนีวดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

24/06/2020
08:13:25

24/06/2020
16:01:10

7 ชั�วโมง 47 นาที
45 วนิาที

- 15.52 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 25/06/2020 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

25/06/2020
10:13:47

25/06/2020
12:41:18

2 ชั�วโมง 27 นาที
31 วนิาที

- 2.69 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 30/06/2020 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

30/06/2020
14:57:12

30/06/2020
15:26:56

29 นาท ี44 วนิาที - 1.44 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [22 แม็คโคร] 0ต-2400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2020

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 01/06/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

01/06/2020
07:13:16

01/06/2020
09:57:22

2 ชั�วโมง 44 นาที
6 วนิาที

- 1.41 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 02/06/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

02/06/2020
07:08:42

02/06/2020
08:49:23

1 ชั�วโมง 40 นาที
41 วนิาที

- 1.20 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 03/06/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 04/06/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

04/06/2020
07:46:03

04/06/2020
09:45:20

1 ชั�วโมง 59 นาที
17 วนิาที

- 1.37 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 05/06/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

05/06/2020
07:03:49

05/06/2020
11:10:18

4 ชั�วโมง 6 นาที
29 วนิาที

- 2.97 กม.

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

22 แม็คโคร 0ต-2400 07/06/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 08/06/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

08/06/2020
07:16:01

08/06/2020
09:21:43

2 ชั�วโมง 5 นาที
42 วนิาที

- 1.34 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 09/06/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

09/06/2020
07:25:21

09/06/2020
15:04:46

7 ชั�วโมง 39 นาที
25 วนิาที

- 2.90 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 10/06/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

10/06/2020
07:12:17

10/06/2020
08:55:41

1 ชั�วโมง 43 นาที
24 วนิาที

- 1.71 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 11/06/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

11/06/2020
07:20:49

11/06/2020
13:41:58

6 ชั�วโมง 21 นาที
9 วนิาที

- 1.58 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 12/06/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

12/06/2020
07:46:53

12/06/2020
08:45:52

58 นาท ี59 วนิาที - 1.12 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 13/06/2020 - - - - - - -

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 14/06/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

14/06/2020
08:37:14

14/06/2020
09:13:05

35 นาท ี51 วนิาที - 1.03 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 15/06/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

15/06/2020
08:20:51

15/06/2020
09:23:18

1 ชั�วโมง 2 นาที
27 วนิาที

- 1.56 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 16/06/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

16/06/2020
07:41:12

16/06/2020
08:44:35

1 ชั�วโมง 3 นาที
23 วนิาที

- 1.46 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 17/06/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

17/06/2020
07:31:00

17/06/2020
09:12:16

1 ชั�วโมง 41 นาที
16 วนิาที

- 1.00 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 18/06/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

18/06/2020
07:22:54

18/06/2020
09:51:49

2 ชั�วโมง 28 นาที
55 วนิาที

- 2.49 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 19/06/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

19/06/2020
07:17:55

19/06/2020
08:39:40

1 ชั�วโมง 21 นาที
45 วนิาที

- 1.23 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 20/06/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 21/06/2020 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 22/06/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

22/06/2020
07:04:15

22/06/2020
07:22:20

18 นาท ี5 วนิาที - 0.54 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 23/06/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

23/06/2020
08:26:51

23/06/2020
12:30:56

4 ชั�วโมง 4 นาท ี5
วนิาที

- 3.94 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 24/06/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

24/06/2020
06:44:37

24/06/2020
08:56:57

2 ชั�วโมง 12 นาที
20 วนิาที

- 1.23 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 25/06/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

25/06/2020
07:00:52

25/06/2020
13:16:10

6 ชั�วโมง 15 นาที
18 วนิาที

- 2.13 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 26/06/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

26/06/2020
06:51:16

26/06/2020
08:56:06

2 ชั�วโมง 4 นาที
50 วนิาที

- 1.47 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 28/06/2020 - - - - - - 0.26 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 29/06/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

29/06/2020
07:12:45

29/06/2020
09:13:37

2 ชั�วโมง 52 วนิาที - 1.74 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 30/06/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

30/06/2020
07:19:53

30/06/2020
09:31:23

2 ชั�วโมง 11 นาที
30 วนิาที

- 1.58 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [33 เกลี�ยดนิ] ตค-400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2020

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 01/06/2020 อยูท่ี� วดัโบสถว์ทิยาคาร (ยุง้ทลาย)
ต.ยุง้ทะลาย อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจําตําบล

วดัโบสถ์
ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

01/06/2020
10:24:56

01/06/2020
15:04:08

4 ชั�วโมง 39 นาที
12 วนิาที

- 30.26 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 02/06/2020 อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจําตําบล

วดัโบสถ์
ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัทา่ตลาด
ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

02/06/2020
09:07:32

02/06/2020
12:58:43

3 ชั�วโมง 51 นาที
11 วนิาที

- 11.46 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 04/06/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัทา่ตลาด
ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเนนิเกษม
ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

04/06/2020
09:15:28

04/06/2020
14:32:18

5 ชั�วโมง 16 นาที
50 วนิาที

- 9.38 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 05/06/2020 อยูท่ี� วดัเนนิเกษม
ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเนนิเกษม
ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

05/06/2020
09:31:17

05/06/2020
14:26:41

4 ชั�วโมง 55 นาที
24 วนิาที

- 7.34 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 08/06/2020 อยูท่ี� วดัเนนิเกษม
ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเนนิเกษม
ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

08/06/2020
09:54:33

08/06/2020
13:50:23

3 ชั�วโมง 55 นาที
50 วนิาที

- 4.98 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 09/06/2020 อยูท่ี� วดัเนนิเกษม
ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเนนิเกษม
ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

09/06/2020
09:04:46

09/06/2020
11:05:54

2 ชั�วโมง 1 นาท ี8
วนิาที

- 3.68 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 10/06/2020 อยูท่ี� วดัเนนิเกษม
ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเนนิเกษม
ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

10/06/2020
09:49:01

10/06/2020
11:47:43

1 ชั�วโมง 58 นาที
42 วนิาที

- 5.42 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 11/06/2020 อยูท่ี� วดัเนนิเกษม
ต.มะขามลม้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัลําบวั
ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

11/06/2020
09:03:17

11/06/2020
11:32:36

2 ชั�วโมง 29 นาที
19 วนิาที

- 23.36 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 12/06/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัลําบวั
ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัลําบวั
ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

12/06/2020
09:43:31

12/06/2020
14:38:41

4 ชั�วโมง 55 นาที
10 วนิาที

- 16.24 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 15/06/2020 อยูท่ี� วดัลําบวั
ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัลําบวั
ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

15/06/2020
09:37:00

15/06/2020
13:11:47

3 ชั�วโมง 34 นาที
47 วนิาที

- 12.34 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 16/06/2020 อยูท่ี� วดัลําบวั
ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัลําบวั
ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

16/06/2020
09:22:42

16/06/2020
14:22:20

4 ชั�วโมง 59 นาที
38 วนิาที

- 14.11 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 17/06/2020 อยูท่ี� วดัลําบวั
ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัสงูสมุารมหนัตาราม (จระเข ้
ใหญ)่

ต.จรเขใ้หญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

17/06/2020
09:48:52

17/06/2020
13:30:35

3 ชั�วโมง 41 นาที
43 วนิาที

- 11.92 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 18/06/2020 อยูท่ี� วดัสงูสมุารมหนัตาราม (จระเข ้
ใหญ)่

ต.จรเขใ้หญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัสงูสมุารมหนัตาราม (จระเข ้
ใหญ)่

ต.จรเขใ้หญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

18/06/2020
11:06:08

18/06/2020
13:48:51

2 ชั�วโมง 42 นาที
43 วนิาที

- 8.27 กม.

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 19/06/2020 อยูท่ี� วดัสงูสมุารมหนัตาราม (จระเข ้
ใหญ)่

ต.จรเขใ้หญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

19/06/2020
11:38:48

19/06/2020
13:27:04

1 ชั�วโมง 48 นาที
16 วนิาที

- 22.55 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 24/06/2020 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัอทุมุพราราม
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

24/06/2020
08:34:14

24/06/2020
14:01:40

5 ชั�วโมง 27 นาที
26 วนิาที

- 16.29 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 25/06/2020 อยูท่ี� วดัอทุมุพราราม
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัอทุมุพราราม
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

25/06/2020
09:20:36

25/06/2020
14:34:16

5 ชั�วโมง 13 นาที
40 วนิาที

- 13.95 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 26/06/2020 อยูท่ี� วดัอทุมุพราราม
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัอทุมุพราราม
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

26/06/2020
09:14:26

26/06/2020
12:12:17

2 ชั�วโมง 57 นาที
51 วนิาที

- 9.10 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 29/06/2020 อยูท่ี� วดัอทุมุพราราม
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัอทุมุพราราม
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

29/06/2020
09:27:12

29/06/2020
13:58:40

4 ชั�วโมง 31 นาที
28 วนิาที

- 15.08 กม.

33 เกลี�ยดนิ ตค-400 30/06/2020 อยูท่ี� วดัอทุมุพราราม
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดันเิวศนป์วราราม (วงักุม่)
ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

30/06/2020
09:45:26

30/06/2020
13:40:20

3 ชั�วโมง 54 นาที
54 วนิาที

- 16.55 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [11 รถเกลี�ยดนิ] ตค-401 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2020

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 01/06/2020 อยูท่ี� บา้นกกเชยีง
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

01/06/2020
08:47:41

01/06/2020
15:57:52

7 ชั�วโมง 10 นาที
11 วนิาที

- 25.98 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 02/06/2020 อยูท่ี� วดัโป่งสะเดา
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

02/06/2020
08:45:20

02/06/2020
13:58:32

5 ชั�วโมง 13 นาที
12 วนิาที

- 16.65 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 04/06/2020 อยูท่ี� วดัโป่งสะเดา
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

04/06/2020
09:39:45

04/06/2020
16:15:06

6 ชั�วโมง 35 นาที
21 วนิาที

- 31.65 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 05/06/2020 อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

05/06/2020
09:27:23

05/06/2020
15:37:15

6 ชั�วโมง 9 นาที
52 วนิาที

- 18.03 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 08/06/2020 อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นไอซแ์อน่ฟราน
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

08/06/2020
08:49:35

08/06/2020
17:22:23

8 ชั�วโมง 32 นาที
48 วนิาที

- 39.57 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 09/06/2020 อยูท่ี� รา้นไอซแ์อน่ฟราน
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ไกย่านยนต์
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

09/06/2020
09:36:38

09/06/2020
16:05:00

6 ชั�วโมง 28 นาที
22 วนิาที

- 20.54 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 10/06/2020 อยูท่ี� รา้นไอซแ์อน่ฟราน
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นไอซแ์อน่ฟราน
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

10/06/2020
08:35:08

10/06/2020
17:25:51

8 ชั�วโมง 50 นาที
43 วนิาที

- 8.91 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 11/06/2020 อยูท่ี� Khao Sap Yang
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ไกย่านยนต์
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

11/06/2020
09:07:59

11/06/2020
16:19:26

7 ชั�วโมง 11 นาที
27 วนิาที

- 21.94 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 12/06/2020 อยูท่ี� รา้นไอซแ์อน่ฟราน
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก
(สหกรณน์คิมดา่นชา้ง จํากดั)
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

12/06/2020
09:28:03

12/06/2020
16:18:18

6 ชั�วโมง 50 นาที
15 วนิาที

- 23.20 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 15/06/2020 อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก
(สหกรณน์คิมดา่นชา้ง จํากดั)
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก
(สหกรณน์คิมดา่นชา้ง จํากดั)
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

15/06/2020
08:47:08

15/06/2020
15:15:07

6 ชั�วโมง 27 นาที
59 วนิาที

- 19.26 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 16/06/2020 อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก
(สหกรณน์คิมดา่นชา้ง จํากดั)
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก
(สหกรณน์คิมดา่นชา้ง จํากดั)
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

16/06/2020
08:37:45

16/06/2020
15:38:59

7 ชั�วโมง 1 นาที
14 วนิาที

- 19.38 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 17/06/2020 อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก
(สหกรณน์คิมดา่นชา้ง จํากดั)
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก
(สหกรณน์คิมดา่นชา้ง จํากดั)
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

17/06/2020
10:02:10

17/06/2020
16:25:06

6 ชั�วโมง 22 นาที
56 วนิาที

- 20.51 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 18/06/2020 อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก
(สหกรณน์คิมดา่นชา้ง จํากดั)
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก
(สหกรณน์คิมดา่นชา้ง จํากดั)
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

18/06/2020
08:32:39

18/06/2020
16:08:06

7 ชั�วโมง 35 นาที
27 วนิาที

- 24.16 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 19/06/2020 อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก
(สหกรณน์คิมดา่นชา้ง จํากดั)
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก
(สหกรณน์คิมดา่นชา้ง จํากดั)
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

19/06/2020
08:40:56

19/06/2020
15:35:19

6 ชั�วโมง 54 นาที
23 วนิาที

- 15.28 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 22/06/2020 อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก
(สหกรณน์คิมดา่นชา้ง จํากดั)
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัดอนแย ้
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

22/06/2020
10:05:06

22/06/2020
15:49:44

5 ชั�วโมง 44 นาที
38 วนิาที

- 16.36 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 23/06/2020 อยูท่ี� วดัดอนแย ้
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัดอนแย ้
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

23/06/2020
09:07:09

23/06/2020
15:50:27

6 ชั�วโมง 43 นาที
18 วนิาที

- 17.99 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 24/06/2020 อยูท่ี� วดัดอนแย ้
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัดอนแย ้
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

24/06/2020
09:01:20

24/06/2020
15:49:56

6 ชั�วโมง 48 นาที
36 วนิาที

- 13.95 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 25/06/2020 อยูท่ี� วดัดอนแย ้
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� แพกระเสยีว
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

25/06/2020
09:30:40

25/06/2020
16:03:31

6 ชั�วโมง 32 นาที
51 วนิาที

- 19.06 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 26/06/2020 อยูท่ี� แพกระเสยีว
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� แพกระเสยีว
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

26/06/2020
08:40:49

26/06/2020
15:13:07

6 ชั�วโมง 32 นาที
18 วนิาที

- 16.49 กม.

11 รถเกลี�ยดนิ ตค-401 30/06/2020 อยูท่ี� แพกระเสยีว
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� แพกระเสยีว
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

30/06/2020
08:43:48

30/06/2020
16:05:38

7 ชั�วโมง 21 นาที
50 วนิาที

- 24.60 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [24 แม็คโคร] ตค-780 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2020

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 01/06/2020 อยูท่ี� แพปลาเข็มทอง
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

01/06/2020
08:55:19

01/06/2020
16:38:35

7 ชั�วโมง 43 นาที
16 วนิาที

- 9.99 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 02/06/2020 อยูท่ี� รา้นนฤมลอาหารป่า
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

02/06/2020
09:00:08

02/06/2020
16:24:19

7 ชั�วโมง 24 นาที
11 วนิาที

- 40.59 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 03/06/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 04/06/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 05/06/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 06/06/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 07/06/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 08/06/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

08/06/2020
13:00:02

08/06/2020
13:01:25

1 นาท ี23 วนิาที - 0.93 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 15/06/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

15/06/2020
10:46:00

15/06/2020
10:48:34

2 นาท ี34 วนิาที - 0.42 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 16/06/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 17/06/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 18/06/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 19/06/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

19/06/2020
10:55:08

19/06/2020
11:12:48

17 นาท ี40 วนิาที - 0.52 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 26/06/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

26/06/2020
15:54:46

26/06/2020
16:00:13

5 นาท ี27 วนิาที - 0.25 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 27/06/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 28/06/2020 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 29/06/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

29/06/2020
08:22:09

29/06/2020
13:21:26

4 ชั�วโมง 59 นาที
17 วนิาที

- 4.65 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 30/06/2020 - - - - - - -



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [27 แม็คโคร] ตค-1345 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2020

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 01/06/2020 อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารมติซบูชิ ิ(บ.มติซู
สพุรรณ 2003 จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

01/06/2020
08:00:30

01/06/2020
16:49:25

8 ชั�วโมง 48 นาที
55 วนิาที

- 5.48 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 02/06/2020 อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

02/06/2020
07:52:11

02/06/2020
15:15:13

7 ชั�วโมง 23 นาที
2 วนิาที

- 36.81 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 03/06/2020 อยูท่ี� รา้นนฤมลอาหารป่า
ต.บางเลน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เอทเีอ็มธนาคารไทยพาณชิย์
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

03/06/2020
09:06:40

03/06/2020
13:53:43

4 ชั�วโมง 47 นาที
3 วนิาที

- 48.82 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 04/06/2020 อยูท่ี� เอทเีอ็มธนาคารไทยพาณชิย์
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารมติซบูชิ ิ(บ.มติซู
สพุรรณ 2003 จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

04/06/2020
07:58:49

04/06/2020
16:08:31

8 ชั�วโมง 9 นาที
42 วนิาที

- 5.21 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 05/06/2020 อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารมติซบูชิ ิ(บ.มติซู
สพุรรณ 2003 จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยจํ์าหน่ายสนิคา้พื�นเมอืง
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

05/06/2020
07:54:30

05/06/2020
16:24:38

8 ชั�วโมง 30 นาที
8 วนิาที

- 6.11 กม.

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

27 แม็คโคร ตค-1345 07/06/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 08/06/2020 อยูท่ี� ศนูยจํ์าหน่ายสนิคา้พื�นเมอืง
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูเ่วง้
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

08/06/2020
08:06:11

08/06/2020
16:13:26

8 ชั�วโมง 7 นาที
15 วนิาที

- 5.12 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 09/06/2020 อยูท่ี� อูเ่วง้
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูเ่วง้
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

09/06/2020
08:43:10

09/06/2020
16:23:09

7 ชั�วโมง 39 นาที
59 วนิาที

- 6.01 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 10/06/2020 อยูท่ี� อูเ่วง้
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คนัทรเีลคววิ โฮเต็ล
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

10/06/2020
08:42:55

10/06/2020
16:37:00

7 ชั�วโมง 54 นาที
5 วนิาที

- 15.56 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 11/06/2020 อยูท่ี� คนัทรเีลคววิ โฮเต็ล
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คนัทรเีลคววิ โฮเต็ล
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

11/06/2020
08:25:15

11/06/2020
16:34:03

8 ชั�วโมง 8 นาที
48 วนิาที

- 5.58 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 12/06/2020 อยูท่ี� คนัทรเีลคววิ โฮเต็ล
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คนัทรเีลคววิ โฮเต็ล
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

12/06/2020
08:52:41

12/06/2020
17:52:23

8 ชั�วโมง 59 นาที
42 วนิาที

- 6.18 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 13/06/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 14/06/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 15/06/2020 อยูท่ี� คนัทรเีลคววิ โฮเต็ล
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� งานไฟฟ้าแขวงการทางสพุรรณบรุี
ที� 1

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

15/06/2020
08:21:46

15/06/2020
16:45:43

8 ชั�วโมง 23 นาที
57 วนิาที

- 7.68 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 16/06/2020 อยูท่ี� งานไฟฟ้าแขวงการทางสพุรรณบรุี
ที� 1

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� งานไฟฟ้าแขวงการทางสพุรรณบรุี
ที� 1

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

16/06/2020
08:13:49

16/06/2020
16:18:17

8 ชั�วโมง 4 นาที
28 วนิาที

- 4.92 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 17/06/2020 อยูท่ี� งานไฟฟ้าแขวงการทางสพุรรณบรุี
ที� 1

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� งานไฟฟ้าแขวงการทางสพุรรณบรุี
ที� 1

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

17/06/2020
07:49:00

17/06/2020
12:18:32

4 ชั�วโมง 29 นาที
32 วนิาที

- 3.96 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 18/06/2020 อยูท่ี� งานไฟฟ้าแขวงการทางสพุรรณบรุี
ที� 1

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

18/06/2020
13:45:56

18/06/2020
15:23:50

1 ชั�วโมง 37 นาที
54 วนิาที

- 35.78 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 19/06/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 20/06/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 21/06/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 22/06/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 23/06/2020 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 24/06/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

24/06/2020
07:38:49

24/06/2020
08:20:35

41 นาท ี46 วนิาที - 3.27 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 25/06/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

25/06/2020
08:16:24

25/06/2020
10:55:11

2 ชั�วโมง 38 นาที
47 วนิาที

- 8.98 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 26/06/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

26/06/2020
08:22:29

26/06/2020
15:53:38

7 ชั�วโมง 31 นาที
9 วนิาที

- 7.58 กม.

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

27 แม็คโคร ตค-1345 28/06/2020 - - - - - - -



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 29/06/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท บ.ีพ.ีเค. เอ็กซเ์ซลเลนท์
กรุป๊ จํากดั

ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

29/06/2020
09:36:34

29/06/2020
11:22:07

1 ชั�วโมง 45 นาที
33 วนิาที

- 40.93 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 30/06/2020 อยูท่ี� บรษัิท บ.ีพ.ีเค. เอ็กซเ์ซลเลนท์
กรุป๊ จํากดั

ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท บ.ีพ.ีเค. เอ็กซเ์ซลเลนท์
กรุป๊ จํากดั

ต.บางงาม อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

30/06/2020
08:52:53

30/06/2020
16:38:58

7 ชั�วโมง 46 นาที
5 วนิาที

- 4.90 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [30 แม็คโคร] ตค-1346 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2020

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 01/06/2020 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
วงัยาง

ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้น
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

01/06/2020
08:15:55

01/06/2020
15:59:23

7 ชั�วโมง 43 นาที
28 วนิาที

- 8.29 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 02/06/2020 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้น
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้น
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

02/06/2020
07:46:51

02/06/2020
15:57:02

8 ชั�วโมง 10 นาที
11 วนิาที

- 8.13 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 03/06/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 04/06/2020 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้น
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสศีริลิาภธญัญาพานชิ
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

04/06/2020
07:58:50

04/06/2020
16:04:54

8 ชั�วโมง 6 นาท ี4
วนิาที

- 7.78 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 05/06/2020 อยูท่ี� โรงสศีริลิาภธญัญาพานชิ
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสศีริลิาภธญัญาพานชิ
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

05/06/2020
08:03:20

05/06/2020
15:59:02

7 ชั�วโมง 55 นาที
42 วนิาที

- 9.77 กม.

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

30 แม็คโคร ตค-1346 07/06/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 08/06/2020 อยูท่ี� โรงสศีริลิาภธญัญาพานชิ
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

08/06/2020
08:10:53

08/06/2020
16:11:22

8 ชั�วโมง 29 วนิาที - 8.38 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 09/06/2020 อยูท่ี� วดัศรจัีนต์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสศีริลิาภธญัญาพานชิ
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

09/06/2020
09:15:25

09/06/2020
09:56:36

41 นาท ี11 วนิาที - 2.41 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 10/06/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 11/06/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 12/06/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 13/06/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 14/06/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 15/06/2020 อยูท่ี� โรงสศีริลิาภธญัญาพานชิ
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสศีริลิาภธญัญาพานชิ
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

15/06/2020
11:31:29

15/06/2020
12:18:28

46 นาท ี59 วนิาที - 1.74 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 16/06/2020 อยูท่ี� โรงสศีริลิาภธญัญาพานชิ
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

16/06/2020
08:19:46

16/06/2020
15:57:28

7 ชั�วโมง 37 นาที
42 วนิาที

- 7.15 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 17/06/2020 อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

17/06/2020
08:03:05

17/06/2020
15:57:31

7 ชั�วโมง 54 นาที
26 วนิาที

- 7.18 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 18/06/2020 อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

18/06/2020
07:59:54

18/06/2020
16:01:28

8 ชั�วโมง 1 นาที
34 วนิาที

- 8.60 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 19/06/2020 อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

19/06/2020
08:20:39

19/06/2020
10:27:41

2 ชั�วโมง 7 นาท ี2
วนิาที

- 1.17 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 20/06/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 21/06/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 22/06/2020 อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

22/06/2020
08:21:40

22/06/2020
15:58:27

7 ชั�วโมง 36 นาที
47 วนิาที

- 6.63 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 23/06/2020 อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

23/06/2020
08:04:08

23/06/2020
16:01:06

7 ชั�วโมง 56 นาที
58 วนิาที

- 7.50 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 24/06/2020 อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

24/06/2020
11:34:11

24/06/2020
14:02:23

2 ชั�วโมง 28 นาที
12 วนิาที

- 2.21 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 25/06/2020 อยูท่ี� กาแฟเวยีดนาม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโลกาทพิยาราม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

25/06/2020
08:19:21

25/06/2020
16:02:45

7 ชั�วโมง 43 นาที
24 วนิาที

- 6.14 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 26/06/2020 อยูท่ี� วดัโลกาทพิยาราม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโลกาทพิยาราม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

26/06/2020
08:10:06

26/06/2020
15:59:31

7 ชั�วโมง 49 นาที
25 วนิาที

- 6.19 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 27/06/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 28/06/2020 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 29/06/2020 อยูท่ี� วดัโลกาทพิยาราม
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� มชียั แอร ์แอนด ์ซาวด์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

29/06/2020
08:05:11

29/06/2020
16:00:31

7 ชั�วโมง 55 นาที
20 วนิาที

- 7.77 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 30/06/2020 อยูท่ี� มชียั แอร ์แอนด ์ซาวด์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศรปีระจันตก์ารพมิพ์
ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

30/06/2020
08:05:13

30/06/2020
15:58:01

7 ชั�วโมง 52 นาที
48 วนิาที

- 8.15 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [25 แม็คโคร] ตค-1507 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2020

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 01/06/2020 อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคก
ชา้งวทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคก
ชา้งวทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

01/06/2020
08:24:27

01/06/2020
16:00:23

7 ชั�วโมง 35 นาที
56 วนิาที

- 8.70 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 02/06/2020 อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคก
ชา้งวทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคก
ชา้งวทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

02/06/2020
08:12:17

02/06/2020
15:32:28

7 ชั�วโมง 20 นาที
11 วนิาที

- 6.23 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 03/06/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 04/06/2020 อยูท่ี� กรมสามญัศกึษา โรงเรยีนทุง่คลโีคก
ชา้งวทิยา

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

04/06/2020
08:16:36

04/06/2020
15:09:16

6 ชั�วโมง 52 นาที
40 วนิาที

- 18.40 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 05/06/2020 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นสมานการเกษตร
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

05/06/2020
08:55:11

05/06/2020
16:07:35

7 ชั�วโมง 12 นาที
24 วนิาที

- 10.99 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 06/06/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 07/06/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 08/06/2020 อยูท่ี� รา้นสมานการเกษตร
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นสมานการเกษตร
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

08/06/2020
08:44:48

08/06/2020
15:45:37

7 ชั�วโมง 49
วนิาที

- 8.19 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 09/06/2020 อยูท่ี� รา้นสมานการเกษตร
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นสมานการเกษตร
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

09/06/2020
08:44:07

09/06/2020
13:06:37

4 ชั�วโมง 22 นาที
30 วนิาที

- 4.40 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 10/06/2020 อยูท่ี� รา้นสมานการเกษตร
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

10/06/2020
08:32:59

10/06/2020
16:03:51

7 ชั�วโมง 30 นาที
52 วนิาที

- 11.00 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 11/06/2020 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

11/06/2020
08:32:21

11/06/2020
15:59:14

7 ชั�วโมง 26 นาที
53 วนิาที

- 6.68 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 12/06/2020 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

12/06/2020
08:40:39

12/06/2020
15:38:10

6 ชั�วโมง 57 นาที
31 วนิาที

- 5.13 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 13/06/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 14/06/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 15/06/2020 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

15/06/2020
08:52:14

15/06/2020
16:06:17

7 ชั�วโมง 14 นาที
3 วนิาที

- 6.11 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 16/06/2020 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นทา่ทอง
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยป์ฏบิตัธิรรมกตปญุโญ
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

16/06/2020
08:46:00

16/06/2020
16:08:24

7 ชั�วโมง 22 นาที
24 วนิาที

- 6.27 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 17/06/2020 อยูท่ี� ศนูยป์ฏบิตัธิรรมกตปญุโญ
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Wat Tha Thong School
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

17/06/2020
08:46:03

17/06/2020
16:01:35

7 ชั�วโมง 15 นาที
32 วนิาที

- 5.71 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 18/06/2020 อยูท่ี� Wat Tha Thong School
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สะพานขา้มแมนํ่�าทา่จนีวดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

18/06/2020
08:31:24

18/06/2020
16:02:25

7 ชั�วโมง 31 นาที
1 วนิาที

- 7.18 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 19/06/2020 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

19/06/2020
08:40:50

19/06/2020
16:03:46

7 ชั�วโมง 22 นาที
56 วนิาที

- 6.59 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 20/06/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 21/06/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 22/06/2020 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

22/06/2020
08:20:37

22/06/2020
16:01:04

7 ชั�วโมง 40 นาที
27 วนิาที

- 5.25 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 23/06/2020 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

23/06/2020
08:11:43

23/06/2020
16:01:07

7 ชั�วโมง 49 นาที
24 วนิาที

- 6.11 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 24/06/2020 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

24/06/2020
08:15:50

24/06/2020
16:00:17

7 ชั�วโมง 44 นาที
27 วนิาที

- 6.09 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 25/06/2020 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

25/06/2020
08:20:45

25/06/2020
12:44:34

4 ชั�วโมง 23 นาที
49 วนิาที

- 6.08 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 26/06/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 27/06/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 28/06/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 29/06/2020 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 30/06/2020 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปากนํ�า
ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

30/06/2020
11:22:43

30/06/2020
15:14:54

3 ชั�วโมง 52 นาที
11 วนิาที

- 4.05 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [10 รถเกลี�ยดนิ] ตค-1707 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2020

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 06/06/2020 อยูท่ี� เศรษฐเีรอืทอง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

06/06/2020
11:21:48

06/06/2020
13:23:28

2 ชั�วโมง 1 นาที
40 วนิาที

- 1.24 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 11/06/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

11/06/2020
14:44:26

11/06/2020
14:48:00

3 นาท ี34 วนิาที - 0.16 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 17/06/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

17/06/2020
11:09:31

17/06/2020
13:44:57

2 ชั�วโมง 35 นาที
26 วนิาที

- 0.76 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 19/06/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

19/06/2020
14:03:58

19/06/2020
14:08:11

4 นาท ี13 วนิาที - 0.61 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 22/06/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ปั�มเอสโซ ่หจก. นวิสพุรรณ
ปิโตรเลยีม เซอรว์สิ

ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

22/06/2020
10:55:55

22/06/2020
16:25:01

5 ชั�วโมง 29 นาที
6 วนิาที

- 31.83 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 24/06/2020 อยูท่ี� ปั�มเอสโซ ่หจก. นวิสพุรรณ
ปิโตรเลยีม เซอรว์สิ

ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

24/06/2020
07:24:46

24/06/2020
08:06:00

41 นาท ี14 วนิาที - 5.49 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 25/06/2020 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

25/06/2020
08:38:12

25/06/2020
08:42:23

4 นาท ี11 วนิาที - 0.30 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [28 แม็คโคร] ตค-3446 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2020

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 08/06/2020 อยูท่ี� สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2
สพุรรณบรุี

ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2
สพุรรณบรุี

ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

08/06/2020
08:08:44

08/06/2020
16:28:38

8 ชั�วโมง 19 นาที
54 วนิาที

- 48.55 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 09/06/2020 อยูท่ี� สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2
สพุรรณบรุี

ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2
สพุรรณบรุี

ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

09/06/2020
08:15:29

09/06/2020
15:59:36

7 ชั�วโมง 44 นาที
7 วนิาที

- 35.32 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 10/06/2020 อยูท่ี� สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2
สพุรรณบรุี

ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2
สพุรรณบรุี

ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

10/06/2020
08:23:33

10/06/2020
16:08:41

7 ชั�วโมง 45 นาที
8 วนิาที

- 34.78 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 11/06/2020 อยูท่ี� สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2
สพุรรณบรุี

ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2
สพุรรณบรุี

ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

11/06/2020
08:28:37

11/06/2020
16:15:37

7 ชั�วโมง 47 นาที - 40.51 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 12/06/2020 อยูท่ี� สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2
สพุรรณบรุี

ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2
สพุรรณบรุี

ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

12/06/2020
08:43:10

12/06/2020
16:13:05

7 ชั�วโมง 29 นาที
55 วนิาที

- 36.60 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 13/06/2020 - - - - - - 19.61 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 14/06/2020 - - - - - - 10.66 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 15/06/2020 อยูท่ี� สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2
สพุรรณบรุี

ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2
สพุรรณบรุี

ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

15/06/2020
08:33:43

15/06/2020
16:21:58

7 ชั�วโมง 48 นาที
15 วนิาที

- 46.11 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 16/06/2020 อยูท่ี� สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2
สพุรรณบรุี

ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2
สพุรรณบรุี

ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

16/06/2020
12:48:13

16/06/2020
16:42:17

3 ชั�วโมง 54 นาที
4 วนิาที

- 19.82 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 17/06/2020 อยูท่ี� สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2
สพุรรณบรุี

ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2
สพุรรณบรุี

ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

17/06/2020
08:29:04

17/06/2020
16:21:07

7 ชั�วโมง 52 นาที
3 วนิาที

- 38.56 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 18/06/2020 อยูท่ี� สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2
สพุรรณบรุี

ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 2
สพุรรณบรุี

ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

18/06/2020
08:33:18

18/06/2020
11:30:27

2 ชั�วโมง 57 นาที
9 วนิาที

- 25.22 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 19/06/2020 - - - - - - 15.78 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 20/06/2020 - - - - - - 24.80 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 21/06/2020 - - - - - - 14.94 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 22/06/2020 - - - - - - 21.74 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 23/06/2020 อยูท่ี� สถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงาน ภาค2
สพุรรณบรุี

ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดงตาภา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

23/06/2020
09:31:55

23/06/2020
12:35:38

3 ชั�วโมง 3 นาที
43 วนิาที

- 64.07 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 24/06/2020 อยูท่ี� บา้นดงตาภา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดงตาภา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

24/06/2020
08:36:42

24/06/2020
16:08:52

7 ชั�วโมง 32 นาที
10 วนิาที

- 30.99 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 25/06/2020 อยูท่ี� บา้นดงตาภา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดงตาภา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

25/06/2020
08:46:09

25/06/2020
16:06:57

7 ชั�วโมง 20 นาที
48 วนิาที

- 29.54 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 26/06/2020 อยูท่ี� บา้นดงตาภา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดงตาภา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

26/06/2020
08:36:32

26/06/2020
20:12:46

11 ชั�วโมง 36 นาที
14 วนิาที

- 23.09 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 27/06/2020 - - - - - - 3.44 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 28/06/2020 - - - - - - 2.23 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 29/06/2020 อยูท่ี� บา้นดงตาภา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดงตาภา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

29/06/2020
09:09:30

29/06/2020
16:38:53

7 ชั�วโมง 29 นาที
23 วนิาที

- 51.65 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 30/06/2020 อยูท่ี� บา้นดงตาภา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดงตาภา
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

30/06/2020
08:50:17

30/06/2020
16:04:21

7 ชั�วโมง 14 นาที
4 วนิาที

- 29.97 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [29 แม็คโคร] ตค-3447 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2020

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 01/06/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

01/06/2020
07:58:37

01/06/2020
17:52:08

9 ชั�วโมง 53 นาที
31 วนิาที

- 9.14 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 02/06/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

02/06/2020
07:35:10

02/06/2020
17:20:12

9 ชั�วโมง 45 นาที
2 วนิาที

- 9.20 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 03/06/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

03/06/2020
07:46:45

03/06/2020
17:32:00

9 ชั�วโมง 45 นาที
15 วนิาที

- 9.29 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 04/06/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

04/06/2020
08:00:25

04/06/2020
16:40:18

8 ชั�วโมง 39 นาที
53 วนิาที

- 8.34 กม.

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

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

05/06/2020
07:55:08

05/06/2020
14:51:09

6 ชั�วโมง 56 นาที
1 วนิาที

- 8.57 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 06/06/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 07/06/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 08/06/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

08/06/2020
11:56:50

08/06/2020
18:28:00

6 ชั�วโมง 31 นาที
10 วนิาที

- 6.30 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 09/06/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

09/06/2020
08:18:24

09/06/2020
12:47:05

4 ชั�วโมง 28 นาที
41 วนิาที

- 5.53 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 10/06/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

10/06/2020
09:47:48

10/06/2020
17:05:35

7 ชั�วโมง 17 นาที
47 วนิาที

- 7.48 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 11/06/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

11/06/2020
07:58:04

11/06/2020
15:20:16

7 ชั�วโมง 22 นาที
12 วนิาที

- 7.68 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 12/06/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 13/06/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 14/06/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 15/06/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

15/06/2020
08:45:22

15/06/2020
17:01:25

8 ชั�วโมง 16 นาที
3 วนิาที

- 8.58 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 16/06/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

16/06/2020
08:04:42

16/06/2020
17:05:10

9 ชั�วโมง 28 วนิาที - 8.83 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 17/06/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

17/06/2020
07:55:40

17/06/2020
17:01:57

9 ชั�วโมง 6 นาที
17 วนิาที

- 8.53 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 18/06/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

18/06/2020
08:18:22

18/06/2020
17:11:31

8 ชั�วโมง 53 นาที
9 วนิาที

- 10.00 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 19/06/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 20/06/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 21/06/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 22/06/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

22/06/2020
11:12:10

22/06/2020
17:00:31

5 ชั�วโมง 48 นาที
21 วนิาที

- 4.81 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 23/06/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

23/06/2020
08:30:03

23/06/2020
17:03:58

8 ชั�วโมง 33 นาที
55 วนิาที

- 7.02 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 24/06/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

24/06/2020
08:41:10

24/06/2020
16:40:57

7 ชั�วโมง 59 นาที
47 วนิาที

- 7.39 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 25/06/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

25/06/2020
08:30:37

25/06/2020
17:02:10

8 ชั�วโมง 31 นาที
33 วนิาที

- 10.63 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 26/06/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

26/06/2020
07:58:48

26/06/2020
14:30:16

6 ชั�วโมง 31 นาที
28 วนิาที

- 4.80 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 27/06/2020 - - - - - - -

29 แม็คโคร ตค-3447 28/06/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

28/06/2020
19:16:52

28/06/2020
19:31:33

14 นาท ี41 วนิาที - 0.42 กม.

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

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

29/06/2020
10:02:09

29/06/2020
17:30:38

7 ชั�วโมง 28 นาที
29 วนิาที

- 14.21 กม.

29 แม็คโคร ตค-3447 30/06/2020 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นกลว้ย
ต.วงัยาว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

30/06/2020
07:25:20

30/06/2020
17:19:44

9 ชั�วโมง 54 นาที
24 วนิาที

- 7.57 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [32 เกลี�ยดนิ] ตค-3692 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2020

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 04/06/2020 อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้ง
ปิโตรเลยีม จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้ง
ปิโตรเลยีม จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

04/06/2020
09:43:00

04/06/2020
09:52:04

9 นาท ี4 วนิาที - 0.09 กม.

32 เกลี�ยดนิ ตค-3692 22/06/2020 อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้ง
ปิโตรเลยีม จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้ง
ปิโตรเลยีม จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

22/06/2020
09:29:41

22/06/2020
16:05:03

6 ชั�วโมง 35 นาที
22 วนิาที

- 18.56 กม.

32 เกลี�ยดนิ ตค-3692 23/06/2020 อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้ง
ปิโตรเลยีม จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้ง
ปิโตรเลยีม จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

23/06/2020
09:06:06

23/06/2020
16:27:13

7 ชั�วโมง 21 นาที
7 วนิาที

- 27.25 กม.

32 เกลี�ยดนิ ตค-3692 24/06/2020 อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้ง
ปิโตรเลยีม จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้ง
ปิโตรเลยีม จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

24/06/2020
09:06:29

24/06/2020
15:12:53

6 ชั�วโมง 6 นาที
24 วนิาที

- 21.73 กม.

32 เกลี�ยดนิ ตค-3692 25/06/2020 อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้ง
ปิโตรเลยีม จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้ง
ปิโตรเลยีม จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

25/06/2020
09:46:58

25/06/2020
15:24:59

5 ชั�วโมง 38 นาที
1 วนิาที

- 14.66 กม.

32 เกลี�ยดนิ ตค-3692 26/06/2020 อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้ง
ปิโตรเลยีม จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้ง
ปิโตรเลยีม จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

26/06/2020
09:41:25

26/06/2020
12:56:53

3 ชั�วโมง 15 นาที
28 วนิาที

- 4.74 กม.

32 เกลี�ยดนิ ตค-3692 29/06/2020 อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้ง
ปิโตรเลยีม จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้ง
ปิโตรเลยีม จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

29/06/2020
09:38:40

29/06/2020
15:33:27

5 ชั�วโมง 54 นาที
47 วนิาที

- 15.09 กม.

32 เกลี�ยดนิ ตค-3692 30/06/2020 อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้ง
ปิโตรเลยีม จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้ง
ปิโตรเลยีม จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง
จ.สพุรรณบรุี

30/06/2020
09:31:51

30/06/2020
15:05:00

5 ชั�วโมง 33 นาที
9 วนิาที

- 13.91 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [09 รถเกลี�ยดนิ] ตค-3693 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 01/06/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 02/06/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 03/06/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 04/06/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 05/06/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 06/06/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 07/06/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 08/06/2020 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
สวนแตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

08/06/2020
10:17:39

08/06/2020
11:18:27

1 ชั�วโมง 48 วนิาที - 18.84 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 09/06/2020 - - - - - - 0.68 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 10/06/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 11/06/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 12/06/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 13/06/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 14/06/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 15/06/2020 - - - - - - -

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 16/06/2020 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

16/06/2020
08:49:26

16/06/2020
09:07:54

18 นาท ี28 วนิาที - 1.12 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 17/06/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 18/06/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 19/06/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 20/06/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 21/06/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 22/06/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 23/06/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 24/06/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 25/06/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 26/06/2020 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

26/06/2020
08:37:58

26/06/2020
09:23:52

45 นาท ี54 วนิาที - 0.44 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 27/06/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 28/06/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 29/06/2020 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 30/06/2020 - - - - - - -



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [26 แม็คโคร] ตค-3721 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2020

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 01/06/2020 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
สวนแตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

01/06/2020
09:51:26

01/06/2020
10:51:59

1 ชั�วโมง 33 วนิาที - 17.95 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 02/06/2020 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
สวนแตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
สวนแตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

02/06/2020
08:22:25

02/06/2020
16:14:01

7 ชั�วโมง 51 นาที
36 วนิาที

- 8.99 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 04/06/2020 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
สวนแตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเดชาปัททมุ
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

04/06/2020
08:25:18

04/06/2020
16:17:50

7 ชั�วโมง 52 นาที
32 วนิาที

- 10.08 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 05/06/2020 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเดชาปัททมุ
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นไร่
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

05/06/2020
08:39:16

05/06/2020
16:31:48

7 ชั�วโมง 52 นาที
32 วนิาที

- 11.38 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 08/06/2020 อยูท่ี� บา้นไร่
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหวัไมซ้งุ
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

08/06/2020
08:23:24

08/06/2020
16:13:33

7 ชั�วโมง 50 นาที
9 วนิาที

- 8.05 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 09/06/2020 อยูท่ี� บา้นหวัไมซ้งุ
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หาญพาณชิยค์า้ไม ้
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

09/06/2020
08:42:52

09/06/2020
16:03:53

7 ชั�วโมง 21 นาที
1 วนิาที

- 7.06 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 10/06/2020 อยูท่ี� หาญพาณชิยค์า้ไม ้
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจําตําบลดอน

โพธิ�ทอง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

10/06/2020
10:50:47

10/06/2020
11:18:25

27 นาท ี38 วนิาที - 6.31 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 12/06/2020 อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจําตําบลดอน

โพธิ�ทอง
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� นรนิทรบ์รกิาร
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

12/06/2020
08:33:31

12/06/2020
16:02:43

7 ชั�วโมง 29 นาที
12 วนิาที

- 8.02 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 15/06/2020 อยูท่ี� นรนิทรบ์รกิาร
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนันรนิทรบ์รกิาร
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

15/06/2020
08:51:11

15/06/2020
16:15:54

7 ชั�วโมง 24 นาที
43 วนิาที

- 6.59 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 16/06/2020 อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนันรนิทรบ์รกิาร
ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานจีา่ยนํ�าสวนแตง
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

16/06/2020
08:48:05

16/06/2020
16:07:18

7 ชั�วโมง 19 นาที
13 วนิาที

- 6.57 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 17/06/2020 อยูท่ี� สถานจีา่ยนํ�าสวนแตง
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� การประปาสว่นภมูภิาค
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

17/06/2020
08:46:47

17/06/2020
16:18:35

7 ชั�วโมง 31 นาที
48 วนิาที

- 7.44 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 18/06/2020 อยูท่ี� การประปาสว่นภมูภิาค
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
ต.วงันํ�าเย็น อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

18/06/2020
08:33:58

18/06/2020
16:16:06

7 ชั�วโมง 42 นาที
8 วนิาที

- 10.63 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 19/06/2020 อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
ต.วงันํ�าเย็น อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

19/06/2020
08:38:40

19/06/2020
15:04:18

6 ชั�วโมง 25 นาที
38 วนิาที

- 6.88 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 22/06/2020 อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
สวนแตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

22/06/2020
09:44:04

22/06/2020
11:10:07

1 ชั�วโมง 26 นาที
3 วนิาที

- 9.77 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 23/06/2020 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
สวนแตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
สวนแตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

23/06/2020
08:33:30

23/06/2020
15:23:07

6 ชั�วโมง 49 นาที
37 วนิาที

- 8.16 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 25/06/2020 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
สวนแตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
สวนแตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

25/06/2020
09:02:27

25/06/2020
15:24:22

6 ชั�วโมง 21 นาที
55 วนิาที

- 6.99 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 26/06/2020 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
สวนแตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
สวนแตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

26/06/2020
14:16:13

26/06/2020
17:00:20

2 ชั�วโมง 44 นาที
7 วนิาที

- 3.45 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 29/06/2020 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
สวนแตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

29/06/2020
08:30:34

29/06/2020
15:18:48

6 ชั�วโมง 48 นาที
14 วนิาที

- 42.67 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 30/06/2020 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ศรปีระจันต์

ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

30/06/2020
08:35:11

30/06/2020
16:14:41

7 ชั�วโมง 39 นาที
30 วนิาที

- 9.02 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [12 รถเกลี�ยดนิ] อบจ-72 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/06/2020 วนัสิ�นสดุ: 30/06/2020

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

12 รถเกลี�ย
ดนิ

อบจ-72 01/06/2020 อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุี

ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

01/06/2020
09:30:10

01/06/2020
10:10:04

39 นาท ี54 วนิาที - 0.50 กม.

12 รถเกลี�ย
ดนิ

อบจ-72 25/06/2020 อยูท่ี� วดัพระลอย
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

25/06/2020
07:39:09

25/06/2020
08:07:54

28 นาท ี45 วนิาที - 0.87 กม.



 
 
 
 

 
รายงานการเดินทางและอัตราการส้ินเปลืองน ้ามัน 

จ านวน  45  คัน 
 

 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [13 โดยสาร] 40-0189 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:05 01/06/2020 23:59:26 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 0.03 0.00 ลติร

02/06/2020 00:00:26 02/06/2020 23:59:49 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

54 12.88 2.28 ลติร

03/06/2020 00:00:48 03/06/2020 23:59:11 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

04/06/2020 00:00:11 04/06/2020 23:59:34 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

05/06/2020 00:00:34 05/06/2020 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

70 24.60 4.14 ลติร

06/06/2020 00:00:56 06/06/2020 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

90 40.30 6.84 ลติร

07/06/2020 00:00:20 07/06/2020 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

08/06/2020 00:00:43 08/06/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

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

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

55 6.07 0.76 ลติร

09/06/2020 00:00:07 09/06/2020 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
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

93 22.36 3.33 ลติร

10/06/2020 00:00:32 10/06/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

75 11.53 1.91 ลติร

11/06/2020 00:00:54 11/06/2020 23:59:16 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

83 12.96 2.25 ลติร

12/06/2020 00:00:16 12/06/2020 23:59:37 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

5 0.04 0.00 ลติร

13/06/2020 00:00:37 13/06/2020 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

14/06/2020 00:00:58 14/06/2020 23:59:21 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

15/06/2020 00:00:21 15/06/2020 23:59:46 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

1 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

16/06/2020 00:00:46 16/06/2020 23:59:11 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

17/06/2020 00:00:11 17/06/2020 23:59:41 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

106 127.28 18.55 ลติร

18/06/2020 00:00:40 18/06/2020 23:59:05 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

19/06/2020 00:00:05 19/06/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
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

20/06/2020 00:00:29 20/06/2020 23:59:51 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 34.97 5.16 ลติร

21/06/2020 00:00:51 21/06/2020 23:59:11 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

22/06/2020 00:00:10 22/06/2020 23:59:30 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

23/06/2020 00:00:30 23/06/2020 23:59:50 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

24/06/2020 00:00:50 24/06/2020 22:04:22 22 ชั�วโมง 3 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

25/06/2020 02:56:50 25/06/2020 23:59:30 21 ชั�วโมง 2 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

26/06/2020 00:00:29 26/06/2020 23:59:50 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

27/06/2020 00:00:50 27/06/2020 23:59:10 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

28/06/2020 00:00:10 28/06/2020 23:59:29 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

29/06/2020 00:00:29 29/06/2020 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

30/06/2020 00:00:49 30/06/2020 23:59:10 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 12 ชั�วโมง 34 นาท ี49 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 31.15 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 : 293.06 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 45.22 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.48 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [58 โดยสาร] 40-0190 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:21 01/06/2020 23:59:46 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

78 62.12 12.06 ลติร

02/06/2020 00:00:46 02/06/2020 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

84 86.97 16.93 ลติร

03/06/2020 00:00:12 03/06/2020 23:59:38 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 0.00 0.00 ลติร

04/06/2020 00:00:38 04/06/2020 23:59:05 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

87 94.62 17.94 ลติร

05/06/2020 00:00:06 05/06/2020 23:59:31 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 35.71 7.01 ลติร

06/06/2020 00:00:32 06/06/2020 23:59:56 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

07/06/2020 00:00:56 07/06/2020 23:59:20 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

08/06/2020 00:00:20 08/06/2020 23:59:46 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

65 42.01 8.05 ลติร

09/06/2020 00:00:46 09/06/2020 23:59:13 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

92 69.95 13.88 ลติร

10/06/2020 00:00:14 10/06/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

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

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

75 81.86 15.73 ลติร

11/06/2020 00:00:43 11/06/2020 23:59:09 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

72 74.17 14.16 ลติร

12/06/2020 00:00:10 12/06/2020 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

69 77.01 14.75 ลติร

13/06/2020 00:00:36 13/06/2020 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

14/06/2020 00:00:59 14/06/2020 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

15/06/2020 00:00:22 15/06/2020 23:59:49 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

71 35.35 6.76 ลติร

16/06/2020 00:00:49 16/06/2020 23:59:16 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

1 0.06 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

17/06/2020 00:00:16 17/06/2020 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

75 47.88 9.29 ลติร

18/06/2020 00:00:46 18/06/2020 23:59:15 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

90 89.71 17.82 ลติร

19/06/2020 00:00:15 19/06/2020 23:59:43 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

70 44.57 8.48 ลติร

20/06/2020 00:00:44 20/06/2020 23:59:08 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

21/06/2020 00:00:08 21/06/2020 23:59:31 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

22/06/2020 00:00:32 22/06/2020 23:59:56 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

57 11.30 1.81 ลติร

23/06/2020 00:00:56 23/06/2020 23:59:19 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

80 67.30 13.17 ลติร

24/06/2020 00:00:20 24/06/2020 22:03:48 22 ชั�วโมง 3 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.25 0.00 ลติร

25/06/2020 02:57:07 25/06/2020 23:59:06 21 ชั�วโมง 1 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

6 0.14 0.00 ลติร

26/06/2020 00:00:06 26/06/2020 23:59:33 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

68 51.17 9.97 ลติร

27/06/2020 00:00:33 27/06/2020 23:59:57 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

28/06/2020 00:00:58 28/06/2020 23:59:20 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

29/06/2020 00:00:21 29/06/2020 23:59:46 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

74 67.98 13.15 ลติร

30/06/2020 00:00:47 30/06/2020 23:59:11 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

68 7.55 1.41 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 3 ชั�วโมง 30 นาท ี53 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 36.28 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1047.69 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 202.37 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.18 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [59 โดยสาร] 40-0191 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:29 01/06/2020 23:59:59 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

0 0.04 0.00 ลติร

02/06/2020 00:01:00 02/06/2020 23:59:33 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

74 79.50 15.70 ลติร

03/06/2020 00:00:34 03/06/2020 23:59:07 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 0.02 0.00 ลติร

04/06/2020 00:00:07 04/06/2020 23:59:44 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

75 61.01 11.60 ลติร

05/06/2020 00:00:44 05/06/2020 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

73 63.49 11.80 ลติร

06/06/2020 00:00:19 06/06/2020 23:59:50 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

5 0.11 0.00 ลติร

07/06/2020 00:00:51 07/06/2020 23:59:22 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 0.34 0.00 ลติร

08/06/2020 00:00:23 08/06/2020 23:59:57 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

69 65.61 12.28 ลติร

09/06/2020 00:00:57 09/06/2020 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

69 62.60 12.26 ลติร

10/06/2020 00:00:34 10/06/2020 23:59:05 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

5 0.13 0.00 ลติร

11/06/2020 00:00:06 11/06/2020 23:59:39 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

76 25.98 4.80 ลติร

12/06/2020 00:00:39 12/06/2020 23:59:12 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

75 58.28 11.07 ลติร

13/06/2020 00:00:13 13/06/2020 23:59:42 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

14/06/2020 00:00:42 14/06/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

15/06/2020 00:00:13 15/06/2020 23:59:50 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

74 86.11 16.37 ลติร

16/06/2020 00:00:50 16/06/2020 23:59:27 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

71 44.33 8.50 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/06/2020 00:00:27 17/06/2020 23:59:05 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

72 46.28 8.83 ลติร

18/06/2020 00:00:05 18/06/2020 23:59:43 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

74 69.93 13.35 ลติร

19/06/2020 00:00:44 19/06/2020 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

69 77.35 14.59 ลติร

20/06/2020 00:00:20 20/06/2020 23:59:50 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

0 0.00 0.00 ลติร

21/06/2020 00:00:51 21/06/2020 23:59:19 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

0 0.00 0.00 ลติร

22/06/2020 00:00:19 22/06/2020 23:59:48 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 0.21 0.00 ลติร

23/06/2020 00:00:49 23/06/2020 23:59:21 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

72 60.27 11.62 ลติร

24/06/2020 00:00:22 24/06/2020 22:03:51 22 ชั�วโมง 3 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

25/06/2020 02:57:25 25/06/2020 23:59:26 21 ชั�วโมง 2 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

76 77.29 14.79 ลติร

26/06/2020 00:00:27 26/06/2020 23:59:59 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

78 37.58 7.33 ลติร

27/06/2020 00:01:00 27/06/2020 23:59:29 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 0.01 0.00 ลติร

28/06/2020 00:00:30 28/06/2020 23:59:59 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

29/06/2020 00:01:00 29/06/2020 23:59:32 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

75 61.32 11.60 ลติร

30/06/2020 00:00:33 30/06/2020 23:59:06 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

70 52.37 10.08 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 7 ชั�วโมง 5 นาท ี34 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 39.32 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1030.19 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 196.57 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.24 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [60 โดยสาร] 40-0196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:03 01/06/2020 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

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

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

68 30.98 5.63 ลติร

02/06/2020 00:00:42 02/06/2020 23:59:22 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

80 32.09 5.88 ลติร

03/06/2020 00:00:22 03/06/2020 23:59:03 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 0.01 0.00 ลติร

04/06/2020 00:00:03 04/06/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

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

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

60 38.39 7.43 ลติร

05/06/2020 00:00:45 05/06/2020 23:59:26 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

64 34.12 6.09 ลติร

06/06/2020 00:00:26 06/06/2020 23:59:06 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

07/06/2020 00:00:06 07/06/2020 23:59:46 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 0.00 0.00 ลติร

08/06/2020 00:00:46 08/06/2020 23:59:27 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

65 44.60 8.23 ลติร

09/06/2020 00:00:28 09/06/2020 23:59:10 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

70 65.21 12.31 ลติร

10/06/2020 00:00:11 10/06/2020 23:59:52 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 34.44 6.30 ลติร

11/06/2020 00:00:52 11/06/2020 23:59:33 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

63 21.89 4.01 ลติร

12/06/2020 00:00:33 12/06/2020 23:59:11 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

65 22.18 4.27 ลติร

13/06/2020 00:00:12 13/06/2020 23:59:49 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

14/06/2020 00:00:50 14/06/2020 23:59:28 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 0.06 0.00 ลติร

15/06/2020 00:00:28 15/06/2020 23:59:11 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

54 23.55 4.25 ลติร

16/06/2020 00:00:11 16/06/2020 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

70 45.99 8.54 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/06/2020 00:00:55 17/06/2020 23:59:40 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

76 20.34 3.83 ลติร

18/06/2020 00:00:40 18/06/2020 23:59:22 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

3 0.08 0.00 ลติร

19/06/2020 00:00:22 19/06/2020 23:59:04 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 0.02 0.00 ลติร

20/06/2020 00:00:04 20/06/2020 23:59:42 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 0.02 0.00 ลติร

21/06/2020 00:00:42 21/06/2020 23:59:20 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

22/06/2020 00:00:21 22/06/2020 23:59:58 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

23/06/2020 00:00:59 23/06/2020 23:59:37 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

24/06/2020 00:00:37 24/06/2020 22:03:37 22 ชั�วโมง 3 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/06/2020 02:57:11 25/06/2020 23:59:52 21 ชั�วโมง 2 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

26/06/2020 00:00:52 26/06/2020 23:59:30 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

27/06/2020 00:00:31 27/06/2020 23:59:08 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

28/06/2020 00:00:08 28/06/2020 23:59:46 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

29/06/2020 00:00:46 29/06/2020 23:59:24 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

30/06/2020 00:00:24 30/06/2020 23:59:03 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

74 93.43 17.98 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 12 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 26.90 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 507.45 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 94.75 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.36 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [01 ทวัร]์ 40-0225 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:07 01/06/2020 16:44:18 16 ชั�วโมง 44 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

02/06/2020 10:19:08 02/06/2020 11:26:58 1 ชั�วโมง 7 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

03/06/2020 01:17:56 03/06/2020 23:59:34 22 ชั�วโมง 41 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

04/06/2020 00:00:34 04/06/2020 11:15:36 11 ชั�วโมง 15 นาท ี2 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

05/06/2020 10:44:50 05/06/2020 23:59:34 13 ชั�วโมง 14 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.11 0.00 ลติร

06/06/2020 00:00:34 06/06/2020 21:52:37 21 ชั�วโมง 52 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

07/06/2020 05:02:54 07/06/2020 23:59:56 18 ชั�วโมง 57 นาท ี2 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

08/06/2020 00:00:56 08/06/2020 23:59:28 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 0.12 0.00 ลติร

09/06/2020 00:00:28 09/06/2020 23:59:02 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

10/06/2020 00:00:02 10/06/2020 23:59:35 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 0.00 0.00 ลติร

11/06/2020 00:00:35 11/06/2020 23:59:06 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

12/06/2020 00:00:06 12/06/2020 23:59:38 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

13/06/2020 00:00:38 13/06/2020 23:59:07 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 0.04 0.00 ลติร

14/06/2020 00:00:06 14/06/2020 23:59:39 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 0.00 0.00 ลติร

15/06/2020 00:00:39 15/06/2020 23:59:52 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 0.00 0.00 ลติร

16/06/2020 00:00:52 16/06/2020 23:59:45 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

17/06/2020 00:00:44 17/06/2020 09:32:50 9 ชั�วโมง 32 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

19/06/2020 14:53:34 19/06/2020 23:59:24 9 ชั�วโมง 5 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.08 0.00 ลติร

20/06/2020 00:00:24 20/06/2020 23:59:54 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

0 0.00 0.00 ลติร

21/06/2020 00:00:54 21/06/2020 23:59:22 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

0 0.02 0.00 ลติร

22/06/2020 00:00:21 22/06/2020 23:59:52 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 0.02 0.00 ลติร

23/06/2020 00:00:51 23/06/2020 23:59:22 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

24/06/2020 00:00:22 24/06/2020 22:03:28 22 ชั�วโมง 3 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

25/06/2020 10:18:34 25/06/2020 11:20:26 1 ชั�วโมง 1 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

26/06/2020 06:22:30 26/06/2020 23:59:39 17 ชั�วโมง 37 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

27/06/2020 00:00:39 27/06/2020 23:59:10 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 0.03 0.00 ลติร

28/06/2020 00:00:10 28/06/2020 23:59:41 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 0.05 0.00 ลติร

29/06/2020 00:00:41 29/06/2020 23:59:24 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 0.01 0.00 ลติร

30/06/2020 00:00:23 30/06/2020 23:59:57 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 0.05 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 42 นาท ี19 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 26.90 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.61 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 94.75 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.36 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --





รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [14 โดยสาร] 40-0255 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:09 01/06/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

97 123.95 22.01 ลติร

02/06/2020 00:00:07 02/06/2020 23:59:06 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

99 154.80 27.42 ลติร

03/06/2020 00:00:06 03/06/2020 23:59:05 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

71 5.02 0.75 ลติร

04/06/2020 00:00:05 04/06/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

99 122.82 21.84 ลติร

05/06/2020 00:00:03 05/06/2020 23:59:00 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

104 117.67 20.62 ลติร

06/06/2020 00:00:00 06/06/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 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

07/06/2020 00:00:57 07/06/2020 23:59:52 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

08/06/2020 00:00:53 08/06/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

100 121.88 21.14 ลติร

09/06/2020 00:00:52 09/06/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

100 179.58 31.95 ลติร

10/06/2020 00:00:54 10/06/2020 23:59:53 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

104 113.44 20.09 ลติร

11/06/2020 00:00:53 11/06/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

99 111.51 19.45 ลติร

12/06/2020 00:00:51 12/06/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

120 113.23 19.85 ลติร

13/06/2020 00:00:49 13/06/2020 23:59:43 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

14/06/2020 00:00:43 14/06/2020 23:59:37 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

15/06/2020 00:00:37 15/06/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

104 129.40 23.08 ลติร

16/06/2020 00:00:39 16/06/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

94 123.29 21.73 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/06/2020 00:00:41 17/06/2020 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

86 108.21 19.12 ลติร

18/06/2020 00:00:45 18/06/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

101 140.27 24.81 ลติร

19/06/2020 00:00:46 19/06/2020 23:59:45 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

106 115.84 20.55 ลติร

20/06/2020 00:00:46 20/06/2020 23:59:41 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

5 0.05 0.00 ลติร

21/06/2020 00:00:42 21/06/2020 23:59:36 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 0.01 0.00 ลติร

22/06/2020 00:00:37 22/06/2020 23:59:32 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 0.04 0.00 ลติร

23/06/2020 00:00:32 23/06/2020 23:59:26 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

100 113.95 20.27 ลติร

24/06/2020 00:00:27 24/06/2020 22:04:20 22 ชั�วโมง 3 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

107 113.45 20.06 ลติร

25/06/2020 02:56:58 25/06/2020 23:59:18 21 ชั�วโมง 2 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

93 111.57 19.62 ลติร

26/06/2020 00:00:18 26/06/2020 23:59:17 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

101 152.63 26.89 ลติร

27/06/2020 00:00:17 27/06/2020 23:59:12 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

28/06/2020 00:00:12 28/06/2020 23:59:06 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

29/06/2020 00:00:07 29/06/2020 23:59:06 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

100 101.74 18.14 ลติร

30/06/2020 00:00:06 30/06/2020 23:59:05 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

102 98.50 17.31 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 8 ชั�วโมง 14 นาท ี43 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 58.65 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 2472.88 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 436.70 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.66 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [15 โดยสาร] 40-0256 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:30 01/06/2020 23:59:04 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

02/06/2020 00:00:05 02/06/2020 23:59:41 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

03/06/2020 00:00:41 03/06/2020 23:59:19 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

04/06/2020 00:00:19 04/06/2020 23:58:10 23 ชั�วโมง 57 นาท ี51
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

05/06/2020 00:00:31 05/06/2020 23:59:30 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

0 0.00 0.00 ลติร

06/06/2020 00:00:50 06/06/2020 23:59:18 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

0 0.00 0.00 ลติร

07/06/2020 00:00:18 07/06/2020 21:50:02 21 ชั�วโมง 49 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

08/06/2020 06:51:27 08/06/2020 06:56:28 5 นาท ี1 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

10/06/2020 06:44:20 10/06/2020 12:06:49 5 ชั�วโมง 22 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.11 0.00 ลติร

11/06/2020 07:02:28 11/06/2020 12:50:07 5 ชั�วโมง 47 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสพุรรณบรุี
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.11 0.00 ลติร

16/06/2020 10:05:33 16/06/2020 23:59:58 13 ชั�วโมง 54 นาท ี25
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

17/06/2020 00:00:59 17/06/2020 23:59:40 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 0.02 0.00 ลติร

18/06/2020 00:00:41 18/06/2020 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 0.01 0.00 ลติร

19/06/2020 00:00:21 19/06/2020 23:59:59 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

20/06/2020 00:01:00 20/06/2020 23:59:36 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

21/06/2020 00:00:36 21/06/2020 23:59:11 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

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

22/06/2020 00:00:11 22/06/2020 23:59:46 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

23/06/2020 00:00:47 23/06/2020 23:59:21 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

24/06/2020 00:00:22 24/06/2020 22:04:10 22 ชั�วโมง 3 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

25/06/2020 02:57:08 25/06/2020 23:59:32 21 ชั�วโมง 2 นาท ี24 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

26/06/2020 00:00:33 26/06/2020 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 0.01 0.00 ลติร

27/06/2020 00:00:09 27/06/2020 23:59:45 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

28/06/2020 00:00:46 28/06/2020 23:59:21 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

29/06/2020 00:00:22 29/06/2020 23:59:58 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

30/06/2020 00:00:58 30/06/2020 23:59:35 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

97 49.82 8.70 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 4 นาท ี30 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 42.18 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 50.13 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 8.70 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.76 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [16 โดยสาร] 40-0257 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:39 01/06/2020 23:59:28 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

02/06/2020 00:00:29 02/06/2020 23:59:19 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

03/06/2020 00:00:20 03/06/2020 23:59:12 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

04/06/2020 00:00:13 04/06/2020 23:59:04 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

05/06/2020 00:00:05 05/06/2020 23:59:56 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

06/06/2020 00:00:56 06/06/2020 23:59:47 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

07/06/2020 00:00:48 07/06/2020 23:59:39 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 0.01 0.00 ลติร

08/06/2020 00:00:40 08/06/2020 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

92 33.17 5.96 ลติร

09/06/2020 00:00:32 09/06/2020 23:59:27 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

10/06/2020 00:00:27 10/06/2020 23:59:20 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

11/06/2020 00:00:20 11/06/2020 23:59:12 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

2 0.06 0.00 ลติร

12/06/2020 00:00:13 12/06/2020 23:59:04 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

13/06/2020 00:00:04 13/06/2020 23:59:55 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

14/06/2020 00:00:55 14/06/2020 23:59:46 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

15/06/2020 00:00:46 15/06/2020 23:59:41 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

16/06/2020 00:00:42 16/06/2020 23:59:37 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

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/06/2020 00:00:37 17/06/2020 23:59:33 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

18/06/2020 00:00:34 18/06/2020 23:59:28 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 0.01 0.00 ลติร

19/06/2020 00:00:29 19/06/2020 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

0 0.05 0.00 ลติร

20/06/2020 00:00:23 20/06/2020 23:59:14 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

21/06/2020 00:00:15 21/06/2020 23:59:04 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 0.01 0.00 ลติร

22/06/2020 00:00:05 22/06/2020 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 0.06 0.00 ลติร

23/06/2020 00:00:56 23/06/2020 23:59:46 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

6 0.14 0.00 ลติร

24/06/2020 00:00:47 24/06/2020 22:03:45 22 ชั�วโมง 2 นาท ี58 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

25/06/2020 02:56:58 25/06/2020 23:59:28 21 ชั�วโมง 2 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

26/06/2020 00:00:29 26/06/2020 23:59:20 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 0.01 0.00 ลติร

27/06/2020 00:00:21 27/06/2020 23:59:12 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 0.01 0.00 ลติร

28/06/2020 00:00:12 28/06/2020 23:59:03 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

29/06/2020 00:00:03 29/06/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 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

30/06/2020 00:00:55 30/06/2020 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 28 นาท ี4 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 52.00 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 33.52 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 5.96 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.62 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [17 โดยสาร] 40-0265 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:59 01/06/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

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

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

88 137.09 22.51 ลติร

02/06/2020 00:00:16 02/06/2020 23:59:33 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

95 120.28 19.81 ลติร

03/06/2020 00:00:34 03/06/2020 23:59:49 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

04/06/2020 00:00:49 04/06/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

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

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

99 148.11 23.93 ลติร

05/06/2020 00:00:06 05/06/2020 23:59:22 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

90 159.68 26.18 ลติร

06/06/2020 00:00:23 06/06/2020 23:59:38 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

07/06/2020 00:00:39 07/06/2020 23:59:54 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

08/06/2020 00:00:55 08/06/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

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

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

89 165.05 26.68 ลติร

09/06/2020 00:00:12 09/06/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

81 84.58 14.00 ลติร

10/06/2020 00:00:30 10/06/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

99 235.45 38.70 ลติร

11/06/2020 00:00:49 11/06/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

57 37.67 6.08 ลติร

12/06/2020 00:00:06 12/06/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

98 116.56 18.86 ลติร

13/06/2020 00:00:22 13/06/2020 23:59:33 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

14/06/2020 00:00:34 14/06/2020 23:59:46 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

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

15/06/2020 00:00:46 15/06/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

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

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

91 128.34 20.58 ลติร

16/06/2020 00:00:06 16/06/2020 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

59 52.95 8.31 ลติร

17/06/2020 00:00:27 17/06/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

69 56.02 9.08 ลติร

18/06/2020 00:00:48 18/06/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

59 39.84 6.32 ลติร

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

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

102 119.35 19.44 ลติร

20/06/2020 00:00:23 20/06/2020 23:59:36 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

68 25.44 4.12 ลติร

21/06/2020 00:00:37 21/06/2020 23:59:50 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 0.04 0.00 ลติร

22/06/2020 00:00:51 22/06/2020 23:59:06 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

87 192.30 31.56 ลติร

23/06/2020 00:00:06 23/06/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

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

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

94 95.33 15.54 ลติร

24/06/2020 00:00:22 24/06/2020 22:03:43 22 ชั�วโมง 3 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

64 28.60 4.69 ลติร

25/06/2020 02:57:02 25/06/2020 23:59:55 21 ชั�วโมง 2 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

64 45.12 7.12 ลติร

26/06/2020 00:00:56 26/06/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

84 107.57 17.04 ลติร

27/06/2020 00:00:13 27/06/2020 23:59:24 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

28/06/2020 00:00:25 28/06/2020 23:59:36 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



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

29/06/2020 00:00:36 29/06/2020 23:59:47 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 0.03 0.00 ลติร

30/06/2020 00:00:48 30/06/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี12
วนิาที

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

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
หนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

95 102.76 16.57 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 18 ชั�วโมง 29 นาท ี40 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 41.90 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 2198.17 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 357.12 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.16 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [18 โดยสาร] 40-0266 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:47 01/06/2020 23:59:52 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

02/06/2020 00:00:53 02/06/2020 23:59:59 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

03/06/2020 00:00:59 03/06/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 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

04/06/2020 00:00:07 04/06/2020 23:59:14 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

05/06/2020 00:00:15 05/06/2020 23:59:21 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

06/06/2020 00:00:21 06/06/2020 23:59:27 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

07/06/2020 00:00:28 07/06/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

08/06/2020 00:00:35 08/06/2020 23:59:44 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

94 151.67 26.91 ลติร

09/06/2020 00:00:45 09/06/2020 23:59:56 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

103 122.76 21.75 ลติร

10/06/2020 00:00:56 10/06/2020 23:59:05 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

11/06/2020 00:00:05 11/06/2020 23:59:14 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

90 122.01 21.53 ลติร

12/06/2020 00:00:14 12/06/2020 23:59:21 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

13/06/2020 00:00:22 13/06/2020 23:59:27 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

14/06/2020 00:00:28 14/06/2020 23:59:34 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

15/06/2020 00:00:34 15/06/2020 23:59:44 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

16/06/2020 00:00:44 16/06/2020 23:59:56 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

98 185.78 32.93 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/06/2020 00:00:56 17/06/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี12
วนิาที

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

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

83 97.71 17.17 ลติร

18/06/2020 00:00:09 18/06/2020 23:59:18 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

19/06/2020 00:00:19 19/06/2020 23:59:27 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

20/06/2020 00:00:28 20/06/2020 23:59:36 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

21/06/2020 00:00:36 21/06/2020 23:59:42 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

22/06/2020 00:00:42 22/06/2020 23:59:48 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

23/06/2020 00:00:48 23/06/2020 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 0.00 0.00 ลติร

24/06/2020 00:00:54 24/06/2020 22:04:02 22 ชั�วโมง 3 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

25/06/2020 02:57:30 25/06/2020 23:59:06 21 ชั�วโมง 1 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

26/06/2020 00:00:06 26/06/2020 23:59:12 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

27/06/2020 00:00:13 27/06/2020 23:59:19 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

28/06/2020 00:00:19 28/06/2020 23:59:25 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

29/06/2020 00:00:26 29/06/2020 23:59:31 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

30/06/2020 00:00:32 30/06/2020 23:59:39 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 : 17 ชั�วโมง 23 นาท ี31 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 53.33 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 679.98 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 120.29 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.65 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [41 เททา้ย] 83-4802 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:35 01/06/2020 23:59:02 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

68 100.77 20.06 ลติร

02/06/2020 00:00:01 02/06/2020 23:59:31 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

79 202.27 38.90 ลติร

03/06/2020 00:00:31 03/06/2020 23:59:00 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

04/06/2020 00:00:00 04/06/2020 23:59:30 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

71 126.86 24.85 ลติร

05/06/2020 00:00:30 05/06/2020 23:58:59 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

71 133.37 26.21 ลติร

06/06/2020 00:00:00 06/06/2020 23:59:28 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

0 0.00 0.00 ลติร

07/06/2020 00:00:28 07/06/2020 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

0 0.04 0.00 ลติร

08/06/2020 00:00:57 08/06/2020 23:59:26 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

76 127.31 25.16 ลติร

09/06/2020 00:00:27 09/06/2020 23:59:58 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

78 127.96 25.25 ลติร

10/06/2020 00:00:59 10/06/2020 23:59:29 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

78 128.99 25.51 ลติร

11/06/2020 00:00:30 11/06/2020 23:58:59 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

72 127.87 25.18 ลติร

12/06/2020 00:00:00 12/06/2020 23:59:29 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

77 124.54 24.54 ลติร

13/06/2020 00:00:29 13/06/2020 23:59:56 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

0 0.00 0.00 ลติร

14/06/2020 00:00:56 14/06/2020 23:59:23 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

15/06/2020 00:00:24 15/06/2020 23:59:56 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

73 124.96 24.87 ลติร

16/06/2020 00:00:56 16/06/2020 23:59:28 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

77 125.88 24.75 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/06/2020 00:00:29 17/06/2020 23:59:01 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

70 123.14 24.30 ลติร

18/06/2020 00:00:02 18/06/2020 23:59:33 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

71 121.65 24.24 ลติร

19/06/2020 00:00:34 19/06/2020 23:59:03 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

65 119.87 23.58 ลติร

20/06/2020 00:00:02 20/06/2020 23:59:30 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

0 0.00 0.00 ลติร

21/06/2020 00:00:31 21/06/2020 23:59:56 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

22/06/2020 00:00:57 22/06/2020 23:59:23 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

73 117.27 23.05 ลติร

23/06/2020 00:00:23 23/06/2020 23:59:51 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

72 118.33 22.97 ลติร

24/06/2020 00:00:50 24/06/2020 22:04:23 22 ชั�วโมง 3 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

72 117.40 23.28 ลติร

25/06/2020 02:56:42 25/06/2020 23:59:46 21 ชั�วโมง 3 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

69 117.24 22.91 ลติร

26/06/2020 00:00:47 26/06/2020 23:59:14 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 0.05 0.00 ลติร

27/06/2020 00:00:14 27/06/2020 23:59:41 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

0 0.00 0.00 ลติร

28/06/2020 00:00:41 28/06/2020 23:59:07 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

29/06/2020 00:00:08 29/06/2020 23:59:35 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

30/06/2020 00:00:35 30/06/2020 23:59:02 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

5 0.07 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 10 ชั�วโมง 30 นาท ี27 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 50.48 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 2285.88 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 449.61 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.08 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [07 เททา้ย] 83-4803 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:28 01/06/2020 23:59:07 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 0.02 0.00 ลติร

02/06/2020 00:00:07 02/06/2020 23:59:47 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 0.00 0.00 ลติร

03/06/2020 00:00:47 03/06/2020 23:59:29 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

04/06/2020 00:00:28 04/06/2020 23:59:10 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

05/06/2020 00:00:10 05/06/2020 23:59:50 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 0.01 0.00 ลติร

06/06/2020 00:00:50 06/06/2020 23:59:31 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

07/06/2020 00:00:31 07/06/2020 23:59:13 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

08/06/2020 00:00:13 08/06/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.07 0.00 ลติร

09/06/2020 00:00:55 09/06/2020 23:59:38 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

10/06/2020 00:00:38 10/06/2020 23:59:20 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

11/06/2020 00:00:20 11/06/2020 23:59:00 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

12/06/2020 00:00:00 12/06/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 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

13/06/2020 00:00:39 13/06/2020 23:59:16 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

14/06/2020 00:00:16 14/06/2020 23:59:57 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

15/06/2020 00:00:57 15/06/2020 23:59:43 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

16/06/2020 00:00:43 16/06/2020 23:59:29 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

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/06/2020 00:00:29 17/06/2020 23:59:15 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

18/06/2020 00:00:15 18/06/2020 14:51:48 14 ชั�วโมง 51 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

19/06/2020 20:22:35 19/06/2020 20:27:06 4 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.15 0.00 ลติร

26/06/2020 08:50:04 26/06/2020 23:59:33 15 ชั�วโมง 9 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

61 26.29 4.75 ลติร

27/06/2020 00:00:33 27/06/2020 23:59:12 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

28/06/2020 00:00:12 28/06/2020 23:59:50 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

29/06/2020 00:00:50 29/06/2020 23:59:29 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 0.02 0.00 ลติร

30/06/2020 00:00:29 30/06/2020 23:59:08 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 0.02 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 52 นาท ี36 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 15.78 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 26.59 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 4.75 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.60 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [42 เททา้ย] 83-4804 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:19 01/06/2020 23:59:06 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

72 123.23 17.85 ลติร

02/06/2020 00:00:06 02/06/2020 23:59:52 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

66 27.71 3.91 ลติร

03/06/2020 00:00:52 03/06/2020 23:59:38 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

04/06/2020 00:00:37 04/06/2020 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

77 67.20 9.68 ลติร

05/06/2020 00:00:26 05/06/2020 23:59:13 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

66 147.67 19.99 ลติร

06/06/2020 00:00:13 06/06/2020 23:59:57 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

07/06/2020 00:00:57 07/06/2020 23:59:42 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

08/06/2020 00:00:42 08/06/2020 23:59:28 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

72 31.47 4.58 ลติร

09/06/2020 00:00:28 09/06/2020 23:59:17 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

66 35.81 4.93 ลติร

10/06/2020 00:00:17 10/06/2020 23:59:05 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

84 128.65 18.37 ลติร

11/06/2020 00:00:04 11/06/2020 23:59:50 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

68 34.26 4.79 ลติร

12/06/2020 00:00:49 12/06/2020 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

69 39.04 6.13 ลติร

13/06/2020 00:00:34 13/06/2020 23:59:15 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

14/06/2020 00:00:15 14/06/2020 23:59:59 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

15/06/2020 00:00:58 15/06/2020 23:59:49 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

81 133.41 19.69 ลติร

16/06/2020 00:00:49 16/06/2020 23:59:39 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

58 33.83 4.85 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/06/2020 00:00:39 17/06/2020 23:59:31 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

71 46.04 5.96 ลติร

18/06/2020 00:00:30 18/06/2020 23:59:21 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

82 170.63 23.51 ลติร

19/06/2020 00:00:20 19/06/2020 23:59:09 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

64 33.73 4.85 ลติร

20/06/2020 00:00:09 20/06/2020 23:59:52 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

21/06/2020 00:00:52 21/06/2020 23:59:33 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

22/06/2020 00:00:33 22/06/2020 23:59:18 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

77 78.88 11.11 ลติร

23/06/2020 00:00:18 23/06/2020 23:59:06 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

79 131.72 17.34 ลติร

24/06/2020 00:00:05 24/06/2020 22:04:19 22 ชั�วโมง 4 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

67 32.89 4.91 ลติร

25/06/2020 02:57:04 25/06/2020 23:59:36 21 ชั�วโมง 2 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

86 94.53 11.73 ลติร

26/06/2020 00:00:35 26/06/2020 23:59:20 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

62 33.07 4.26 ลติร

27/06/2020 00:00:19 27/06/2020 23:59:02 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

28/06/2020 00:00:02 28/06/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 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

29/06/2020 00:00:44 29/06/2020 23:59:30 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

70 34.97 4.23 ลติร

30/06/2020 00:00:29 30/06/2020 23:59:14 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

66 39.05 5.31 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 21 ชั�วโมง 49 นาท ี35 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 30.24 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1497.78 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 207.98 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 7.20 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [44 เททา้ย] 83-4805 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:08 01/06/2020 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

76 101.46 19.10 ลติร

02/06/2020 00:00:27 02/06/2020 23:59:47 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

73 70.48 13.49 ลติร

03/06/2020 00:00:48 03/06/2020 23:59:06 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

0 0.00 0.00 ลติร

04/06/2020 00:00:07 04/06/2020 23:59:28 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

66 79.39 15.08 ลติร

05/06/2020 00:00:28 05/06/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

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

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

73 88.63 16.89 ลติร

06/06/2020 00:00:43 06/06/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

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

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

0 0.08 0.00 ลติร

07/06/2020 00:00:08 07/06/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
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

08/06/2020 00:00:05 08/06/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.76 0.00 ลติร

09/06/2020 00:00:42 09/06/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
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

10/06/2020 00:00:10 10/06/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

0 1.00 0.00 ลติร

11/06/2020 00:00:13 11/06/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

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

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

7 2.36 0.04 ลติร

12/06/2020 00:00:43 12/06/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

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

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

78 63.12 12.40 ลติร

13/06/2020 00:00:08 13/06/2020 23:59:23 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

14/06/2020 00:00:23 14/06/2020 23:59:40 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

1 0.07 0.00 ลติร

15/06/2020 00:00:40 15/06/2020 23:59:01 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

1 0.11 0.00 ลติร

16/06/2020 00:00:01 16/06/2020 23:59:24 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

68 74.93 14.53 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/06/2020 00:00:25 17/06/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

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

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

77 105.48 20.72 ลติร

18/06/2020 00:00:50 18/06/2020 23:59:12 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

68 84.70 16.36 ลติร

19/06/2020 00:00:12 19/06/2020 23:59:35 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

74 165.15 32.46 ลติร

20/06/2020 00:00:35 20/06/2020 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

21/06/2020 00:00:53 21/06/2020 23:59:08 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

22/06/2020 00:00:09 22/06/2020 23:59:28 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

71 68.82 13.16 ลติร

23/06/2020 00:00:28 23/06/2020 23:59:48 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

62 65.92 12.62 ลติร

24/06/2020 00:00:49 24/06/2020 22:04:04 22 ชั�วโมง 3 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

63 84.65 16.57 ลติร

25/06/2020 02:56:46 25/06/2020 23:59:28 21 ชั�วโมง 2 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

63 50.28 9.43 ลติร

26/06/2020 00:00:28 26/06/2020 23:59:49 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

66 60.00 11.39 ลติร

27/06/2020 00:00:49 27/06/2020 23:59:06 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

0 0.00 0.00 ลติร

28/06/2020 00:00:07 28/06/2020 23:59:24 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

29/06/2020 00:00:24 29/06/2020 23:59:44 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

66 51.32 9.84 ลติร

30/06/2020 00:00:44 30/06/2020 23:59:04 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 48.16 9.41 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 30 นาท ี3 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.15 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1266.84 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 243.49 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.20 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [05 รถนํ�า] 83-4899 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 08:41:58 01/06/2020 23:59:11 15 ชั�วโมง 17 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท พ.ีพ.ี เพาเวอรอ์ตุสาหกรรม
จํากดั

ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

43 33.29 8.72 ลติร

02/06/2020 00:00:11 02/06/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� บรษัิท พ.ีพ.ี เพาเวอรอ์ตุสาหกรรม
จํากดั

ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

49 29.15 6.69 ลติร

03/06/2020 00:00:10 03/06/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/06/2020 00:00:08 04/06/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

60 35.80 8.91 ลติร

05/06/2020 00:00:08 05/06/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

34 14.88 3.49 ลติร

06/06/2020 00:00:07 06/06/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

07/06/2020 00:00:05 07/06/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดันันทนาคา้สลาก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

08/06/2020 00:00:04 08/06/2020 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

29 18.05 4.26 ลติร

09/06/2020 00:00:03 09/06/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัอบุลอนิเตอรเ์ทรด
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/06/2020 00:00:04 10/06/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัอบุลอนิเตอรเ์ทรด
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

24 12.88 2.56 ลติร

11/06/2020 00:00:04 11/06/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัมณีพาโชคล็อตโต ้
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

31 13.15 2.52 ลติร

12/06/2020 00:00:03 12/06/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวเชง้โภชนาหนา้วงัฯ
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

54 21.95 5.38 ลติร

13/06/2020 00:00:02 13/06/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ครัวเชง้โภชนาหนา้วงัฯ
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวเชง้โภชนาหนา้วงัฯ
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

14/06/2020 00:00:59 14/06/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ครัวเชง้โภชนาหนา้วงัฯ
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวเชง้โภชนาหนา้วงัฯ
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/06/2020 00:00:56 15/06/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ครัวเชง้โภชนาหนา้วงัฯ
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวเชง้โภชนาหนา้วงัฯ
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

28 21.34 4.49 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/06/2020 00:00:56 16/06/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� ครัวเชง้โภชนาหนา้วงัฯ
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวเชง้โภชนาหนา้วงัฯ
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

30 14.93 3.24 ลติร

17/06/2020 00:00:55 17/06/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ครัวเชง้โภชนาหนา้วงัฯ
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวเชง้โภชนาหนา้วงัฯ
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/06/2020 00:00:55 18/06/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ครัวเชง้โภชนาหนา้วงัฯ
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

28 14.71 3.31 ลติร

19/06/2020 00:00:54 19/06/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

50 31.89 8.05 ลติร

20/06/2020 00:00:53 20/06/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/06/2020 00:00:49 21/06/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/06/2020 00:00:45 22/06/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/06/2020 00:00:41 23/06/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

31 13.90 3.71 ลติร

24/06/2020 00:00:38 24/06/2020 22:03:55 22 ชั�วโมง 3 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� บา้นลองตอง
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

39 23.09 6.03 ลติร

25/06/2020 02:57:05 25/06/2020 23:59:32 21 ชั�วโมง 2 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� บา้นลองตอง
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

44 20.38 5.04 ลติร

26/06/2020 00:00:32 26/06/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

40 9.62 2.35 ลติร

27/06/2020 00:00:31 27/06/2020 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

28/06/2020 00:00:28 28/06/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

29/06/2020 00:00:25 29/06/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

43 17.04 3.77 ลติร

30/06/2020 00:00:22 30/06/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

36 20.19 5.07 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 15 ชั�วโมง 39 นาท ี29 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 10.47 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 : 366.29 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 87.59 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.18 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [02 รถนํ�า ] 83-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

05/06/2020 12:06:34 05/06/2020 12:10:42 4 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

07/06/2020 16:33:40 07/06/2020 16:38:04 4 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.06 0.00 ลติร

08/06/2020 19:41:34 08/06/2020 19:45:29 3 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.02 0.00 ลติร

10/06/2020 19:58:23 10/06/2020 20:02:52 4 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.10 0.00 ลติร

12/06/2020 20:54:18 12/06/2020 20:58:09 3 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.09 0.00 ลติร

14/06/2020 20:35:42 14/06/2020 20:39:29 3 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.06 0.00 ลติร

22/06/2020 13:46:28 22/06/2020 19:57:36 6 ชั�วโมง 11 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.09 0.00 ลติร

24/06/2020 08:28:03 24/06/2020 18:31:25 10 ชั�วโมง 3 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

52 2.79 0.58 ลติร

30/06/2020 10:29:22 30/06/2020 10:33:54 4 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 19 นาท ี15 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 11.88 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 3.22 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 0.58 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.55 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [03 รถนํ�า] 83-4901 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 08:41:04 01/06/2020 16:20:10 7 ชั�วโมง 39 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� บา้นกกเชยีง
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

58 55.48 13.20 ลติร

05/06/2020 08:41:34 05/06/2020 15:42:38 7 ชั�วโมง 1 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� วดัโป่งสะเดา
ต.นคิมกระเสยีว อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

42 33.65 7.84 ลติร

08/06/2020 08:44:23 08/06/2020 14:05:17 5 ชั�วโมง 20 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

21 9.61 2.19 ลติร

09/06/2020 07:34:02 09/06/2020 16:09:16 8 ชั�วโมง 35 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� บา้นหว้ยแหง้
ต.หว้ยขมิ�น อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ไกย่านยนต์
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

49 58.61 15.76 ลติร

10/06/2020 08:30:14 10/06/2020 17:32:15 9 ชั�วโมง 2 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� รา้นไอซแ์อน่ฟราน
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นไอซแ์อน่ฟราน
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

44 31.74 8.47 ลติร

11/06/2020 08:19:05 11/06/2020 16:22:38 8 ชั�วโมง 3 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� รา้นไอซแ์อน่ฟราน
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นไอซแ์อน่ฟราน
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

46 37.23 9.13 ลติร

12/06/2020 09:25:29 12/06/2020 16:21:29 6 ชั�วโมง 56 นาที อยูท่ี� รา้นไอซแ์อน่ฟราน
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก (สหกรณ์
นคิมดา่นชา้ง จํากดั)

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

51 49.09 11.74 ลติร

15/06/2020 08:41:02 15/06/2020 15:03:04 6 ชั�วโมง 22 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้น
หนองอโุลก ตําบลหนองมะคา่โมง

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก (สหกรณ์
นคิมดา่นชา้ง จํากดั)

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.16 0.00 ลติร

16/06/2020 08:14:19 16/06/2020 08:35:42 21 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก (สหกรณ์
นคิมดา่นชา้ง จํากดั)

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก (สหกรณ์
นคิมดา่นชา้ง จํากดั)

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

17/06/2020 09:53:18 17/06/2020 09:57:46 4 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก (สหกรณ์
นคิมดา่นชา้ง จํากดั)

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก (สหกรณ์
นคิมดา่นชา้ง จํากดั)

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

19/06/2020 08:18:34 19/06/2020 15:47:09 7 ชั�วโมง 28 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก (สหกรณ์
นคิมดา่นชา้ง จํากดั)

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก (สหกรณ์
นคิมดา่นชา้ง จํากดั)

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

39 15.68 3.95 ลติร

22/06/2020 10:03:04 22/06/2020 15:50:30 5 ชั�วโมง 47 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� สถานบีรกิารนํ�ามนับางจาก (สหกรณ์
นคิมดา่นชา้ง จํากดั)

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัดอนแย ้
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

53 22.86 5.35 ลติร

23/06/2020 08:45:49 23/06/2020 15:56:48 7 ชั�วโมง 10 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� วดัดอนแย ้
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัดอนแย ้
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

27 15.18 3.32 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/06/2020 08:39:37 24/06/2020 16:36:09 7 ชั�วโมง 56 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� วดัดอนแย ้
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัดอนแย ้
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

46 26.91 5.48 ลติร

25/06/2020 09:29:12 25/06/2020 16:12:23 6 ชั�วโมง 43 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� วดัดอนแย ้
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� แพกระเสยีว
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

41 4.18 0.97 ลติร

30/06/2020 08:08:05 30/06/2020 16:03:26 7 ชั�วโมง 55 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� แพกระเสยีว
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� แพกระเสยีว
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

54 56.42 12.85 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 15 ชั�วโมง 28 นาท ี1 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 14.28 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 416.94 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 100.25 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.16 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [38 รถบรรทกุ] 83-5015 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:13 01/06/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.36 0.00 ลติร

02/06/2020 00:00:08 02/06/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.27 0.00 ลติร

03/06/2020 00:00:43 03/06/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

0 0.38 0.00 ลติร

04/06/2020 00:00:14 04/06/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

2 0.06 0.00 ลติร

05/06/2020 00:00:23 05/06/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

89 30.33 5.93 ลติร

06/06/2020 00:00:04 06/06/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.09 0.00 ลติร

07/06/2020 00:00:49 07/06/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

2 0.18 0.00 ลติร

08/06/2020 00:00:31 08/06/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

77 46.41 8.62 ลติร

09/06/2020 00:00:12 09/06/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

64 20.18 3.69 ลติร

10/06/2020 00:00:56 10/06/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

57 18.29 3.57 ลติร

11/06/2020 00:00:39 11/06/2020 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

79 152.10 29.42 ลติร

12/06/2020 00:00:23 12/06/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

13/06/2020 00:00:02 13/06/2020 23:59:40 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

14/06/2020 00:00:41 14/06/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 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

15/06/2020 00:00:21 15/06/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/06/2020 00:00:07 16/06/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/06/2020 00:00:52 17/06/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

18/06/2020 00:00:38 18/06/2020 23:59:22 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

19/06/2020 00:00:23 19/06/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/06/2020 00:00:06 20/06/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/06/2020 00:00:46 21/06/2020 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

1 0.14 0.00 ลติร

22/06/2020 00:00:25 22/06/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

72 143.24 27.95 ลติร

23/06/2020 00:00:06 23/06/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

84 149.67 29.04 ลติร

24/06/2020 00:00:50 24/06/2020 22:04:31 22 ชั�วโมง 3 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

81 152.90 30.06 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

25/06/2020 02:57:06 25/06/2020 23:59:14 21 ชั�วโมง 2 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

87 143.22 28.07 ลติร

26/06/2020 00:00:15 26/06/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

79 146.95 28.92 ลติร

27/06/2020 00:00:59 27/06/2020 23:59:37 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

28/06/2020 00:00:38 28/06/2020 23:59:15 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

29/06/2020 00:00:16 29/06/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

71 144.69 28.43 ลติร

30/06/2020 00:00:58 30/06/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

80 171.70 32.90 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 14 ชั�วโมง 43 นาท ี16 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 46.45 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1321.17 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 256.60 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.15 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [06 รถนํ�า] 83-5056 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:15 01/06/2020 23:59:56 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

02/06/2020 00:00:55 02/06/2020 23:59:36 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

03/06/2020 00:00:36 03/06/2020 23:59:18 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

04/06/2020 00:00:18 04/06/2020 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลสวน
แตง

ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

62 22.04 5.46 ลติร

05/06/2020 00:00:59 05/06/2020 23:59:39 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

06/06/2020 00:00:39 06/06/2020 23:59:20 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

07/06/2020 00:00:20 07/06/2020 23:59:01 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 0.02 0.00 ลติร

08/06/2020 00:00:01 08/06/2020 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

2 0.13 0.00 ลติร

09/06/2020 00:00:41 09/06/2020 23:59:23 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

10/06/2020 00:00:22 10/06/2020 23:59:04 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

11/06/2020 00:00:03 11/06/2020 23:59:44 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

12/06/2020 00:00:44 12/06/2020 23:59:24 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 0.01 0.00 ลติร

13/06/2020 00:00:24 13/06/2020 23:59:04 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

14/06/2020 00:00:04 14/06/2020 23:59:44 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 0.00 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

15/06/2020 00:00:44 15/06/2020 23:59:25 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

16/06/2020 00:00:25 16/06/2020 23:59:07 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 0.03 0.00 ลติร

17/06/2020 00:00:07 17/06/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 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

18/06/2020 00:00:49 18/06/2020 23:59:31 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

19/06/2020 00:00:31 19/06/2020 23:59:13 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

20/06/2020 00:00:13 20/06/2020 23:59:53 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 0.00 0.00 ลติร

21/06/2020 00:00:53 21/06/2020 23:59:33 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

22/06/2020 00:00:33 22/06/2020 23:59:13 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

23/06/2020 00:00:13 23/06/2020 23:59:53 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 0.00 0.00 ลติร

24/06/2020 00:00:53 24/06/2020 22:03:59 22 ชั�วโมง 3 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

25/06/2020 02:56:54 25/06/2020 23:59:13 21 ชั�วโมง 2 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

26/06/2020 00:00:13 26/06/2020 23:59:53 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 0.01 0.00 ลติร

27/06/2020 00:00:53 27/06/2020 23:59:33 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

28/06/2020 00:00:32 28/06/2020 23:59:12 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

29/06/2020 00:00:12 29/06/2020 23:59:52 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 0.00 0.00 ลติร

30/06/2020 00:00:52 30/06/2020 23:59:32 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

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 38 นาท ี46 วนิาที



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

ความเร็วเฉลี�ย : 31.97 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 22.24 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 5.46 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.07 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [57 รถสขุา] 83-5520 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:42 01/06/2020 23:59:25 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

02/06/2020 00:00:26 02/06/2020 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

43 5.04 1.61 ลติร

03/06/2020 00:00:12 03/06/2020 23:59:00 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

04/06/2020 00:00:01 04/06/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 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

05/06/2020 00:00:50 05/06/2020 23:59:36 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

06/06/2020 00:00:36 06/06/2020 23:59:22 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

07/06/2020 00:00:23 07/06/2020 23:59:09 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

08/06/2020 00:00:10 08/06/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 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

09/06/2020 00:00:57 09/06/2020 23:59:48 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

10/06/2020 00:00:49 10/06/2020 23:59:38 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

11/06/2020 00:00:38 11/06/2020 23:59:25 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 0.01 0.00 ลติร

12/06/2020 00:00:26 12/06/2020 23:59:12 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

13/06/2020 00:00:12 13/06/2020 23:59:57 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

14/06/2020 00:00:57 14/06/2020 23:59:42 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

15/06/2020 00:00:43 15/06/2020 23:59:34 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

16/06/2020 00:00:34 16/06/2020 23:59:27 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 0.01 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

17/06/2020 00:00:27 17/06/2020 23:59:22 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

18/06/2020 00:00:22 18/06/2020 23:59:15 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

19/06/2020 00:00:15 19/06/2020 23:59:06 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

20/06/2020 00:00:06 20/06/2020 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

21/06/2020 00:00:55 21/06/2020 23:59:40 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

22/06/2020 00:00:41 22/06/2020 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

23/06/2020 00:00:26 23/06/2020 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

24/06/2020 00:00:11 24/06/2020 22:03:55 22 ชั�วโมง 3 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

25/06/2020 02:57:31 25/06/2020 23:59:41 21 ชั�วโมง 2 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

26/06/2020 00:00:42 26/06/2020 23:59:28 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

27/06/2020 00:00:28 27/06/2020 23:59:13 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

28/06/2020 00:00:14 28/06/2020 23:59:59 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

29/06/2020 00:01:00 29/06/2020 23:59:45 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

30/06/2020 00:00:45 30/06/2020 23:59:31 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 19 นาท ี18 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 21.69 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 5.06 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 1.61 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.14 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [31 รถนํ�า] 83-5639 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

02/06/2020 05:57:35 02/06/2020 06:24:02 26 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/06/2020 06:46:29 07/06/2020 07:45:33 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

1 0.18 0.00 ลติร

09/06/2020 10:00:39 09/06/2020 10:07:58 7 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

15/06/2020 18:20:53 15/06/2020 19:03:49 42 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

19/06/2020 18:25:34 19/06/2020 19:00:01 34 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

21/06/2020 07:09:28 21/06/2020 07:13:08 3 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

22/06/2020 07:32:11 22/06/2020 16:15:09 8 ชั�วโมง 42 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้งปิโตรเลยีม
จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

73 95.33 25.89 ลติร

23/06/2020 09:14:51 23/06/2020 16:32:11 7 ชั�วโมง 17 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้งปิโตรเลยีม
จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้งปิโตรเลยีม
จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

37 10.94 2.25 ลติร

24/06/2020 09:06:30 24/06/2020 15:12:34 6 ชั�วโมง 6 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้งปิโตรเลยีม
จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้งปิโตรเลยีม
จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

32 4.22 1.09 ลติร

25/06/2020 09:48:00 25/06/2020 15:24:55 5 ชั�วโมง 36 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้งปิโตรเลยีม
จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้งปิโตรเลยีม
จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

44 22.12 4.55 ลติร

26/06/2020 09:41:33 26/06/2020 13:00:24 3 ชั�วโมง 18 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้งปิโตรเลยีม
จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้งปิโตรเลยีม
จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

19 4.78 1.09 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

29/06/2020 09:38:14 29/06/2020 15:40:16 6 ชั�วโมง 2 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้งปิโตรเลยีม
จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้งปิโตรเลยีม
จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

43 25.28 4.51 ลติร

30/06/2020 09:32:01 30/06/2020 15:02:32 5 ชั�วโมง 30 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้งปิโตรเลยีม
จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สน.ปตท. บรษัิท ดา่นชา้งปิโตรเลยีม
จํากดั

ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

40 20.17 4.11 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 11 ชั�วโมง 47 นาท ี3 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 11.59 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 183.11 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 43.49 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.21 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [54 พน่ยาง] 83-5648 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:13 01/06/2020 23:59:28 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

02/06/2020 00:00:28 02/06/2020 23:59:44 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

03/06/2020 00:00:44 03/06/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 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

04/06/2020 00:00:01 04/06/2020 23:59:17 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

05/06/2020 00:00:17 05/06/2020 23:59:33 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

06/06/2020 00:00:33 06/06/2020 23:59:48 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

07/06/2020 00:00:48 07/06/2020 23:59:03 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

08/06/2020 00:00:04 08/06/2020 23:59:19 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

09/06/2020 00:00:20 09/06/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

67 16.21 3.21 ลติร

10/06/2020 00:00:39 10/06/2020 23:59:55 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

11/06/2020 00:00:56 11/06/2020 23:59:11 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

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/06/2020 00:00:11 12/06/2020 23:59:26 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

13/06/2020 00:00:27 13/06/2020 23:59:41 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

14/06/2020 00:00:41 14/06/2020 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

15/06/2020 00:00:58 15/06/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/06/2020 00:00:17 16/06/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/06/2020 00:00:38 17/06/2020 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/06/2020 00:00:00 18/06/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/06/2020 00:00:20 19/06/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/06/2020 00:00:39 20/06/2020 23:59:55 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

21/06/2020 00:00:56 21/06/2020 23:59:10 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

22/06/2020 00:00:10 22/06/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

23/06/2020 00:00:25 23/06/2020 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 0.01 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

24/06/2020 00:00:40 24/06/2020 22:04:14 22 ชั�วโมง 3 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/06/2020 02:56:56 25/06/2020 23:59:09 21 ชั�วโมง 2 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

26/06/2020 00:00:09 26/06/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

27/06/2020 00:00:26 27/06/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

28/06/2020 00:00:41 28/06/2020 23:59:55 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

29/06/2020 00:00:55 29/06/2020 23:59:10 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

30/06/2020 00:00:11 30/06/2020 23:59:26 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 สปัดาห ์18 ชั�วโมง 11 นาท ี49 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 30.80 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 16.31 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 3.21 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.08 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [43 เททา้ย] 83-5766 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:13 01/06/2020 23:59:28 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

02/06/2020 00:00:28 02/06/2020 23:59:44 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

03/06/2020 00:00:44 03/06/2020 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 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

04/06/2020 00:00:01 04/06/2020 23:59:17 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

05/06/2020 00:00:17 05/06/2020 23:59:33 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

06/06/2020 00:00:33 06/06/2020 23:59:48 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

07/06/2020 00:00:48 07/06/2020 23:59:03 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

08/06/2020 00:00:04 08/06/2020 23:59:19 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

09/06/2020 00:00:20 09/06/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

67 16.21 3.21 ลติร

10/06/2020 00:00:39 10/06/2020 23:59:55 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

11/06/2020 00:00:56 11/06/2020 23:59:11 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

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/06/2020 00:00:11 12/06/2020 23:59:26 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

13/06/2020 00:00:27 13/06/2020 23:59:41 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

14/06/2020 00:00:41 14/06/2020 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

15/06/2020 00:00:58 15/06/2020 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/06/2020 00:00:17 16/06/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/06/2020 00:00:38 17/06/2020 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/06/2020 00:00:00 18/06/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/06/2020 00:00:20 19/06/2020 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/06/2020 00:00:39 20/06/2020 23:59:55 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

21/06/2020 00:00:56 21/06/2020 23:59:10 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

22/06/2020 00:00:10 22/06/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

23/06/2020 00:00:25 23/06/2020 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 0.01 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

24/06/2020 00:00:40 24/06/2020 22:04:14 22 ชั�วโมง 3 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/06/2020 02:56:56 25/06/2020 23:59:09 21 ชั�วโมง 2 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

26/06/2020 00:00:09 26/06/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

27/06/2020 00:00:26 27/06/2020 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

28/06/2020 00:00:41 28/06/2020 23:59:55 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

29/06/2020 00:00:55 29/06/2020 23:59:10 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

30/06/2020 00:00:11 30/06/2020 23:59:26 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 สปัดาห ์18 ชั�วโมง 11 นาท ี49 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 30.80 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 16.31 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 3.21 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.08 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [04 รถนํ�า] 83-7815 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 08:35:14 01/06/2020 08:57:54 22 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� คุม้ขนุแผน
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.20 0.00 ลติร

08/06/2020 08:50:42 08/06/2020 09:19:29 28 นาท ี47 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

30/06/2020 12:11:41 30/06/2020 13:12:05 1 ชั�วโมง 24 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

5 0.39 0.00 ลติร

สรปุ

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

ความเร็วเฉลี�ย : 2.40 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.70 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 3.21 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.08 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [21 เทรลเลอร]์ 83-8577 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:37 01/06/2020 23:59:52 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

68 162.02 42.87 ลติร

02/06/2020 00:00:51 02/06/2020 23:59:06 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

71 129.15 35.13 ลติร

03/06/2020 00:00:06 03/06/2020 23:59:23 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

65 109.79 29.95 ลติร

04/06/2020 00:00:22 04/06/2020 23:59:37 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

63 18.00 4.81 ลติร

05/06/2020 00:00:36 05/06/2020 23:59:54 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

69 161.14 43.80 ลติร

06/06/2020 00:00:53 06/06/2020 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี13
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

07/06/2020 00:00:06 07/06/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

08/06/2020 00:00:19 08/06/2020 23:59:34 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

69 44.31 11.62 ลติร

09/06/2020 00:00:34 09/06/2020 23:59:49 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

10/06/2020 00:00:49 10/06/2020 23:59:05 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

68 60.14 15.74 ลติร

11/06/2020 00:00:05 11/06/2020 23:59:20 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

67 42.25 21.10 ลติร

12/06/2020 00:00:20 12/06/2020 23:59:31 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

13/06/2020 00:00:31 13/06/2020 23:59:40 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

14/06/2020 00:00:40 14/06/2020 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 0.00 0.00 ลติร

15/06/2020 00:00:51 15/06/2020 23:59:09 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

67 60.98 18.34 ลติร

16/06/2020 00:00:09 16/06/2020 23:59:24 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

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/06/2020 00:00:24 17/06/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

18/06/2020 00:00:41 18/06/2020 23:59:01 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

69 142.54 39.47 ลติร

19/06/2020 00:00:01 19/06/2020 23:59:16 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

20/06/2020 00:00:15 20/06/2020 23:59:26 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

21/06/2020 00:00:26 21/06/2020 23:59:36 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

22/06/2020 00:00:36 22/06/2020 23:59:49 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

62 60.58 16.17 ลติร

23/06/2020 00:00:49 23/06/2020 23:59:04 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

70 98.91 25.58 ลติร

24/06/2020 00:01:03 24/06/2020 22:03:37 22 ชั�วโมง 2 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

25/06/2020 02:56:39 25/06/2020 23:59:24 21 ชั�วโมง 2 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

26/06/2020 00:00:24 26/06/2020 23:59:36 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

27/06/2020 00:00:35 27/06/2020 23:59:46 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

28/06/2020 00:00:46 28/06/2020 23:59:56 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

29/06/2020 00:00:56 29/06/2020 23:59:12 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

68 192.42 52.78 ลติร

30/06/2020 00:00:12 30/06/2020 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

0 0.01 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 4 ชั�วโมง 4 นาท ี46 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 29.12 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1282.23 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 357.36 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.59 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [34 รถบรรทกุ] 84-0960 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:39 01/06/2020 23:59:35 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

75 33.39 6.53 ลติร

02/06/2020 00:00:36 02/06/2020 23:59:33 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

72 30.26 5.76 ลติร

03/06/2020 00:00:34 03/06/2020 23:59:31 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

04/06/2020 00:00:32 04/06/2020 23:59:31 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

71 39.53 7.54 ลติร

05/06/2020 00:00:31 05/06/2020 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 0.04 0.00 ลติร

06/06/2020 00:00:27 06/06/2020 23:59:23 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

07/06/2020 00:00:24 07/06/2020 23:59:20 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

08/06/2020 00:00:21 08/06/2020 23:59:18 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 0.01 0.00 ลติร

09/06/2020 00:00:18 09/06/2020 23:59:17 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 0.02 0.00 ลติร

10/06/2020 00:00:18 10/06/2020 23:59:17 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

77 32.38 6.25 ลติร

11/06/2020 00:00:17 11/06/2020 23:59:15 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

74 104.11 20.25 ลติร

12/06/2020 00:00:16 12/06/2020 23:59:12 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

80 61.24 12.17 ลติร

13/06/2020 00:00:12 13/06/2020 23:59:06 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

14/06/2020 00:00:07 14/06/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

15/06/2020 00:00:03 15/06/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

81 57.25 11.05 ลติร

16/06/2020 00:00:05 16/06/2020 23:59:07 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

83 83.26 15.86 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/06/2020 00:00:08 17/06/2020 23:59:10 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

82 28.98 5.57 ลติร

18/06/2020 00:00:11 18/06/2020 23:59:10 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

4 0.12 0.01 ลติร

19/06/2020 00:00:11 19/06/2020 23:59:12 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

100 150.75 29.16 ลติร

20/06/2020 00:00:12 20/06/2020 23:59:08 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

21/06/2020 00:00:08 21/06/2020 23:59:03 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

22/06/2020 00:00:03 22/06/2020 23:59:00 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

98 110.09 21.55 ลติร

23/06/2020 00:00:01 23/06/2020 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 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

24/06/2020 00:00:57 24/06/2020 22:03:44 22 ชั�วโมง 2 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

25/06/2020 02:56:34 25/06/2020 23:59:46 21 ชั�วโมง 3 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

26/06/2020 00:00:47 26/06/2020 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

27/06/2020 00:00:42 27/06/2020 23:59:36 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

28/06/2020 00:00:37 28/06/2020 23:59:33 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

2 0.20 0.00 ลติร

29/06/2020 00:00:34 29/06/2020 23:59:33 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

101 191.95 37.80 ลติร

30/06/2020 00:00:33 30/06/2020 23:59:32 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

102 184.35 36.41 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 17 ชั�วโมง 24 นาท ี31 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 46.27 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1107.93 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 215.91 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.13 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [35 รถบรรทกุ] 84-0961 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:22 01/06/2020 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 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

02/06/2020 00:00:52 02/06/2020 23:59:25 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

106 181.77 35.52 ลติร

03/06/2020 00:00:25 03/06/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
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

04/06/2020 00:00:58 04/06/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

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

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

101 197.07 38.05 ลติร

05/06/2020 00:00:34 05/06/2020 23:59:04 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

06/06/2020 00:00:04 06/06/2020 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

07/06/2020 00:00:35 07/06/2020 23:59:07 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

08/06/2020 00:00:07 08/06/2020 23:59:38 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

09/06/2020 00:00:39 09/06/2020 23:59:12 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

5 0.07 0.01 ลติร

10/06/2020 00:00:13 10/06/2020 23:59:45 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

11/06/2020 00:00:46 11/06/2020 23:59:14 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

1 0.03 0.00 ลติร

12/06/2020 00:00:16 12/06/2020 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 0.01 0.00 ลติร

13/06/2020 00:00:46 13/06/2020 23:59:14 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 0.00 0.00 ลติร

14/06/2020 00:00:15 14/06/2020 23:59:45 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

15/06/2020 00:00:46 15/06/2020 23:59:20 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

0 0.01 0.00 ลติร

16/06/2020 00:00:21 16/06/2020 23:59:57 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

89 17.18 3.27 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/06/2020 00:00:57 17/06/2020 23:59:34 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

58 6.70 1.13 ลติร

18/06/2020 00:00:34 18/06/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

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

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

5 0.23 0.00 ลติร

19/06/2020 00:00:10 19/06/2020 23:59:46 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

84 60.59 11.69 ลติร

20/06/2020 00:00:46 20/06/2020 23:59:17 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

21/06/2020 00:00:18 21/06/2020 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

22/06/2020 00:00:49 22/06/2020 23:59:18 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 0.05 0.00 ลติร

23/06/2020 00:00:18 23/06/2020 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

4 0.02 0.00 ลติร

24/06/2020 00:00:49 24/06/2020 22:04:17 22 ชั�วโมง 3 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

25/06/2020 02:56:50 25/06/2020 23:59:48 21 ชั�วโมง 2 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

77 21.92 4.30 ลติร

26/06/2020 00:00:49 26/06/2020 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

52 29.34 5.75 ลติร

27/06/2020 00:00:21 27/06/2020 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 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

28/06/2020 00:00:50 28/06/2020 23:59:18 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 0.00 0.00 ลติร

29/06/2020 00:00:19 29/06/2020 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

61 34.38 6.71 ลติร

30/06/2020 00:00:52 30/06/2020 23:59:22 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 0.03 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 18 ชั�วโมง 20 นาท ี48 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 45.78 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 549.42 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 106.43 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.16 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [49 กูช้พี] 84-5375 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:20 01/06/2020 23:59:18 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

86 31.10 5.18 ลติร

02/06/2020 00:00:18 02/06/2020 23:59:16 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

82 16.77 2.68 ลติร

03/06/2020 00:00:16 03/06/2020 23:59:14 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 0.35 0.00 ลติร

04/06/2020 00:00:14 04/06/2020 23:59:13 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

63 9.23 1.03 ลติร

05/06/2020 00:00:13 05/06/2020 23:59:11 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 8.19 1.05 ลติร

06/06/2020 00:00:11 06/06/2020 23:59:09 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 0.40 0.00 ลติร

07/06/2020 00:00:09 07/06/2020 23:59:08 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

88 46.09 7.76 ลติร

08/06/2020 00:00:08 08/06/2020 23:59:05 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

81 21.08 2.95 ลติร

09/06/2020 00:00:05 09/06/2020 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

81 19.81 3.01 ลติร

10/06/2020 00:00:03 10/06/2020 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

73 18.27 2.41 ลติร

11/06/2020 00:00:02 11/06/2020 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

82 20.12 3.42 ลติร

12/06/2020 00:00:00 12/06/2020 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี58
วนิาที

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

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

81 18.05 2.21 ลติร

13/06/2020 00:00:58 13/06/2020 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

0 0.44 0.00 ลติร

14/06/2020 00:00:55 14/06/2020 23:59:53 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 0.15 0.00 ลติร

15/06/2020 00:00:53 15/06/2020 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

82 18.24 2.74 ลติร

16/06/2020 00:00:52 16/06/2020 23:59:51 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 16.76 2.94 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/06/2020 00:00:50 17/06/2020 23:59:49 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 20.03 3.09 ลติร

18/06/2020 00:00:49 18/06/2020 23:59:48 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 0.09 0.00 ลติร

19/06/2020 00:00:48 19/06/2020 23:59:48 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

84 19.81 2.74 ลติร

20/06/2020 00:00:47 20/06/2020 23:59:47 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

0 0.55 0.00 ลติร

21/06/2020 00:00:47 21/06/2020 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

0 0.24 0.00 ลติร

22/06/2020 00:00:46 22/06/2020 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

82 19.82 3.06 ลติร

23/06/2020 00:00:45 23/06/2020 23:59:44 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

24/06/2020 00:00:43 24/06/2020 22:03:56 22 ชั�วโมง 3 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

81 21.91 2.68 ลติร

25/06/2020 02:57:19 25/06/2020 23:59:39 21 ชั�วโมง 2 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

71 18.01 3.17 ลติร

26/06/2020 00:00:39 26/06/2020 23:59:36 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

91 40.15 6.16 ลติร

27/06/2020 00:00:36 27/06/2020 23:59:34 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

28/06/2020 00:00:34 28/06/2020 23:59:31 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

5 0.31 0.00 ลติร

29/06/2020 00:00:31 29/06/2020 23:59:28 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 0.27 0.00 ลติร

30/06/2020 00:00:28 30/06/2020 23:59:26 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 17.14 1.96 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 13 ชั�วโมง 51 นาท ี34 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 28.45 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 403.56 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 60.24 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.70 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [52 นํ�าดบัเพลงิ] 85-0816 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:19 01/06/2020 23:59:07 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 0.12 0.00 ลติร

02/06/2020 00:00:07 02/06/2020 23:59:55 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

03/06/2020 00:00:56 03/06/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

04/06/2020 00:00:45 04/06/2020 23:59:34 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

2 0.23 0.00 ลติร

05/06/2020 00:00:34 05/06/2020 23:59:24 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 0.03 0.00 ลติร

06/06/2020 00:00:25 06/06/2020 23:59:16 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 0.05 0.00 ลติร

07/06/2020 00:00:17 07/06/2020 23:59:08 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 0.07 0.00 ลติร

08/06/2020 00:00:09 08/06/2020 23:59:00 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 0.12 0.00 ลติร

09/06/2020 00:00:01 09/06/2020 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี54
วนิาที

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

10/06/2020 00:00:55 10/06/2020 23:59:46 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 0.18 0.00 ลติร

11/06/2020 00:00:47 11/06/2020 23:59:37 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 0.06 0.00 ลติร

12/06/2020 00:00:38 12/06/2020 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

4 0.05 0.00 ลติร

13/06/2020 00:00:26 13/06/2020 23:59:13 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

1 0.03 0.00 ลติร

14/06/2020 00:00:14 14/06/2020 23:59:01 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

48 9.64 3.00 ลติร

15/06/2020 00:00:02 15/06/2020 23:59:53 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

6 0.06 0.00 ลติร

16/06/2020 00:00:53 16/06/2020 23:59:44 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

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/06/2020 00:00:44 17/06/2020 23:59:35 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

18/06/2020 00:00:36 18/06/2020 23:59:25 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 0.01 0.00 ลติร

19/06/2020 00:00:26 19/06/2020 23:59:16 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 0.05 0.00 ลติร

20/06/2020 00:00:16 20/06/2020 23:59:05 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 0.05 0.00 ลติร

21/06/2020 00:00:06 21/06/2020 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 0.02 0.00 ลติร

22/06/2020 00:00:55 22/06/2020 23:59:43 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

57 3.57 1.16 ลติร

23/06/2020 00:00:43 23/06/2020 23:59:32 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

79 42.28 13.28 ลติร

24/06/2020 00:00:33 24/06/2020 22:04:14 22 ชั�วโมง 3 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

62 5.97 1.76 ลติร

25/06/2020 02:57:03 25/06/2020 23:59:09 21 ชั�วโมง 2 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

26/06/2020 00:00:09 26/06/2020 23:59:58 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

0 0.01 0.00 ลติร

27/06/2020 00:00:59 27/06/2020 23:59:46 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

4 0.14 0.00 ลติร

28/06/2020 00:00:46 28/06/2020 23:59:34 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

3 0.20 0.00 ลติร

29/06/2020 00:00:35 29/06/2020 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 0.03 0.00 ลติร

30/06/2020 00:00:24 30/06/2020 23:59:13 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

60 6.36 1.65 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 8 ชั�วโมง 19 นาท ี19 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 23.94 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 69.38 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 20.85 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.33 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [55 สิ�งปฏกิลู] 85-0817 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:06 01/06/2020 23:59:27 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

1 0.09 0.00 ลติร

02/06/2020 00:00:27 02/06/2020 23:59:51 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

7 0.25 0.00 ลติร

03/06/2020 00:00:51 03/06/2020 23:59:15 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 0.11 0.00 ลติร

04/06/2020 00:00:15 04/06/2020 23:59:37 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 0.02 0.00 ลติร

05/06/2020 00:00:38 05/06/2020 23:59:58 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 0.01 0.00 ลติร

06/06/2020 00:00:59 06/06/2020 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

07/06/2020 00:00:19 07/06/2020 23:59:40 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

0 0.01 0.00 ลติร

08/06/2020 00:00:41 08/06/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
วนิาที

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

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

77 52.83 9.89 ลติร

09/06/2020 00:00:02 09/06/2020 23:59:25 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 0.06 0.00 ลติร

10/06/2020 00:00:26 10/06/2020 23:59:47 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

0 0.10 0.00 ลติร

11/06/2020 00:00:48 11/06/2020 23:59:06 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

0 0.01 0.00 ลติร

12/06/2020 00:00:07 12/06/2020 23:59:25 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 0.01 0.00 ลติร

13/06/2020 00:00:26 13/06/2020 23:59:43 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

7 0.15 0.00 ลติร

14/06/2020 00:00:44 14/06/2020 23:59:03 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

15/06/2020 00:00:04 15/06/2020 23:59:27 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

66 19.22 3.72 ลติร

16/06/2020 00:00:28 16/06/2020 23:59:51 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

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/06/2020 00:00:51 17/06/2020 23:59:16 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 0.01 0.00 ลติร

18/06/2020 00:00:17 18/06/2020 23:59:40 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 0.01 0.00 ลติร

19/06/2020 00:00:41 19/06/2020 23:59:03 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 0.01 0.00 ลติร

20/06/2020 00:00:03 20/06/2020 23:59:24 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

3 0.19 0.00 ลติร

21/06/2020 00:00:25 21/06/2020 23:59:44 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 0.07 0.00 ลติร

22/06/2020 00:00:44 22/06/2020 23:59:03 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 0.03 0.00 ลติร

23/06/2020 00:00:04 23/06/2020 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

0 0.03 0.00 ลติร

24/06/2020 00:00:24 24/06/2020 22:03:38 22 ชั�วโมง 3 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.05 0.00 ลติร

25/06/2020 02:57:21 25/06/2020 23:59:01 21 ชั�วโมง 1 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.02 0.00 ลติร

26/06/2020 00:00:02 26/06/2020 23:59:21 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 0.04 0.00 ลติร

27/06/2020 00:00:21 27/06/2020 23:59:39 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 0.03 0.00 ลติร

28/06/2020 00:00:40 28/06/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

29/06/2020 00:00:58 29/06/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

30/06/2020 00:00:17 30/06/2020 23:59:36 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 0.02 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 ชั�วโมง 17 นาท ี23 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 36.42 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 73.35 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 13.61 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.39 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [36 เททา้ย] 85-1416 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:48 01/06/2020 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี11
วนิาที

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

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

57 26.58 5.06 ลติร

02/06/2020 00:00:00 02/06/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

61 36.16 7.00 ลติร

03/06/2020 00:00:19 03/06/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
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

04/06/2020 00:00:35 04/06/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

62 46.38 8.99 ลติร

05/06/2020 00:00:55 05/06/2020 23:59:13 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

60 34.24 6.56 ลติร

06/06/2020 00:00:13 06/06/2020 23:59:29 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

07/06/2020 00:00:30 07/06/2020 23:59:47 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

08/06/2020 00:00:47 08/06/2020 23:59:06 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

58 37.18 7.03 ลติร

09/06/2020 00:00:07 09/06/2020 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

66 93.30 18.23 ลติร

10/06/2020 00:00:29 10/06/2020 23:59:49 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

59 35.19 6.49 ลติร

11/06/2020 00:00:50 11/06/2020 23:59:07 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

60 40.17 7.91 ลติร

12/06/2020 00:00:08 12/06/2020 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

62 52.01 10.13 ลติร

13/06/2020 00:00:26 13/06/2020 23:59:41 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

14/06/2020 00:00:42 14/06/2020 23:59:57 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

15/06/2020 00:00:57 15/06/2020 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
วนิาที

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

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

69 35.75 6.92 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/06/2020 00:00:18 16/06/2020 23:59:40 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

71 35.15 6.91 ลติร

17/06/2020 00:00:41 17/06/2020 23:59:06 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

52 36.20 6.93 ลติร

18/06/2020 00:00:06 18/06/2020 23:59:29 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

59 38.92 7.52 ลติร

19/06/2020 00:00:29 19/06/2020 23:59:50 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

75 54.18 10.40 ลติร

20/06/2020 00:00:50 20/06/2020 23:32:17 23 ชั�วโมง 31 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

21/06/2020 21:28:59 21/06/2020 22:05:17 36 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

22/06/2020 07:22:23 22/06/2020 07:42:24 20 นาท ี1 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

23/06/2020 08:37:06 23/06/2020 23:59:22 15 ชั�วโมง 22 นาท ี16
วนิาที

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

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

61 49.47 9.75 ลติร

24/06/2020 00:00:23 24/06/2020 22:03:40 22 ชั�วโมง 3 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

57 34.88 6.78 ลติร

25/06/2020 02:57:11 25/06/2020 23:59:58 21 ชั�วโมง 2 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

64 45.76 8.81 ลติร

26/06/2020 00:00:59 26/06/2020 23:59:18 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

59 48.75 9.42 ลติร

27/06/2020 00:00:18 27/06/2020 23:59:32 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

28/06/2020 00:00:33 28/06/2020 23:59:46 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

29/06/2020 00:00:47 29/06/2020 23:59:03 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

84 58.78 11.49 ลติร

30/06/2020 00:00:04 30/06/2020 23:59:22 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

67 48.79 9.44 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 วนั 7 ชั�วโมง 1 นาท ี38 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 31.84 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 : 887.83 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 171.77 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [37 เททา้ย] 85-1432 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:09 01/06/2020 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

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

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

67 34.72 6.53 ลติร

02/06/2020 00:00:57 02/06/2020 23:59:45 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 32.83 6.25 ลติร

03/06/2020 00:00:45 03/06/2020 23:59:32 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

04/06/2020 00:00:33 04/06/2020 23:59:22 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 44.77 8.63 ลติร

05/06/2020 00:00:23 05/06/2020 23:59:11 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

84 39.81 7.72 ลติร

06/06/2020 00:00:12 06/06/2020 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 0.02 0.00 ลติร

07/06/2020 00:00:58 07/06/2020 23:59:44 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

08/06/2020 00:00:45 08/06/2020 23:59:34 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

64 57.80 10.94 ลติร

09/06/2020 00:00:34 09/06/2020 23:59:26 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

71 43.20 8.24 ลติร

10/06/2020 00:00:26 10/06/2020 23:59:15 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

69 33.25 6.25 ลติร

11/06/2020 00:00:15 11/06/2020 23:59:03 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

64 37.83 7.30 ลติร

12/06/2020 00:00:03 12/06/2020 23:59:51 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

61 38.58 7.28 ลติร

13/06/2020 00:00:51 13/06/2020 23:59:35 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

14/06/2020 00:00:35 14/06/2020 23:59:21 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

15/06/2020 00:00:21 15/06/2020 23:59:13 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

73 36.80 6.87 ลติร

16/06/2020 00:00:13 16/06/2020 23:59:06 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

71 67.39 13.14 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/06/2020 00:00:06 17/06/2020 23:59:00 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

58 35.60 6.70 ลติร

18/06/2020 00:00:01 18/06/2020 23:59:52 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

71 37.64 7.36 ลติร

19/06/2020 00:00:52 19/06/2020 23:59:43 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

67 50.88 9.76 ลติร

20/06/2020 00:00:43 20/06/2020 23:59:28 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

21/06/2020 00:00:28 21/06/2020 23:59:12 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

22/06/2020 00:00:12 22/06/2020 23:59:57 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

3 0.14 0.00 ลติร

23/06/2020 00:00:57 23/06/2020 23:59:45 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

62 55.95 10.71 ลติร

24/06/2020 00:00:45 24/06/2020 22:03:45 22 ชั�วโมง 3 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

61 41.30 8.06 ลติร

25/06/2020 02:56:45 25/06/2020 23:59:21 21 ชั�วโมง 2 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

60 46.31 8.95 ลติร

26/06/2020 00:00:21 26/06/2020 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

74 47.47 9.29 ลติร

27/06/2020 00:00:11 27/06/2020 23:59:55 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

28/06/2020 00:00:56 28/06/2020 23:59:39 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

29/06/2020 00:00:40 29/06/2020 23:59:27 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

81 49.01 9.45 ลติร

30/06/2020 00:00:28 30/06/2020 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

70 57.37 10.93 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 13 ชั�วโมง 5 นาท ี26 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.28 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 888.63 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 170.36 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.22 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [39 เททา้ย] 85-1433 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:25 01/06/2020 23:59:29 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 0.01 0.00 ลติร

02/06/2020 00:00:30 02/06/2020 23:59:35 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

03/06/2020 00:00:36 03/06/2020 23:59:42 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

04/06/2020 00:00:43 04/06/2020 23:59:49 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

05/06/2020 00:00:50 05/06/2020 23:59:57 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

78 73.60 14.20 ลติร

06/06/2020 00:00:58 06/06/2020 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 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

07/06/2020 00:00:02 07/06/2020 23:59:08 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

08/06/2020 00:00:08 08/06/2020 23:59:16 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

73 36.49 6.78 ลติร

09/06/2020 00:00:16 09/06/2020 23:59:26 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

86 350.35 69.24 ลติร

10/06/2020 00:00:27 10/06/2020 23:59:33 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

97 52.82 10.18 ลติร

11/06/2020 00:00:34 11/06/2020 23:59:37 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

12/06/2020 00:00:38 12/06/2020 23:59:41 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

3 0.23 0.00 ลติร

13/06/2020 00:00:42 13/06/2020 23:59:45 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 0.04 0.00 ลติร

14/06/2020 00:00:46 14/06/2020 23:59:50 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

15/06/2020 00:00:51 15/06/2020 23:58:59 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

79 42.07 8.04 ลติร

16/06/2020 00:00:00 16/06/2020 23:59:10 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

79 73.03 13.93 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/06/2020 00:00:11 17/06/2020 23:59:22 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

84 48.70 9.55 ลติร

18/06/2020 00:00:22 18/06/2020 23:59:32 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

76 47.15 9.26 ลติร

19/06/2020 00:00:32 19/06/2020 23:59:39 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 0.02 0.00 ลติร

20/06/2020 00:00:39 20/06/2020 23:59:43 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

21/06/2020 00:00:44 21/06/2020 23:59:47 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

22/06/2020 00:00:48 22/06/2020 23:59:51 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

23/06/2020 00:00:52 23/06/2020 23:59:57 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

100 183.97 36.44 ลติร

24/06/2020 00:00:58 24/06/2020 22:04:03 22 ชั�วโมง 3 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

25/06/2020 02:57:31 25/06/2020 23:59:06 21 ชั�วโมง 1 นาท ี35 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

26/06/2020 00:00:06 26/06/2020 23:59:11 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 0.00 0.00 ลติร

27/06/2020 00:00:12 27/06/2020 23:59:16 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

28/06/2020 00:00:17 28/06/2020 23:59:21 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

29/06/2020 00:00:21 29/06/2020 23:59:25 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 0.01 0.00 ลติร

30/06/2020 00:00:26 30/06/2020 23:59:33 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

67 39.85 7.78 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 19 ชั�วโมง 5 นาท ี52 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 44.06 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 948.42 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 185.40 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [53 ซอ่มถนน] 85-2659 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:50 01/06/2020 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

2 0.03 0.00 ลติร

02/06/2020 00:00:48 02/06/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

3 0.05 0.00 ลติร

03/06/2020 00:00:46 03/06/2020 23:59:44 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/06/2020 00:00:45 04/06/2020 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/06/2020 00:00:44 05/06/2020 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/06/2020 00:00:42 06/06/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/06/2020 00:00:40 07/06/2020 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

2 0.04 0.00 ลติร

08/06/2020 00:00:38 08/06/2020 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/06/2020 00:00:36 09/06/2020 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/06/2020 00:00:35 10/06/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

2 0.08 0.00 ลติร

11/06/2020 00:00:34 11/06/2020 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/06/2020 00:00:32 12/06/2020 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/06/2020 00:00:29 13/06/2020 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/06/2020 00:00:25 14/06/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/06/2020 00:00:22 15/06/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/06/2020 00:00:21 16/06/2020 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 นาที 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

17/06/2020 00:00:21 17/06/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/06/2020 00:00:23 18/06/2020 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/06/2020 00:00:22 19/06/2020 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/06/2020 00:00:21 20/06/2020 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

3 0.23 0.00 ลติร

21/06/2020 00:00:50 21/06/2020 23:59:46 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/06/2020 00:00:46 22/06/2020 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

23/06/2020 00:00:35 23/06/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็กอูท่อง
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

74 32.67 6.39 ลติร

24/06/2020 00:00:31 24/06/2020 22:04:26 22 ชั�วโมง 3 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

75 68.92 13.43 ลติร

25/06/2020 02:57:04 25/06/2020 23:59:25 21 ชั�วโมง 2 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

69 76.47 14.95 ลติร

26/06/2020 00:00:26 26/06/2020 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

3 0.26 0.01 ลติร

27/06/2020 00:00:24 27/06/2020 23:59:20 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

28/06/2020 00:00:21 28/06/2020 23:59:17 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

29/06/2020 00:00:18 29/06/2020 23:59:15 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

70 119.36 23.48 ลติร

30/06/2020 00:00:16 30/06/2020 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

70 71.82 13.79 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 22 ชั�วโมง 59 นาท ี48 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 34.45 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 370.00 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 72.05 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.14 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [45 รถนํ�า] 85-3063 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:35 01/06/2020 23:59:43 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 0.22 0.01 ลติร

02/06/2020 00:00:43 02/06/2020 23:59:53 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

3 0.17 0.00 ลติร

03/06/2020 00:00:54 03/06/2020 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 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

04/06/2020 00:00:05 04/06/2020 23:59:15 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

7 0.38 0.02 ลติร

05/06/2020 00:00:16 05/06/2020 23:59:27 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

66 38.34 7.01 ลติร

06/06/2020 00:00:27 06/06/2020 23:59:38 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

07/06/2020 00:00:38 07/06/2020 23:59:48 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

08/06/2020 00:00:48 08/06/2020 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี12
วนิาที

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

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

74 46.61 8.81 ลติร

09/06/2020 00:00:00 09/06/2020 23:59:12 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

3 0.16 0.02 ลติร

10/06/2020 00:00:12 10/06/2020 23:59:24 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

75 35.86 6.62 ลติร

11/06/2020 00:00:25 11/06/2020 23:59:34 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

4 0.36 0.00 ลติร

12/06/2020 00:00:35 12/06/2020 23:59:45 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

56 53.63 10.61 ลติร

13/06/2020 00:00:46 13/06/2020 23:59:55 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

14/06/2020 00:00:55 14/06/2020 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 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

15/06/2020 00:00:05 15/06/2020 23:59:17 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

4 0.18 0.01 ลติร

16/06/2020 00:00:18 16/06/2020 23:59:31 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

8 0.35 0.01 ลติร

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/06/2020 00:00:31 17/06/2020 23:59:47 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

68 62.24 12.13 ลติร

18/06/2020 00:00:48 18/06/2020 23:59:02 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

69 50.97 10.02 ลติร

19/06/2020 00:00:02 19/06/2020 23:59:14 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

5 0.20 0.00 ลติร

20/06/2020 00:00:15 20/06/2020 23:59:25 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

21/06/2020 00:00:26 21/06/2020 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

22/06/2020 00:00:35 22/06/2020 23:59:44 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 0.33 0.02 ลติร

23/06/2020 00:00:44 23/06/2020 23:59:52 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 0.17 0.01 ลติร

24/06/2020 00:00:53 24/06/2020 22:04:07 22 ชั�วโมง 3 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

5 0.23 0.01 ลติร

25/06/2020 02:57:24 25/06/2020 23:59:09 21 ชั�วโมง 1 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

6 0.32 0.02 ลติร

26/06/2020 00:00:10 26/06/2020 23:59:19 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

27/06/2020 00:00:19 27/06/2020 23:59:27 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

28/06/2020 00:00:27 28/06/2020 23:59:35 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

29/06/2020 00:00:35 29/06/2020 23:59:43 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

4 0.17 0.00 ลติร

30/06/2020 00:00:44 30/06/2020 23:59:53 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 0.33 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 4 ชั�วโมง 14 นาท ี54 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 28.08 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 291.38 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 55.33 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.27 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [46 รถนํ�า] 85-3064 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:28 01/06/2020 23:59:19 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

68 41.49 8.20 ลติร

02/06/2020 00:00:20 02/06/2020 23:59:10 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 0.03 0.00 ลติร

03/06/2020 00:00:11 03/06/2020 23:59:02 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

04/06/2020 00:00:03 04/06/2020 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

05/06/2020 00:00:55 05/06/2020 23:59:45 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

06/06/2020 00:00:45 06/06/2020 23:59:36 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

07/06/2020 00:00:36 07/06/2020 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

08/06/2020 00:00:28 08/06/2020 23:59:20 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

09/06/2020 00:00:20 09/06/2020 23:59:13 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

1 0.07 0.00 ลติร

10/06/2020 00:00:14 10/06/2020 23:59:07 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

11/06/2020 00:00:08 11/06/2020 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

12/06/2020 00:00:01 12/06/2020 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 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

13/06/2020 00:00:54 13/06/2020 23:59:45 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

14/06/2020 00:00:44 14/06/2020 23:59:37 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

15/06/2020 00:00:37 15/06/2020 23:59:33 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

16/06/2020 00:00:33 16/06/2020 23:59:28 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

17/06/2020 00:00:29 17/06/2020 23:59:25 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

4 0.17 0.00 ลติร

18/06/2020 00:00:26 18/06/2020 23:59:20 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

19/06/2020 00:00:20 19/06/2020 23:59:14 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

20/06/2020 00:00:14 20/06/2020 23:59:05 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

21/06/2020 00:00:05 21/06/2020 23:59:55 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

22/06/2020 00:00:55 22/06/2020 23:59:45 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

6 0.12 0.01 ลติร

23/06/2020 00:00:46 23/06/2020 23:59:36 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

24/06/2020 00:00:36 24/06/2020 22:03:38 22 ชั�วโมง 3 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

3 0.06 0.00 ลติร

25/06/2020 02:56:38 25/06/2020 23:59:16 21 ชั�วโมง 2 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

26/06/2020 00:00:16 26/06/2020 23:59:07 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

27/06/2020 00:00:07 27/06/2020 23:59:57 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

28/06/2020 00:00:57 28/06/2020 23:59:47 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

29/06/2020 00:00:47 29/06/2020 23:59:37 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

30/06/2020 00:00:37 30/06/2020 23:59:27 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 49 นาท ี20 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.20 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 41.95 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 8.21 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.11 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [47 รถนํ�า] 85-3065 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:23 01/06/2020 23:59:05 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

02/06/2020 00:00:06 02/06/2020 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

03/06/2020 00:00:50 03/06/2020 23:59:34 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

04/06/2020 00:00:34 04/06/2020 23:59:18 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

05/06/2020 00:00:19 05/06/2020 23:59:01 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

06/06/2020 00:00:02 06/06/2020 23:59:45 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

07/06/2020 00:00:46 07/06/2020 23:59:29 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

08/06/2020 00:00:30 08/06/2020 23:59:13 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

09/06/2020 00:00:14 09/06/2020 23:58:59 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

10/06/2020 00:00:00 10/06/2020 23:59:44 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

11/06/2020 00:00:45 11/06/2020 23:59:28 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

12/06/2020 00:00:29 12/06/2020 23:59:11 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

13/06/2020 00:00:12 13/06/2020 23:59:54 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

14/06/2020 00:00:54 14/06/2020 23:59:38 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

15/06/2020 00:00:39 15/06/2020 23:59:26 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

16/06/2020 00:00:26 16/06/2020 23:59:12 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

17/06/2020 00:00:13 17/06/2020 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

0 0.00 0.00 ลติร

18/06/2020 00:00:01 18/06/2020 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 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

19/06/2020 00:00:49 19/06/2020 23:59:35 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 0.01 0.00 ลติร

20/06/2020 00:00:35 20/06/2020 23:59:18 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

21/06/2020 00:00:19 21/06/2020 23:59:01 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

22/06/2020 00:00:02 22/06/2020 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

23/06/2020 00:00:45 23/06/2020 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

24/06/2020 00:00:27 24/06/2020 22:04:08 22 ชั�วโมง 3 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

25/06/2020 02:56:43 25/06/2020 23:59:52 21 ชั�วโมง 3 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

26/06/2020 00:00:52 26/06/2020 23:59:35 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

27/06/2020 00:00:36 27/06/2020 23:59:17 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

28/06/2020 00:00:18 28/06/2020 23:58:59 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

29/06/2020 00:00:00 29/06/2020 23:59:43 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

30/06/2020 00:00:43 30/06/2020 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 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 6 ชั�วโมง 47 นาท ี53 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.20 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.03 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 8.21 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.11 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [20 เทรลเลอร]์ 85-4994 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 08:34:37 01/06/2020 09:26:23 51 นาท ี46 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

08/06/2020 09:05:27 08/06/2020 12:53:00 3 ชั�วโมง 47 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

69 76.19 33.98 ลติร

15/06/2020 08:41:39 15/06/2020 09:22:56 41 นาท ี17 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

22/06/2020 08:22:09 22/06/2020 13:53:19 5 ชั�วโมง 31 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

70 77.61 31.04 ลติร

23/06/2020 09:40:36 23/06/2020 16:46:34 7 ชั�วโมง 5 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

79 139.58 54.79 ลติร

24/06/2020 11:02:45 24/06/2020 11:08:44 5 นาท ี59 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

25/06/2020 09:27:33 25/06/2020 09:51:33 24 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.03 0.00 ลติร

29/06/2020 08:34:05 29/06/2020 11:17:06 2 ชั�วโมง 43 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.18 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 17 ชั�วโมง 6 นาท ี7 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 31.56 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 293.73 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 119.81 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.45 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [08 รถเกลี�ยดนิ] 0ต-2339 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 08:38:29 01/06/2020 20:28:22 11 ชั�วโมง 49 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัวาสนา 21 นําลาภ
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท พ.ีพ.ี เพาเวอรอ์ตุสาหกรรม
จํากดั

ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 32.17 0.00 ลติร

02/06/2020 08:28:02 02/06/2020 16:58:28 8 ชั�วโมง 30 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� บรษัิท พ.ีพ.ี เพาเวอรอ์ตุสาหกรรม
จํากดั

ต.บอ่สพุรรณ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

0 30.02 0.00 ลติร

04/06/2020 08:31:21 04/06/2020 20:43:05 12 ชั�วโมง 11 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 23.03 0.00 ลติร

05/06/2020 08:33:09 05/06/2020 20:00:14 11 ชั�วโมง 27 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดันันทนาคา้สลาก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

0 20.96 0.00 ลติร

08/06/2020 08:29:24 08/06/2020 20:22:50 11 ชั�วโมง 53 นาท ี26
วนิาที

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

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

0 18.09 0.00 ลติร

09/06/2020 10:45:55 09/06/2020 12:57:38 2 ชั�วโมง 11 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัอบุลอนิเตอรเ์ทรด
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

0 1.10 0.00 ลติร

10/06/2020 08:34:59 10/06/2020 20:33:39 11 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 22.97 0.00 ลติร

11/06/2020 08:22:30 11/06/2020 20:52:50 12 ชั�วโมง 30 นาท ี20
วนิาที

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

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 23.39 0.00 ลติร

12/06/2020 08:28:12 12/06/2020 18:39:30 10 ชั�วโมง 11 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ปั�มนํ�ามนั
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 15.23 0.00 ลติร

15/06/2020 08:51:18 15/06/2020 20:39:14 11 ชั�วโมง 47 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ปั�มนํ�ามนั
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวเชง้โภชนาหนา้วงัฯ
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 22.99 0.00 ลติร

16/06/2020 08:36:45 16/06/2020 16:55:15 8 ชั�วโมง 18 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� บา้นวงัตะกู
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวเชง้โภชนาหนา้วงัฯ
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 22.24 0.00 ลติร

17/06/2020 12:50:01 17/06/2020 13:20:02 30 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� บา้นวงัตะกู
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวเชง้โภชนาหนา้วงัฯ
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

18/06/2020 08:28:10 18/06/2020 20:31:43 12 ชั�วโมง 3 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� บา้นวงัตะกู
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 22.88 0.00 ลติร

19/06/2020 08:28:08 19/06/2020 20:39:51 12 ชั�วโมง 11 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 9
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

0 24.10 0.00 ลติร

23/06/2020 08:32:59 23/06/2020 16:54:30 8 ชั�วโมง 21 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� บา้นลองตอง
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

0 24.90 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

24/06/2020 07:46:57 24/06/2020 21:52:56 14 ชั�วโมง 5 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� บา้นลองตอง
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

0 31.57 0.00 ลติร

25/06/2020 08:26:01 25/06/2020 16:47:52 8 ชั�วโมง 21 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� บา้นลองตอง
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

0 27.05 0.00 ลติร

26/06/2020 08:28:40 26/06/2020 20:22:12 11 ชั�วโมง 53 นาท ี32
วนิาที

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

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

0 23.28 0.00 ลติร

29/06/2020 08:26:10 29/06/2020 19:55:40 11 ชั�วโมง 29 นาท ี30
วนิาที

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

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

0 32.75 0.00 ลติร

30/06/2020 08:35:45 30/06/2020 20:26:31 11 ชั�วโมง 50 นาท ี46
วนิาที

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

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

0 20.62 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 17 ชั�วโมง 6 นาท ี7 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 31.56 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 439.42 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 119.81 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.45 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [51 ดบัเพลงิ] 0บร-6196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:46 01/06/2020 00:42:07 41 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.00 0.00 ลติร

13/06/2020 08:58:04 13/06/2020 23:59:07 15 ชั�วโมง 1 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

1 0.07 0.00 ลติร

14/06/2020 00:00:08 14/06/2020 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

2 0.06 0.01 ลติร

15/06/2020 00:00:45 15/06/2020 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.02 0.00 ลติร

16/06/2020 00:00:27 16/06/2020 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.01 0.00 ลติร

17/06/2020 00:00:10 17/06/2020 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.02 0.00 ลติร

18/06/2020 00:00:54 18/06/2020 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.02 0.00 ลติร

19/06/2020 00:00:34 19/06/2020 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.00 0.00 ลติร

20/06/2020 00:00:14 20/06/2020 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.01 0.00 ลติร

21/06/2020 00:00:53 21/06/2020 23:59:30 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

22/06/2020 00:00:30 22/06/2020 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.01 0.00 ลติร

23/06/2020 00:00:09 23/06/2020 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.08 0.00 ลติร

24/06/2020 00:00:30 24/06/2020 20:41:57 20 ชั�วโมง 41 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

0 0.00 0.00 ลติร

29/06/2020 14:30:30 29/06/2020 23:59:01 9 ชั�วโมง 28 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

1 0.05 0.00 ลติร

30/06/2020 00:00:01 30/06/2020 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อยูท่ี� เฟิรส์มารท์
ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม

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 : 51 นาท ี47 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 1.13 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.35 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 0.01 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 35.00 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [50 นํ�าดบัเพลงิ] 0บว-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 06/2020

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/06/2020 00:00:08 01/06/2020 23:59:47 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 0.71 0.00 ลติร

02/06/2020 00:00:48 02/06/2020 23:59:26 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

68 31.20 14.11 ลติร

03/06/2020 00:00:27 03/06/2020 23:59:05 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 0.90 0.00 ลติร

04/06/2020 00:00:06 04/06/2020 23:59:46 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 0.76 0.00 ลติร

05/06/2020 00:00:46 05/06/2020 23:59:26 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 0.55 0.00 ลติร

06/06/2020 00:00:26 06/06/2020 23:59:06 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 0.16 0.00 ลติร

07/06/2020 00:00:06 07/06/2020 23:59:47 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 0.27 0.00 ลติร

08/06/2020 00:00:47 08/06/2020 23:59:27 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 0.58 0.00 ลติร

09/06/2020 00:00:27 09/06/2020 23:59:08 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 0.65 0.00 ลติร

10/06/2020 00:00:08 10/06/2020 23:59:50 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 0.34 0.00 ลติร

11/06/2020 00:00:50 11/06/2020 23:59:30 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 0.31 0.00 ลติร

12/06/2020 00:00:31 12/06/2020 23:59:10 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 0.53 0.00 ลติร

13/06/2020 00:00:10 13/06/2020 23:59:49 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 0.37 0.00 ลติร

14/06/2020 00:00:50 14/06/2020 23:59:28 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 0.07 0.00 ลติร

15/06/2020 00:00:29 15/06/2020 23:59:09 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 0.17 0.00 ลติร

16/06/2020 00:00:09 16/06/2020 23:59:51 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 0.64 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

17/06/2020 00:00:51 17/06/2020 23:59:34 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 0.76 0.00 ลติร

18/06/2020 00:00:33 18/06/2020 23:59:16 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 0.08 0.00 ลติร

19/06/2020 00:00:17 19/06/2020 23:59:57 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

75 8.43 3.31 ลติร

20/06/2020 00:00:58 20/06/2020 23:59:37 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 0.05 0.00 ลติร

21/06/2020 00:00:37 21/06/2020 23:59:16 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 0.11 0.00 ลติร

22/06/2020 00:00:17 22/06/2020 23:59:56 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 0.13 0.00 ลติร

23/06/2020 00:00:57 23/06/2020 23:59:35 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 0.81 0.00 ลติร

24/06/2020 00:00:36 24/06/2020 22:04:09 22 ชั�วโมง 3 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.43 0.00 ลติร

25/06/2020 02:56:56 25/06/2020 23:59:55 21 ชั�วโมง 2 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั�วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.42 0.00 ลติร

26/06/2020 00:00:55 26/06/2020 23:59:35 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 0.30 0.00 ลติร

27/06/2020 00:00:35 27/06/2020 23:59:14 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 0.48 0.00 ลติร

28/06/2020 00:00:15 28/06/2020 23:59:54 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 0.28 0.00 ลติร

29/06/2020 00:00:54 29/06/2020 23:59:33 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 0.20 0.00 ลติร

30/06/2020 00:00:34 30/06/2020 23:59:13 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 0.48 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 6 ชั�วโมง 48 นาท ี43 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 26.91 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 51.17 กม.

ใชนํ้�ามนัทั�งหมด : 17.42 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ�ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.94 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --


