
 

 

 

 

 

รายงานการท างานยานพาหนะ 63 คัน 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบุรี 
พฤษภาคม 2564 

 

กรมการขนส่งทางบก 48 คนั 

ระบบแท่งวดัน ้ามนัและจีพีเอส 15 คนั 

 

 

 
 

 

 

 

 

Company: 

Genius Tracks System Company Co.,LTD  

บริษทั จีเนียส แทร็ค ซิสเทม็ จ ากดั  23 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู  เขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพ 

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

http://www.geniustracks.com/
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2400ต-2400 [22 แม็คโคร 
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ตค-400 [33 เกลี่ยดิน]  
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ตค-780 [24 แม็คโคร] 
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ตค-1345 [27 แม็คโคร] 
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13ตค-1346 [30 แม็คโคร] 
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ตค-1507 [25 แม็ครโคร] 
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ตค-1707 [10 รถเกลี่ยดนิ] 
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ตค-3446 [28 แม็คโคร] 
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ตค-3447 [29 แม็คโคร] 
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ตค-3692 [32 รถเกลี่ยดนิ] 
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ตค-3721 [26 แม็คโคร] 
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อบจ-72 [12 รถเกลี่ยดิน] 
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รายงานการท างานเคร่ืองจักรหนัก 

จ านวน 15 คนั 
 

 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [33 เกลี�ยดนิ] ตค-400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/05/2021

ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ 14

ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

ไมม่ขีอ้มลู



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [11 รถเกลี�ยดนิ] ตค-401 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/05/2021

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�ย
ดนิ

ตค-401 04/05/2021 - - - - - - 0.03 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 05/05/2021 อยูท่ี� บา้นหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

05/05/2021
10:46:15

05/05/2021
16:09:11

5 ชั�วโมง 22 นาที
56 วนิาที

- 14.55 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 17/05/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนองหนิ
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

17/05/2021
10:12:40

17/05/2021
16:19:55

6 ชั�วโมง 7 นาที
15 วนิาที

- 14.46 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 18/05/2021 อยูท่ี� สํานักงานเทศบาลตําบลหนองกระ
ทุม่

ต.หนองกระทุม่ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หว้ยหนิ
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

18/05/2021
08:51:05

18/05/2021
16:08:19

7 ชั�วโมง 17 นาที
14 วนิาที

- 24.58 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 19/05/2021 อยูท่ี� หว้ยหนิ
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หว้ยหนิ
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

19/05/2021
16:06:38

19/05/2021
16:06:44

6 วนิาที - 0.05 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 20/05/2021 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 7
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองนกเคา้
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

20/05/2021
09:16:10

20/05/2021
16:03:49

6 ชั�วโมง 47 นาที
39 วนิาที

- 20.98 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 28/05/2021 อยูท่ี� บา้นโสกนวล
ต.วงัคนั อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหมห่นองนา
ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

28/05/2021
13:21:28

28/05/2021
16:37:11

3 ชั�วโมง 15 นาที
43 วนิาที

- 4.41 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [24 แม็คโคร] ตค-780 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/05/2021

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

24 แม็คโคร ตค-780 01/05/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 02/05/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 03/05/2021 อยูท่ี� อทติยา
ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

03/05/2021
10:21:39

03/05/2021
11:20:40

59 นาท ี1 วนิาที - 16.65 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 04/05/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 05/05/2021 อยูท่ี� เชง้โภชนา
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

05/05/2021
09:25:02

05/05/2021
16:23:02

6 ชั�วโมง 58 นาที - 11.52 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 06/05/2021 อยูท่ี� เชง้โภชนา
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

06/05/2021
09:17:17

06/05/2021
16:12:53

6 ชั�วโมง 55 นาที
36 วนิาที

- 9.28 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 07/05/2021 อยูท่ี� สมพงษ์การเกษตร ทุง่คอก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

07/05/2021
09:32:38

07/05/2021
16:19:35

6 ชั�วโมง 46 นาที
57 วนิาที

- 8.98 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 08/05/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 09/05/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 10/05/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 11/05/2021 อยูท่ี� สมพงษ์การเกษตร ทุง่คอก
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

11/05/2021
08:54:53

11/05/2021
17:19:55

8 ชั�วโมง 25 นาที
2 วนิาที

- 10.36 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 12/05/2021 อยูท่ี� ทวผีลศนูยล์อ้
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

12/05/2021
08:50:28

12/05/2021
16:58:11

8 ชั�วโมง 7 นาที
43 วนิาที

- 10.60 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 13/05/2021 อยูท่ี� ปากคอกคารแ์คร์
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท อายเุคนโบนแฟคทอรี�
จํากดั

ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

13/05/2021
09:03:37

13/05/2021
16:16:11

7 ชั�วโมง 12 นาที
34 วนิาที

- 11.36 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 14/05/2021 อยูท่ี� บรษัิท อายเุคนโบนแฟคทอรี�
จํากดั

ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

14/05/2021
09:55:39

14/05/2021
11:15:31

1 ชั�วโมง 19 นาที
52 วนิาที

- 30.39 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 15/05/2021 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

15/05/2021
08:55:00

15/05/2021
14:07:37

5 ชั�วโมง 12 นาที
37 วนิาที

- 6.29 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 16/05/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 17/05/2021 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท อายเุคนโบนแฟคทอรี�
จํากดั

ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

17/05/2021
08:48:50

17/05/2021
16:34:17

7 ชั�วโมง 45 นาที
27 วนิาที

- 29.02 กม.



ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

24 แม็คโคร ตค-780 18/05/2021 อยูท่ี� บรษัิท อายเุคนโบนแฟคทอรี�
จํากดั

ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ชา่งวบิลูย ์ปรางศร
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

18/05/2021
09:09:59

18/05/2021
16:19:03

7 ชั�วโมง 9 นาท ี4
วนิาที

- 11.75 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 19/05/2021 อยูท่ี� ชา่งวบิลูย ์ปรางศร
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

19/05/2021
09:01:10

19/05/2021
16:14:42

7 ชั�วโมง 13 นาที
32 วนิาที

- 9.00 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 20/05/2021 อยูท่ี� โรงงานจักรวาลอตุสาหกรรม
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

20/05/2021
10:39:18

20/05/2021
16:10:52

5 ชั�วโมง 31 นาที
34 วนิาที

- 8.43 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 21/05/2021 อยูท่ี� โรงงานจักรวาลอตุสาหกรรม
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

21/05/2021
09:11:21

21/05/2021
16:27:18

7 ชั�วโมง 15 นาที
57 วนิาที

- 9.36 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 22/05/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 23/05/2021 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 24/05/2021 อยูท่ี� วดัทุง่เข็น
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

24/05/2021
09:10:47

24/05/2021
16:25:31

7 ชั�วโมง 14 นาที
44 วนิาที

- 8.90 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 27/05/2021 อยูท่ี� วดัทุง่เข็น
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

27/05/2021
09:22:56

27/05/2021
16:23:01

7 ชั�วโมง 5 วนิาที - 10.06 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 28/05/2021 อยูท่ี� วดัทุง่เข็น
ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

28/05/2021
09:19:26

28/05/2021
16:19:56

7 ชั�วโมง 30 วนิาที - 9.84 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [27 แม็คโคร] ตค-1345 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/05/2021

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

27 แม็คโคร ตค-1345 01/05/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 02/05/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 03/05/2021 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

03/05/2021
11:22:52

03/05/2021
14:59:02

3 ชั�วโมง 36 นาที
10 วนิาที

- 1.93 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 07/05/2021 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

07/05/2021
12:50:45

07/05/2021
15:22:18

2 ชั�วโมง 31 นาที
33 วนิาที

- 1.84 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 08/05/2021 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

08/05/2021
09:15:53

08/05/2021
09:43:44

27 นาท ี51 วนิาที - 0.58 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 17/05/2021 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

17/05/2021
09:38:20

17/05/2021
09:48:21

10 นาท ี1 วนิาที - 0.11 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 18/05/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 19/05/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 20/05/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 21/05/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 22/05/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 23/05/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 24/05/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 25/05/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 26/05/2021 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 27/05/2021 อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ส. วจิติรศลิป์
ต.มดแดง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

27/05/2021
09:01:03

27/05/2021
09:19:21

18 นาท ี18 วนิาที - 0.33 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 28/05/2021 - - - - - - -



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [30 แม็คโคร] ตค-1346 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/05/2021

ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�
สถานที� เร ิ�ม

ตน้
สถานที� สิ�น

สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

30 แม็คโคร ตค-1346 01/05/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 02/05/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 03/05/2021 อยูท่ี� ศาลตา
ยาย

ต.ยา่นยาว
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นวงั
หวา้

ต.ยา่นยาว
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

03/05/2021 08:55:03 03/05/2021 16:07:30 7 ชั�วโมง 12 นาท ี27 วนิาที - 8.44 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 04/05/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 05/05/2021 อยูท่ี� บา้นวงั
หวา้

ต.ยา่นยาว
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัวงั
หวา้

ต.ยา่นยาว
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

05/05/2021 08:37:43 05/05/2021 16:05:31 7 ชั�วโมง 27 นาท ี48 วนิาที - 9.44 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 06/05/2021 อยูท่ี� วดัวงั
หวา้

ต.ยา่นยาว
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัวงั
หวา้

ต.ยา่นยาว
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

06/05/2021 09:45:11 06/05/2021 16:05:30 6 ชั�วโมง 20 นาท ี19 วนิาที - 10.03 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 07/05/2021 อยูท่ี� วดัวงั
หวา้

ต.ยา่นยาว
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัวงั
หวา้

ต.ยา่นยาว
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

07/05/2021 09:00:40 07/05/2021 15:52:26 6 ชั�วโมง 51 นาท ี46 วนิาที - 9.24 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 08/05/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 09/05/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 10/05/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 11/05/2021 อยูท่ี� วดัวงั
หวา้

ต.ยา่นยาว
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัวงั
หวา้

ต.ยา่นยาว
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

11/05/2021 08:43:08 11/05/2021 15:53:10 7 ชั�วโมง 10 นาท ี2 วนิาที - 10.82 กม.



ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�
สถานที� เร ิ�ม

ตน้
สถานที� สิ�น

สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

30 แม็คโคร ตค-1346 12/05/2021 อยูท่ี� วดัวงั
หวา้

ต.ยา่นยาว
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสี
มณีสมบรูณ์
ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

12/05/2021 08:25:10 12/05/2021 16:00:56 7 ชั�วโมง 35 นาท ี46 วนิาที - 13.90 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 13/05/2021 อยูท่ี� โรงสี
มณีสมบรูณ์
ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศริพิา
นชิ

ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

13/05/2021 08:59:26 13/05/2021 16:01:07 7 ชั�วโมง 1 นาท ี41 วนิาที - 7.78 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 14/05/2021 อยูท่ี� โรงสี
มณีสมบรูณ์
ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศริพิา
นชิ

ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

14/05/2021 08:43:43 14/05/2021 14:40:27 5 ชั�วโมง 56 นาท ี44 วนิาที - 7.70 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 15/05/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 16/05/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 17/05/2021 อยูท่ี� โรงสี
มณีสมบรูณ์
ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสี
มณีสมบรูณ์
ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

17/05/2021 08:37:37 17/05/2021 14:29:38 5 ชั�วโมง 52 นาท ี1 วนิาที - 9.90 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 18/05/2021 อยูท่ี� โรงสี
มณีสมบรูณ์
ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสี
มณีสมบรูณ์
ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

18/05/2021 08:34:23 18/05/2021 15:53:02 7 ชั�วโมง 18 นาท ี39 วนิาที - 8.85 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 19/05/2021 อยูท่ี� โรงสี
มณีสมบรูณ์
ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสี
มณีสมบรูณ์
ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

19/05/2021 08:36:45 19/05/2021 16:00:20 7 ชั�วโมง 23 นาท ี35 วนิาที - 10.23 กม.



ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�
สถานที� เร ิ�ม

ตน้
สถานที� สิ�น

สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

30 แม็คโคร ตค-1346 20/05/2021 อยูท่ี� โรงสี
มณีสมบรูณ์
ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กลุม่
ออมทรัพย์
เพื�อการผลติ
หมูท่ี� 6 บา้น
นํ�าซบั

สํานักงาน
กองทนุ

หมูบ่า้นหมูท่ี�
6 บา้นวงั
นํ�าซบั

ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

20/05/2021 08:30:17 20/05/2021 16:01:08 7 ชั�วโมง 30 นาท ี51 วนิาที - 11.73 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 21/05/2021 อยูท่ี� กลุม่
ออมทรัพย์
เพื�อการผลติ
หมูท่ี� 6 บา้น
นํ�าซบั

สํานักงาน
กองทนุ

หมูบ่า้นหมูท่ี�
6 บา้นวงั
นํ�าซบั

ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท
โชคชยัธานี
จํากดั

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

21/05/2021 08:49:46 21/05/2021 15:45:42 6 ชั�วโมง 55 นาท ี56 วนิาที - 15.56 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 22/05/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 23/05/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 24/05/2021 อยูท่ี� บรษัิท
โชคชยัธานี
จํากดั

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท
โชคชยัธานี
จํากดั

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

24/05/2021 08:18:23 24/05/2021 16:05:46 7 ชั�วโมง 47 นาท ี23 วนิาที - 9.97 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 25/05/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 26/05/2021 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 27/05/2021 อยูท่ี� บรษัิท
โชคชยัธานี
จํากดั

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท
โชคชยัธานี
จํากดั

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

27/05/2021 08:37:21 27/05/2021 16:01:11 7 ชั�วโมง 23 นาท ี50 วนิาที - 9.34 กม.



ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที�
สถานที� เร ิ�ม

ตน้
สถานที� สิ�น

สดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

30 แม็คโคร ตค-1346 28/05/2021 อยูท่ี� บรษัิท
โชคชยัธานี
จํากดั

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท
โชคชยัธานี
จํากดั

อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

28/05/2021 08:18:24 28/05/2021 15:47:50 7 ชั�วโมง 29 นาท ี26 วนิาที - 9.83 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [25 แม็คโคร] ตค-1507 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/05/2021

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 03/05/2021 อยูท่ี� หมวดปฏบิตักิารสบูนํ�าจังหวดั
สพุรรณบรุี

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

03/05/2021
08:11:11

03/05/2021
16:12:17

8 ชั�วโมง 1 นาท ี6
วนิาที

- 8.91 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 04/05/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 05/05/2021 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

05/05/2021
08:18:10

05/05/2021
16:01:37

7 ชั�วโมง 43 นาที
27 วนิาที

- 5.34 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 06/05/2021 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

06/05/2021
08:36:09

06/05/2021
16:00:47

7 ชั�วโมง 24 นาที
38 วนิาที

- 4.55 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 07/05/2021 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นวงัสําเภาลม่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

07/05/2021
08:15:18

07/05/2021
16:06:35

7 ชั�วโมง 51 นาที
17 วนิาที

- 9.00 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 08/05/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 09/05/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 10/05/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 11/05/2021 อยูท่ี� บา้นวงัสําเภาลม่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

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

11/05/2021
08:04:53

11/05/2021
16:07:49

8 ชั�วโมง 2 นาที
56 วนิาที

- 8.25 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 12/05/2021 อยูท่ี� อูช่า่งตะ๊ธนกจิ
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

12/05/2021
08:11:59

12/05/2021
16:29:44

8 ชั�วโมง 17 นาที
45 วนิาที

- 6.26 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 13/05/2021 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

13/05/2021
07:58:52

13/05/2021
16:01:42

8 ชั�วโมง 2 นาที
50 วนิาที

- 5.87 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 14/05/2021 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

14/05/2021
07:45:32

14/05/2021
15:40:49

7 ชั�วโมง 55 นาที
17 วนิาที

- 5.15 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 15/05/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 16/05/2021 - - - - - - -



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 17/05/2021 อยูท่ี� สามชกุเมทลัชที
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอ.เค.บ.ี เอ็น
แทรเวล

ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

17/05/2021
07:57:24

17/05/2021
16:02:54

8 ชั�วโมง 5 นาที
30 วนิาที

- 6.01 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 18/05/2021 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอ.เค.บ.ี เอ็น
แทรเวล

ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นวงัสําเภาลม่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

18/05/2021
07:57:06

18/05/2021
15:50:06

7 ชั�วโมง 53 นาที - 7.55 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 19/05/2021 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัทา่นางเรงิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

19/05/2021
08:06:46

19/05/2021
15:14:10

7 ชั�วโมง 7 นาที
24 วนิาที

- 7.31 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 20/05/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัทา่นางเรงิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัสวุรรณเพิ�มพนู
(1987)

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

20/05/2021
07:55:16

20/05/2021
15:44:41

7 ชั�วโมง 49 นาที
25 วนิาที

- 6.94 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 21/05/2021 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัสวุรรณเพิ�มพนู
(1987)

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เขาพระ

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

21/05/2021
08:07:56

21/05/2021
15:45:03

7 ชั�วโมง 37 นาที
7 วนิาที

- 6.35 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 22/05/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 23/05/2021 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 24/05/2021 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เขาพระ

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� เจห๊อย
ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

24/05/2021
08:09:19

24/05/2021
15:46:43

7 ชั�วโมง 37 นาที
24 วนิาที

- 7.98 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 27/05/2021 อยูท่ี� เจห๊อย
ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

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

27/05/2021
08:26:06

27/05/2021
15:19:36

6 ชั�วโมง 53 นาที
30 วนิาที

- 11.12 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 28/05/2021 - - - - - - -



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [10 รถเกลี�ยดนิ] ตค-1707 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/05/2021

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 03/05/2021 อยูท่ี� รา้นเจเ๊รยีม
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุหมูบ่า้นบางปลา
หมอ

ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

03/05/2021
09:04:32

03/05/2021
14:50:15

5 ชั�วโมง 45 นาที
43 วนิาที

- 17.36 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 04/05/2021 - - - - - - -

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 05/05/2021 - - - - - - -

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 06/05/2021 - - - - - - -

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 07/05/2021 อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุหมูบ่า้นบางปลา
หมอ

ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุหมูบ่า้นบางปลา
หมอ

ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

07/05/2021
14:05:51

07/05/2021
14:17:27

11 นาท ี36 วนิาที - 0.00 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 14/05/2021 อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุหมูบ่า้นบางปลา
หมอ

ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

14/05/2021
08:36:11

14/05/2021
10:01:29

1 ชั�วโมง 25 นาที
18 วนิาที

- 8.08 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 21/05/2021 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัรอเจรญิ
ต.บางปลามา้ อ.บางปลามา้

จ.สพุรรณบรุี

21/05/2021
07:20:30

21/05/2021
16:24:11

9 ชั�วโมง 3 นาที
41 วนิาที

- 23.78 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 24/05/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัรอเจรญิ
ต.บางปลามา้ อ.บางปลามา้

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัรอเจรญิ
ต.บางปลามา้ อ.บางปลามา้

จ.สพุรรณบรุี

24/05/2021
08:59:20

24/05/2021
16:08:36

7 ชั�วโมง 9 นาที
16 วนิาที

- 6.91 กม.

10 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-1707 25/05/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัรอเจรญิ
ต.บางปลามา้ อ.บางปลามา้

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

25/05/2021
10:41:13

25/05/2021
14:52:03

4 ชั�วโมง 10 นาที
50 วนิาที

- 15.22 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [28 แม็คโคร] ตค-3446 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/05/2021

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

28 แม็คโคร ตค-3446 01/05/2021 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 02/05/2021 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 03/05/2021 อยูท่ี� บา้นทุง่หนองแกว้
ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นทุง่หนองแกว้
ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

03/05/2021
08:48:33

03/05/2021
16:22:04

7 ชั�วโมง 33 นาที
31 วนิาที

- 8.25 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 04/05/2021 - - - - - - 0.14 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 05/05/2021 อยูท่ี� บา้นทุง่หนองแกว้
ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นทุง่หนองแกว้
ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

05/05/2021
08:22:16

05/05/2021
16:30:08

8 ชั�วโมง 7 นาที
52 วนิาที

- 8.23 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 11/05/2021 อยูท่ี� บา้นทุง่หนองแกว้
ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นทุง่หนองแกว้
ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

11/05/2021
08:18:23

11/05/2021
16:12:10

7 ชั�วโมง 53 นาที
47 วนิาที

- 9.51 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 12/05/2021 อยูท่ี� บา้นทุง่หนองแกว้
ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นทุง่หนองแกว้
ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

12/05/2021
08:08:58

12/05/2021
16:24:45

8 ชั�วโมง 15 นาที
47 วนิาที

- 7.98 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 13/05/2021 อยูท่ี� บา้นทุง่หนองแกว้
ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นทุง่หนองแกว้
ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

13/05/2021
08:08:36

13/05/2021
13:53:10

5 ชั�วโมง 44 นาที
34 วนิาที

- 9.05 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 14/05/2021 อยูท่ี� บา้นทุง่หนองแกว้
ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นทุง่หนองแกว้
ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

14/05/2021
11:01:14

14/05/2021
13:03:52

2 ชั�วโมง 2 นาที
38 วนิาที

- 4.64 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 15/05/2021 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 16/05/2021 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 17/05/2021 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 18/05/2021 อยูท่ี� บา้นทุง่หนองแกว้
ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองแค
ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

18/05/2021
08:27:14

18/05/2021
16:20:48

7 ชั�วโมง 53 นาที
34 วนิาที

- 9.67 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 19/05/2021 อยูท่ี� บา้นหนองแค
ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองแค
ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

19/05/2021
08:19:47

19/05/2021
16:20:49

8 ชั�วโมง 1 นาท ี2
วนิาที

- 7.07 กม.



ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

28 แม็คโคร ตค-3446 20/05/2021 อยูท่ี� บา้นหนองแค
ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองแค
ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

20/05/2021
08:22:30

20/05/2021
16:06:03

7 ชั�วโมง 43 นาที
33 วนิาที

- 8.86 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 21/05/2021 อยูท่ี� บา้นหนองแค
ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กหุลาบฟารม์
ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

21/05/2021
08:36:11

21/05/2021
13:30:10

4 ชั�วโมง 53 นาที
59 วนิาที

- 14.06 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 22/05/2021 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 23/05/2021 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 24/05/2021 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 25/05/2021 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 26/05/2021 - - - - - - 0.31 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 27/05/2021 อยูท่ี� กหุลาบฟารม์
ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กหุลาบฟารม์
ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

27/05/2021
08:29:36

27/05/2021
11:00:07

2 ชั�วโมง 30 นาที
31 วนิาที

- 2.48 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 28/05/2021 อยูท่ี� กหุลาบฟารม์
ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสกีจิเจรญิรุง่โรจน์
ต.หนองผักนาก อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

28/05/2021
09:05:02

28/05/2021
10:34:11

1 ชั�วโมง 29 นาที
9 วนิาที

- 19.28 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [29 แม็คโคร] ตค-3447 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/05/2021

ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ 14

ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

ไมม่ขีอ้มลู



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [32 เกลี�ยดนิ] ตค-3692 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/05/2021

ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ 14

ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

ไมม่ขีอ้มลู



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [09 รถเกลี�ยดนิ] ตค-3693 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/05/2021

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 03/05/2021 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นนํ�าพุ
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัฉวาก
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

03/05/2021
08:26:46

03/05/2021
15:34:09

7 ชั�วโมง 7 นาที
23 วนิาที

- 18.05 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 04/05/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 05/05/2021 อยูท่ี� วดัฉวาก
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุหมูบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

05/05/2021
09:12:20

05/05/2021
16:06:01

6 ชั�วโมง 53 นาที
41 วนิาที

- 22.14 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 06/05/2021 อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุหมูบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักสงฆเ์ขาเขยีวพนาราม
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

06/05/2021
09:03:47

06/05/2021
10:39:07

1 ชั�วโมง 35 นาที
20 วนิาที

- 8.84 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 07/05/2021 - - - - - - 0.19 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 08/05/2021 - - - - - - 0.33 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 11/05/2021 อยูท่ี� สํานักสงฆเ์ขาเขยีวพนาราม
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักสงฆเ์ขาเขยีวพนาราม
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

11/05/2021
08:53:53

11/05/2021
14:05:20

5 ชั�วโมง 11 นาที
27 วนิาที

- 10.11 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 12/05/2021 อยูท่ี� สํานักสงฆเ์ขาเขยีวพนาราม
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 1
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

12/05/2021
10:14:37

12/05/2021
15:38:34

5 ชั�วโมง 23 นาที
57 วนิาที

- 13.17 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 13/05/2021 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 1
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 1
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

13/05/2021
08:40:06

13/05/2021
15:39:29

6 ชั�วโมง 59 นาที
23 วนิาที

- 11.86 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 14/05/2021 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 1
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 1
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

14/05/2021
08:58:32

14/05/2021
15:21:47

6 ชั�วโมง 23 นาที
15 วนิาที

- 12.19 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 15/05/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 16/05/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 17/05/2021 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 1
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 1
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

17/05/2021
08:10:52

17/05/2021
15:58:09

7 ชั�วโมง 47 นาที
17 วนิาที

- 14.13 กม.



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 18/05/2021 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 1
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

18/05/2021
08:20:57

18/05/2021
14:31:33

6 ชั�วโมง 10 นาที
36 วนิาที

- 12.05 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 19/05/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

19/05/2021
09:02:20

19/05/2021
15:42:00

6 ชั�วโมง 39 นาที
40 วนิาที

- 14.04 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 20/05/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

20/05/2021
08:26:26

20/05/2021
15:20:38

6 ชั�วโมง 54 นาที
12 วนิาที

- 12.53 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 21/05/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

21/05/2021
08:19:52

21/05/2021
14:13:59

5 ชั�วโมง 54 นาที
7 วนิาที

- 8.99 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 22/05/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 23/05/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 24/05/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นคลองละออม
ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

24/05/2021
08:10:37

24/05/2021
15:41:28

7 ชั�วโมง 30 นาที
51 วนิาที

- 19.84 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 25/05/2021 อยูท่ี� บา้นคลองละออม
ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นคลองละออม
ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

25/05/2021
08:43:28

25/05/2021
15:11:30

6 ชั�วโมง 28 นาที
2 วนิาที

- 12.41 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 26/05/2021 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 27/05/2021 อยูท่ี� บา้นคลองละออม
ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัดงพกิลุ
ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

27/05/2021
08:37:02

27/05/2021
15:38:33

7 ชั�วโมง 1 นาที
31 วนิาที

- 13.83 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 28/05/2021 อยูท่ี� วดัดงพกิลุ
ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศาลเจา้พอ่สวสัดเีขาใหญ่
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

28/05/2021
09:51:31

28/05/2021
15:50:53

5 ชั�วโมง 59 นาที
22 วนิาที

- 14.88 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [26 แม็คโคร] ตค-3721 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/05/2021

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 03/05/2021 อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจําตําบลดอน

โพธิ�ทอง
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูถ่าวรเจรญิยนต์
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

03/05/2021
08:31:27

03/05/2021
14:50:03

6 ชั�วโมง 18 นาที
36 วนิาที

- 7.06 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 04/05/2021 อยูท่ี� อูถ่าวรเจรญิยนต์
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูถ่าวรเจรญิยนต์
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

04/05/2021
11:54:39

04/05/2021
14:49:55

2 ชั�วโมง 55 นาที
16 วนิาที

- 2.42 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 05/05/2021 อยูท่ี� อูถ่าวรเจรญิยนต์
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางทอง
ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

05/05/2021
09:13:32

05/05/2021
10:45:22

1 ชั�วโมง 31 นาที
50 วนิาที

- 37.94 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 07/05/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นรางทอง
ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นรางทองใต ้
ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

07/05/2021
09:18:51

07/05/2021
16:04:37

6 ชั�วโมง 45 นาที
46 วนิาที

- 10.06 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 11/05/2021 อยูท่ี� บา้นรางทองใต ้
ต.วดัโบสถ ์อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นรางทองใต ้
ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

11/05/2021
08:55:27

11/05/2021
16:03:43

7 ชั�วโมง 8 นาที
16 วนิาที

- 9.26 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 12/05/2021 อยูท่ี� บา้นรางทองใต ้
ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นรางทองใต ้
ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

12/05/2021
08:54:55

12/05/2021
16:11:49

7 ชั�วโมง 16 นาที
54 วนิาที

- 9.48 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 13/05/2021 อยูท่ี� บา้นรางทองใต ้
ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองมูย่ี�
ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

13/05/2021
08:43:49

13/05/2021
16:06:54

7 ชั�วโมง 23 นาที
5 วนิาที

- 9.57 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 14/05/2021 อยูท่ี� บา้นหนองมูย่ี�
ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองมูย่ี�
ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

14/05/2021
08:50:56

14/05/2021
16:11:24

7 ชั�วโมง 20 นาที
28 วนิาที

- 9.65 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 17/05/2021 อยูท่ี� บา้นหนองมูย่ี�
ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองมูย่ี�
ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

17/05/2021
08:34:38

17/05/2021
15:57:43

7 ชั�วโมง 23 นาที
5 วนิาที

- 13.31 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 18/05/2021 อยูท่ี� บา้นหนองมูย่ี�
ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองมูย่ี�
ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

18/05/2021
08:54:48

18/05/2021
16:03:18

7 ชั�วโมง 8 นาที
30 วนิาที

- 11.79 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 19/05/2021 อยูท่ี� บา้นหนองมูย่ี�
ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองมูย่ี�
ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

19/05/2021
08:42:33

19/05/2021
16:40:30

7 ชั�วโมง 57 นาที
57 วนิาที

- 10.66 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 20/05/2021 อยูท่ี� บา้นหนองมูย่ี�
ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนกระเบื�อง
ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

20/05/2021
09:35:08

20/05/2021
15:58:43

6 ชั�วโมง 23 นาที
35 วนิาที

- 10.53 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 21/05/2021 อยูท่ี� บา้นดอนกระเบื�อง
ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนกระเบื�อง
ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

21/05/2021
09:12:41

21/05/2021
16:08:36

6 ชั�วโมง 55 นาที
55 วนิาที

- 8.10 กม.



ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

26 แม็คโคร ตค-3721 24/05/2021 อยูท่ี� บา้นดอนกระเบื�อง
ต.บางใหญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นสวนรสีอรท์ จรุปัีนสขุ
ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

24/05/2021
08:48:48

24/05/2021
16:22:54

7 ชั�วโมง 34 นาที
6 วนิาที

- 14.84 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 27/05/2021 อยูท่ี� บา้นสวนรสีอรท์ จรุปัีนสขุ
ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลองสลดิ
ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

27/05/2021
08:42:08

27/05/2021
16:01:59

7 ชั�วโมง 19 นาที
51 วนิาที

- 7.76 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 28/05/2021 อยูท่ี� คลองสลดิ
ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลองสลดิ
ต.บางพลบั อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

28/05/2021
08:45:08

28/05/2021
15:55:19

7 ชั�วโมง 10 นาที
11 วนิาที

- 8.36 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [12 รถเกลี�ยดนิ] อบจ-72 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/05/2021

ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ 14

ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

ไมม่ขีอ้มลู



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [23 แม็คโคร] 0ต-1227 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/05/2021

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 03/05/2021 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

03/05/2021
08:05:41

03/05/2021
16:11:34

8 ชั�วโมง 5 นาที
53 วนิาที

- 9.51 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 05/05/2021 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

05/05/2021
08:19:10

05/05/2021
16:03:28

7 ชั�วโมง 44 นาที
18 วนิาที

- 7.97 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 06/05/2021 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

06/05/2021
08:34:26

06/05/2021
16:00:10

7 ชั�วโมง 25 นาที
44 วนิาที

- 8.92 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 07/05/2021 อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นางบวช

ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

07/05/2021
08:16:07

07/05/2021
16:00:03

7 ชั�วโมง 43 นาที
56 วนิาที

- 12.55 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 11/05/2021 อยูท่ี� บา้นไร่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

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

11/05/2021
08:09:28

11/05/2021
16:08:00

7 ชั�วโมง 58 นาที
32 วนิาที

- 13.34 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 12/05/2021 อยูท่ี� ซ.ีพ.ีเอส. คอนกรตี
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

12/05/2021
08:13:18

12/05/2021
17:45:23

9 ชั�วโมง 32 นาที
5 วนิาที

- 4.97 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 13/05/2021 อยูท่ี� สามชกุเมทลัชที
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

13/05/2021
07:58:58

13/05/2021
16:00:02

8 ชั�วโมง 1 นาท ี4
วนิาที

- 8.91 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 14/05/2021 อยูท่ี� สามชกุเมทลัชที
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

14/05/2021
07:46:37

14/05/2021
15:14:12

7 ชั�วโมง 27 นาที
35 วนิาที

- 8.42 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 17/05/2021 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอ.เค.บ.ี เอ็น
แทรเวล

ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

17/05/2021
07:58:09

17/05/2021
16:00:02

8 ชั�วโมง 1 นาที
53 วนิาที

- 9.46 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 18/05/2021 อยูท่ี� รา้นเจเ๊สรฐิการเกษตร
ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นวงัสําเภาลม่
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

18/05/2021
07:56:53

18/05/2021
15:53:11

7 ชั�วโมง 56 นาที
18 วนิาที

- 12.50 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 19/05/2021 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัทา่นางเรงิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

19/05/2021
08:06:59

19/05/2021
15:15:20

7 ชั�วโมง 8 นาที
21 วนิาที

- 11.70 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 20/05/2021 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัทา่นางเรงิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัสวุรรณเพิ�มพนู
(1987)

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

20/05/2021
07:55:03

20/05/2021
15:44:42

7 ชั�วโมง 49 นาที
39 วนิาที

- 10.82 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 21/05/2021 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัสวุรรณเพิ�มพนู
(1987)

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เขาพระ

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

21/05/2021
08:09:16

21/05/2021
15:40:41

7 ชั�วโมง 31 นาที
25 วนิาที

- 9.12 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 24/05/2021 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เขาพระ

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

24/05/2021
08:10:41

24/05/2021
15:30:26

7 ชั�วโมง 19 นาที
45 วนิาที

- 11.00 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 26/05/2021 อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสพีานชิเจรญิธญัญา
ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

26/05/2021
08:09:04

26/05/2021
13:59:37

5 ชั�วโมง 50 นาที
33 วนิาที

- 16.97 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 27/05/2021 อยูท่ี� โรงสพีานชิเจรญิธญัญา
ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสพีานชิเจรญิธญัญา
ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

27/05/2021
08:24:37

27/05/2021
15:55:10

7 ชั�วโมง 30 นาที
33 วนิาที

- 11.80 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 28/05/2021 อยูท่ี� โรงสพีานชิเจรญิธญัญา
ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสพีานชิเจรญิธญัญา
ต.กระเสยีว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

28/05/2021
08:18:38

28/05/2021
08:18:41

3 วนิาที - 9.30 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [22 แม็คโคร] 0ต-2400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/05/2021 วนัสิ�นสดุ: 28/05/2021

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

22 แม็คโคร 0ต-2400 01/05/2021 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 02/05/2021 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 03/05/2021 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

03/05/2021
11:54:28

03/05/2021
14:53:33

2 ชั�วโมง 59 นาที
5 วนิาที

- 27.02 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 04/05/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

04/05/2021
08:35:56

04/05/2021
08:48:47

12 นาท ี51 วนิาที - 0.67 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 05/05/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

05/05/2021
07:45:12

05/05/2021
08:12:35

27 นาท ี23 วนิาที - 0.35 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 06/05/2021 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 07/05/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

07/05/2021
07:49:23

07/05/2021
11:39:26

3 ชั�วโมง 50 นาที
3 วนิาที

- 1.35 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 08/05/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

08/05/2021
08:50:18

08/05/2021
09:43:21

53 นาท ี3 วนิาที - 1.17 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 09/05/2021 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 10/05/2021 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 11/05/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

11/05/2021
07:22:20

11/05/2021
14:05:48

6 ชั�วโมง 43 นาที
28 วนิาที

- 1.98 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 12/05/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

12/05/2021
08:43:49

12/05/2021
08:45:18

1 นาท ี29 วนิาที - 0.58 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 13/05/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

13/05/2021
13:08:48

13/05/2021
13:38:39

29 นาท ี51 วนิาที - 0.54 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 17/05/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

17/05/2021
08:07:00

17/05/2021
11:20:08

3 ชั�วโมง 13 นาที
8 วนิาที

- 0.95 กม.



ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

22 แม็คโคร 0ต-2400 18/05/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

จ.สพุรรณบรุี

18/05/2021
07:28:12

18/05/2021
09:19:58

1 ชั�วโมง 51 นาที
46 วนิาที

- 1.94 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 19/05/2021 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วรรณกะวนิเบเกอรี�
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

19/05/2021
07:33:32

19/05/2021
14:46:17

7 ชั�วโมง 12 นาที
45 วนิาที

- 24.03 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 20/05/2021 อยูท่ี� วรรณกะวนิเบเกอรี�
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัทวลีาภเจรญิ
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

20/05/2021
12:46:45

20/05/2021
15:19:42

2 ชั�วโมง 32 นาที
57 วนิาที

- 3.10 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 21/05/2021 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัทวลีาภเจรญิ
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วรรณกะวนิเบเกอรี�
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

21/05/2021
09:30:48

21/05/2021
15:39:46

6 ชั�วโมง 8 นาที
58 วนิาที

- 5.10 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 27/05/2021 อยูท่ี� วรรณกะวนิเบเกอรี�
ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนตน้กุม่
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

27/05/2021
09:03:56

27/05/2021
10:33:27

1 ชั�วโมง 29 นาที
31 วนิาที

- 33.97 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 28/05/2021 อยูท่ี� บา้นดอนตน้กุม่
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนตน้กุม่
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

28/05/2021
09:07:31

28/05/2021
14:49:52

5 ชั�วโมง 42 นาที
21 วนิาที

- 6.32 กม.



 

 

 

 

 

รายงานการเดินทางและอตัราการส้ินเปลืองน า้มนั 

จ านวน 48 คนั 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [13 โดยสาร] 40-0189 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2021 00:00:29 01/05/2021 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/05/2021 00:00:55 02/05/2021 23:59:21 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 0.05 0.00 ลติร

03/05/2021 00:00:21 03/05/2021 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

73 23.95 3.65 ลติร

04/05/2021 00:00:46 04/05/2021 23:59:07 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

05/05/2021 00:00:07 05/05/2021 23:59:30 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

86 64.14 10.53 ลติร

06/05/2021 00:00:30 06/05/2021 23:59:57 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

82 53.17 8.31 ลติร

07/05/2021 00:00:57 07/05/2021 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

87 39.01 6.27 ลติร

08/05/2021 00:00:26 08/05/2021 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

09/05/2021 00:00:48 09/05/2021 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

10/05/2021 00:00:11 10/05/2021 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2021 00:00:32 11/05/2021 23:59:55 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

90 73.24 11.92 ลติร

12/05/2021 00:00:55 12/05/2021 23:59:18 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

103 87.29 13.74 ลติร

13/05/2021 00:00:18 13/05/2021 23:59:39 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

81 21.45 3.35 ลติร

14/05/2021 00:00:39 14/05/2021 23:59:59 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

96 34.08 6.05 ลติร

15/05/2021 00:00:59 15/05/2021 23:59:17 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



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/05/2021 00:00:17 16/05/2021 23:59:37 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

17/05/2021 00:00:37 17/05/2021 23:59:00 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

90 48.79 7.44 ลติร

18/05/2021 00:00:00 18/05/2021 23:59:19 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

19/05/2021 00:00:19 19/05/2021 23:59:38 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 0.01 0.00 ลติร

20/05/2021 00:00:38 20/05/2021 23:59:00 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

60 16.22 1.86 ลติร

21/05/2021 00:00:00 21/05/2021 23:59:21 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

95 25.46 4.10 ลติร

22/05/2021 00:00:21 22/05/2021 23:59:42 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

23/05/2021 00:00:42 23/05/2021 23:59:03 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

24/05/2021 00:00:03 24/05/2021 23:59:23 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

25/05/2021 00:00:23 25/05/2021 23:59:44 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

26/05/2021 00:00:43 26/05/2021 23:59:07 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

0 0.00 0.00 ลติร

27/05/2021 00:00:07 27/05/2021 23:59:29 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 35.07 5.86 ลติร

28/05/2021 00:00:29 28/05/2021 17:12:37 17 ชั�วโมง 12 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

52 16.03 3.03 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 5 ชั�วโมง 58 นาท ี59 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 24.28 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 537.96 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 86.11 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.25 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [58 โดยสาร] 40-0190 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2021
00:00:45

01/05/2021 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/05/2021
00:00:10

02/05/2021 23:59:36 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 0.01 0.00 ลติร

03/05/2021
00:00:36

03/05/2021 23:59:02 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

67 135.54 26.39 ลติร

04/05/2021
00:00:03

04/05/2021 23:59:26 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 0.02 0.00 ลติร

05/05/2021
00:00:27

05/05/2021 23:59:52 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

63 114.73 22.40 ลติร

06/05/2021
00:00:53

06/05/2021 23:59:19 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

83 129.99 25.75 ลติร

07/05/2021
00:00:20

07/05/2021 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

72 107.26 20.60 ลติร

08/05/2021
00:00:48

08/05/2021 23:59:12 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

09/05/2021
00:00:12

09/05/2021 23:59:36 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 0.03 0.00 ลติร

10/05/2021
00:00:36

10/05/2021 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

11/05/2021
00:00:59

11/05/2021 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

63 23.23 4.52 ลติร

12/05/2021
00:00:22

12/05/2021 23:59:48 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

79 199.91 39.05 ลติร

13/05/2021
00:00:49

13/05/2021 23:59:14 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

82 197.11 38.71 ลติร

14/05/2021
00:00:14

14/05/2021 23:59:38 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

74 121.46 23.94 ลติร

15/05/2021
00:00:38

15/05/2021 23:59:00 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

83 13.27 2.45 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/05/2021
00:00:01

16/05/2021 23:59:24 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

17/05/2021
00:00:25

17/05/2021 23:59:50 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

87 226.88 44.84 ลติร

18/05/2021
00:00:51

18/05/2021 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

85 243.77 47.65 ลติร

19/05/2021
00:00:16

19/05/2021 23:59:42 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

109 310.40 61.33 ลติร

20/05/2021
00:00:43

20/05/2021 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

84 246.28 48.92 ลติร

21/05/2021
00:00:09

21/05/2021 23:59:35 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

88 79.10 15.18 ลติร

22/05/2021
00:00:36

22/05/2021 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

23/05/2021
00:01:00

23/05/2021 23:59:21 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

0 0.00 0.00 ลติร

24/05/2021
00:00:22

24/05/2021 23:59:46 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

105 103.98 19.92 ลติร

25/05/2021
00:00:47

25/05/2021 23:59:12 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

89 134.36 25.72 ลติร

26/05/2021
00:00:12

26/05/2021 23:59:36 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

27/05/2021
00:00:36

27/05/2021 23:59:03 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

92 262.47 51.36 ลติร

28/05/2021
00:00:03

28/05/2021 17:14:18 17 ชั�วโมง 14 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

80 71.40 14.05 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 วนั 6 ชั�วโมง 49 นาท ี25 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 46.64 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 2721.18 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 532.78 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.11 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [59 โดยสาร] 40-0191 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2021 00:00:55 01/05/2021 23:59:27 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 0.01 0.00 ลติร

02/05/2021 00:00:28 02/05/2021 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

03/05/2021 00:00:02 03/05/2021 23:59:38 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

68 78.31 14.90 ลติร

04/05/2021 00:00:38 04/05/2021 23:59:09 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 0.02 0.00 ลติร

05/05/2021 00:00:09 05/05/2021 23:59:40 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

8 0.19 0.00 ลติร

06/05/2021 00:00:41 06/05/2021 23:59:16 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

07/05/2021 00:00:17 07/05/2021 23:59:54 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 62.87 12.23 ลติร

08/05/2021 00:00:54 08/05/2021 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

09/05/2021 00:00:27 09/05/2021 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2021 00:00:01 10/05/2021 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2021 00:00:32 11/05/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

78 78.76 15.03 ลติร

12/05/2021 00:00:05 12/05/2021 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

77 77.08 14.83 ลติร

13/05/2021 00:00:38 13/05/2021 23:59:11 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

83 87.06 16.78 ลติร

14/05/2021 00:00:12 14/05/2021 23:59:44 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

83 67.42 13.17 ลติร

15/05/2021 00:00:45 15/05/2021 23:59:12 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

3 0.04 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/05/2021 00:00:12 16/05/2021 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/05/2021 00:00:42 17/05/2021 23:59:14 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

80 72.33 14.05 ลติร

18/05/2021 00:00:14 18/05/2021 23:59:46 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

82 92.06 17.87 ลติร

19/05/2021 00:00:46 19/05/2021 23:59:18 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

76 73.42 14.31 ลติร

20/05/2021 00:00:18 20/05/2021 23:59:51 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

89 97.39 19.09 ลติร

21/05/2021 00:00:52 21/05/2021 23:59:24 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

85 80.86 15.41 ลติร

22/05/2021 00:00:25 22/05/2021 23:59:57 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

23/05/2021 00:00:57 23/05/2021 23:59:28 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

24/05/2021 00:00:29 24/05/2021 23:59:02 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

80 97.63 18.67 ลติร

25/05/2021 00:00:02 25/05/2021 23:59:34 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

70 16.05 3.14 ลติร

26/05/2021 00:00:34 26/05/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/05/2021 00:00:07 27/05/2021 23:59:41 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

81 82.37 15.61 ลติร

28/05/2021 00:00:41 28/05/2021 17:14:46 17 ชั�วโมง 14 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กองทนุพันธุข์า้วปลกูหมูบ่า้น หมูท่ี� 1
ต.บา้นโพธิ� อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 97.61 18.78 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 16 ชั�วโมง 41 นาท ี34 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.10 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1161.49 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 223.87 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.19 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [60 โดยสาร] 40-0196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2021 00:00:12 01/05/2021 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

02/05/2021 00:00:52 02/05/2021 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

03/05/2021 00:00:33 03/05/2021 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

63 22.36 4.38 ลติร

04/05/2021 00:00:13 04/05/2021 23:59:51 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

05/05/2021 00:00:51 05/05/2021 23:59:30 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

67 12.05 2.31 ลติร

06/05/2021 00:00:30 06/05/2021 23:59:14 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

2 0.08 0.00 ลติร

07/05/2021 00:00:14 07/05/2021 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

69 22.49 4.38 ลติร

08/05/2021 00:00:59 08/05/2021 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 0.01 0.00 ลติร

09/05/2021 00:00:39 09/05/2021 23:59:18 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

10/05/2021 00:00:18 10/05/2021 23:59:54 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

11/05/2021 00:00:55 11/05/2021 23:59:30 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 0.01 0.00 ลติร

12/05/2021 00:00:30 12/05/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

3 0.07 0.00 ลติร

13/05/2021 00:00:06 13/05/2021 23:59:43 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

8 0.08 0.00 ลติร

14/05/2021 00:00:43 14/05/2021 23:59:19 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

15/05/2021 00:00:19 15/05/2021 23:59:55 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



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/05/2021 00:00:55 16/05/2021 23:59:33 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

17/05/2021 00:00:33 17/05/2021 23:59:10 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

18/05/2021 00:00:10 18/05/2021 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

19/05/2021 00:00:47 19/05/2021 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/05/2021 00:00:23 20/05/2021 23:59:01 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

21/05/2021 00:00:01 21/05/2021 23:59:37 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 0.03 0.00 ลติร

22/05/2021 00:00:37 22/05/2021 23:59:14 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

23/05/2021 00:00:14 23/05/2021 23:59:50 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

24/05/2021 00:00:50 24/05/2021 23:59:25 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 0.01 0.00 ลติร

25/05/2021 00:00:26 25/05/2021 23:59:02 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

26/05/2021 00:00:02 26/05/2021 23:59:41 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

27/05/2021 00:00:41 27/05/2021 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 0.01 0.00 ลติร

28/05/2021 00:00:19 28/05/2021 17:14:51 17 ชั�วโมง 14 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 ชั�วโมง 21 นาท ี40 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.98 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 57.25 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 11.07 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [01 ทวัร]์ 40-0225 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2021
00:00:35

01/05/2021
23:59:10

23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/05/2021
00:00:10

02/05/2021
23:59:44

23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2021
00:00:44

03/05/2021
23:59:18

23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

04/05/2021
00:00:17

04/05/2021
23:59:50

23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2021
00:00:50

05/05/2021
23:59:23

23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

06/05/2021
00:00:23

06/05/2021
23:59:57

23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2021
00:00:57

07/05/2021
23:59:33

23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/05/2021
00:00:33

08/05/2021
23:59:07

23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

09/05/2021
00:00:07

09/05/2021
23:59:41

23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2021
00:00:41

10/05/2021
23:59:14

23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2021
00:00:14

11/05/2021
23:59:46

23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.27 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/05/2021
00:00:46

12/05/2021
23:59:19

23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/05/2021
00:00:18

13/05/2021
23:59:51

23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.20 0.00 ลติร

14/05/2021
00:00:51

14/05/2021
23:59:23

23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/05/2021
00:00:23

15/05/2021
23:59:55

23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.49 0.00 ลติร

16/05/2021
00:00:55

16/05/2021
23:59:29

23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/05/2021
00:00:29

17/05/2021
23:59:02

23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.18 0.00 ลติร

18/05/2021
00:00:01

18/05/2021
23:59:34

23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/05/2021
00:00:34

19/05/2021
23:59:07

23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/05/2021
00:00:07

20/05/2021
23:59:40

23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/05/2021
00:00:40

21/05/2021
23:59:12

23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/05/2021
00:00:12

22/05/2021
23:59:45

23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/05/2021
00:00:45

23/05/2021
23:59:17

23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/05/2021
00:00:17

24/05/2021
23:59:49

23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.09 0.00 ลติร

25/05/2021
00:00:49

25/05/2021
23:59:21

23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/05/2021
00:00:21

26/05/2021
23:59:54

23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/05/2021
00:00:54

27/05/2021
23:59:27

23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.22 0.00 ลติร

28/05/2021
00:00:27

28/05/2021
17:15:40

17 ชั�วโมง 15 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 8.11 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 ชั�วโมง 21 นาท ี40 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.98 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 9.74 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 11.07 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [14 โดยสาร] 40-0255 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2021 00:00:17 01/05/2021 23:59:16 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

4 0.10 0.00 ลติร

02/05/2021 00:00:16 02/05/2021 23:59:16 23 ชั�วโมง 59 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

03/05/2021 00:00:17 03/05/2021 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

57 26.56 4.69 ลติร

04/05/2021 00:00:17 04/05/2021 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2021 00:00:14 05/05/2021 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/05/2021 00:00:11 06/05/2021 23:59:13 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

72 11.99 1.88 ลติร

07/05/2021 00:00:14 07/05/2021 23:59:15 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

0 0.00 0.00 ลติร

08/05/2021 00:00:16 08/05/2021 23:59:14 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

0 0.00 0.00 ลติร

09/05/2021 00:00:14 09/05/2021 23:59:12 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

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2021 00:00:12 10/05/2021 23:59:07 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

11/05/2021 00:00:08 11/05/2021 23:59:02 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

83 16.11 2.90 ลติร

12/05/2021 00:00:03 12/05/2021 23:59:59 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

67 37.49 6.55 ลติร

13/05/2021 00:01:00 13/05/2021 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/05/2021 00:00:53 14/05/2021 23:59:46 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

15/05/2021 00:00:47 15/05/2021 23:59:40 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

1 0.08 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/05/2021 00:00:40 16/05/2021 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/05/2021 00:00:36 17/05/2021 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2021 00:00:30 18/05/2021 23:59:23 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

19/05/2021 00:00:23 19/05/2021 23:59:17 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

51 5.11 0.86 ลติร

20/05/2021 00:00:18 20/05/2021 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

62 25.95 4.43 ลติร

21/05/2021 00:00:14 21/05/2021 23:59:10 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

70 34.72 5.86 ลติร

22/05/2021 00:00:11 22/05/2021 23:59:05 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

23/05/2021 00:00:06 23/05/2021 23:58:59 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

24/05/2021 00:00:00 24/05/2021 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

77 35.59 6.11 ลติร

25/05/2021 00:00:57 25/05/2021 23:59:54 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

67 27.84 4.69 ลติร

26/05/2021 00:00:54 26/05/2021 23:59:49 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

27/05/2021 00:00:49 27/05/2021 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

28/05/2021 00:00:44 28/05/2021 17:17:04 17 ชั�วโมง 16 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 วนั 12 ชั�วโมง 24 นาท ี10 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 34.99 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 221.56 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 37.97 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.84 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [15 โดยสาร] 40-0256 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2021
00:00:25

01/05/2021 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/05/2021
00:00:04

02/05/2021 23:59:43 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

03/05/2021
00:00:43

03/05/2021 23:59:22 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

04/05/2021
00:00:22

04/05/2021 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

05/05/2021
00:00:59

05/05/2021 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

06/05/2021
00:00:35

06/05/2021 23:59:14 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

07/05/2021
00:00:15

07/05/2021 23:59:55 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

08/05/2021
00:00:56

08/05/2021 23:59:33 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

09/05/2021
00:00:33

09/05/2021 23:59:10 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

10/05/2021
00:00:10

10/05/2021 23:59:46 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

11/05/2021
00:00:46

11/05/2021 23:59:22 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

96 118.08 20.98 ลติร

12/05/2021
00:00:22

12/05/2021 23:59:59 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

87 114.64 20.21 ลติร

13/05/2021
00:01:00

13/05/2021 23:59:37 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

87 121.43 21.30 ลติร

14/05/2021
00:00:37

14/05/2021 23:59:14 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

110 25.70 4.43 ลติร

15/05/2021
00:00:15

15/05/2021 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/05/2021
00:00:51

16/05/2021 23:59:25 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

1 0.05 0.00 ลติร

17/05/2021
00:00:26

17/05/2021 23:59:03 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

91 114.47 19.80 ลติร

18/05/2021
00:00:03

18/05/2021 23:59:40 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

94 143.53 25.43 ลติร

19/05/2021
00:00:40

19/05/2021 23:59:15 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

20/05/2021
00:00:15

20/05/2021 23:59:51 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

21/05/2021
00:00:51

21/05/2021 23:59:27 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

96 122.71 21.37 ลติร

22/05/2021
00:00:27

22/05/2021 23:59:03 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

23/05/2021
00:00:03

23/05/2021 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/05/2021
00:00:39

24/05/2021 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

93 92.49 16.44 ลติร

25/05/2021
00:00:16

25/05/2021 23:59:54 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

90 87.11 15.36 ลติร

26/05/2021
00:00:54

26/05/2021 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/05/2021
00:00:31

27/05/2021 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

89 109.53 19.07 ลติร

28/05/2021
00:00:09

28/05/2021 17:17:07 17 ชั�วโมง 16 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 3 ชั�วโมง 29 นาท ี52 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 55.30 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1049.74 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 184.39 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.69 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [16 โดยสาร] 40-0257 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2021
00:00:51

01/05/2021 23:59:43 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

02/05/2021
00:00:44

02/05/2021 23:59:36 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

03/05/2021
00:00:37

03/05/2021 23:59:31 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

88 155.42 27.42 ลติร

04/05/2021
00:00:32

04/05/2021 23:59:22 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

05/05/2021
00:00:22

05/05/2021 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

83 134.65 23.63 ลติร

06/05/2021
00:00:15

06/05/2021 23:59:10 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

77 142.25 25.16 ลติร

07/05/2021
00:00:10

07/05/2021 23:59:06 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

69 16.27 2.92 ลติร

08/05/2021
00:00:07

08/05/2021 23:59:59 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

2 0.06 0.00 ลติร

09/05/2021
00:01:00

09/05/2021 23:59:51 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

10/05/2021
00:00:52

10/05/2021 23:59:43 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 0.07 0.00 ลติร

11/05/2021
00:00:43

11/05/2021 23:59:35 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

82 125.75 22.14 ลติร

12/05/2021
00:00:36

12/05/2021 23:59:27 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

87 120.56 21.26 ลติร

13/05/2021
00:00:28

13/05/2021 23:59:19 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

85 113.48 19.90 ลติร

14/05/2021
00:00:19

14/05/2021 23:59:10 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

81 121.38 21.39 ลติร

15/05/2021
00:00:11

15/05/2021 23:59:59 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 0.03 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/05/2021
00:01:00

16/05/2021 23:59:49 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

17/05/2021
00:00:50

17/05/2021 23:59:40 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

86 110.23 19.72 ลติร

18/05/2021
00:00:40

18/05/2021 23:59:31 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

77 103.38 18.53 ลติร

19/05/2021
00:00:32

19/05/2021 23:59:24 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

80 120.98 21.53 ลติร

20/05/2021
00:00:24

20/05/2021 23:59:16 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

80 110.52 19.93 ลติร

21/05/2021
00:00:17

21/05/2021 23:59:08 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

80 100.10 17.82 ลติร

22/05/2021
00:00:07

22/05/2021 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

56 7.27 1.17 ลติร

23/05/2021
00:01:00

23/05/2021 23:59:50 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารอซีซู ุ(บ.อซีซูอุ ึ�งงว่นไต๋
สพุรรณ จํากดั)

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

70 7.00 1.26 ลติร

24/05/2021
00:00:50

24/05/2021 23:59:41 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

82 118.99 21.01 ลติร

25/05/2021
00:00:42

25/05/2021 23:59:33 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

86 112.50 20.30 ลติร

26/05/2021
00:00:33

26/05/2021 23:59:24 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

27/05/2021
00:00:24

27/05/2021 23:59:16 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

83 109.43 19.83 ลติร

28/05/2021
00:00:16

28/05/2021 17:18:09 17 ชั�วโมง 17 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บที ีแสตนเลส
อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 129.03 22.91 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 5 ชั�วโมง 29 นาท ี52 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 48.22 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1959.35 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 347.83 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.63 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [17 โดยสาร] 40-0265 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

01/05/2021 08:55:13 01/05/2021 09:00:54 5 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงานเกา่)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงานเกา่)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง

สพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.39 0.00 ลติร

03/05/2021 06:19:15 03/05/2021 19:10:45 12 ชั�วโมง 51 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

87 133.39 22.02 ลติร

04/05/2021 08:32:37 04/05/2021 09:02:40 30 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานเทศบาล
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

62 12.56 1.99 ลติร

05/05/2021 07:35:06 05/05/2021 16:50:24 9 ชั�วโมง 15 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานเทศบาล
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

64 15.49 2.54 ลติร

06/05/2021 08:22:27 06/05/2021 18:33:18 10 ชั�วโมง 10 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

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

91 174.73 28.56 ลติร

07/05/2021 09:27:02 07/05/2021 14:29:34 5 ชั�วโมง 2 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

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

78 14.50 2.13 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

10/05/2021 12:30:08 10/05/2021 12:34:34 4 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

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

0 0.01 0.00 ลติร

11/05/2021 06:22:20 11/05/2021 19:17:43 12 ชั�วโมง 55 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

93 87.32 14.00 ลติร

12/05/2021 07:49:42 12/05/2021 21:05:13 13 ชั�วโมง 15 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

72 26.31 4.21 ลติร

13/05/2021 07:43:55 13/05/2021 19:19:25 11 ชั�วโมง 35 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

77 74.13 12.26 ลติร

14/05/2021 07:38:02 14/05/2021 18:13:38 10 ชั�วโมง 35 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

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

79 95.81 15.85 ลติร

17/05/2021 06:35:37 17/05/2021 17:51:36 11 ชั�วโมง 15 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

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

95 163.00 26.34 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

18/05/2021 06:43:50 18/05/2021 19:16:59 12 ชั�วโมง 33 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

89 149.05 24.23 ลติร

19/05/2021 07:56:54 19/05/2021 08:27:26 30 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานเทศบาล
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

64 12.83 2.03 ลติร

20/05/2021 07:30:48 20/05/2021 16:34:47 9 ชั�วโมง 3 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่
เสรมิสขุภาพตําบลหนอง

กระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

65 39.54 6.39 ลติร

21/05/2021 07:52:22 21/05/2021 18:32:17 10 ชั�วโมง 39 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

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

75 119.66 19.74 ลติร

24/05/2021 06:48:37 24/05/2021 21:29:49 14 ชั�วโมง 41 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

83 106.50 17.38 ลติร

25/05/2021 07:49:00 25/05/2021 18:07:18 10 ชั�วโมง 18 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานเทศบาล
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

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

82 121.86 20.06 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

26/05/2021 17:27:32 26/05/2021 18:14:54 47 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

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

0 0.06 0.00 ลติร

27/05/2021 06:33:08 27/05/2021 20:19:15 13 ชั�วโมง 46 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนต์
กองชา่ง

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

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

95 174.80 28.45 ลติร

28/05/2021 07:57:28 28/05/2021 17:18:39 9 ชั�วโมง 21 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิทบบีี
อตุสาหกรรมยาง จํากดั

ต.เขาพระ
อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

86 71.80 11.73 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 12 ชั�วโมง 53 นาที
57 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 49.23 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1593.72 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 259.91 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.13 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [18 โดยสาร] 40-0266 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2021
00:00:13

01/05/2021
23:59:23

23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/05/2021
00:00:23

02/05/2021
23:59:33

23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2021
00:00:34

03/05/2021
23:59:43

23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

88 30.59 4.63 ลติร

04/05/2021
00:00:43

04/05/2021
23:59:51

23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2021
00:00:51

05/05/2021
23:58:59

23 ชั�วโมง 58 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/05/2021
00:00:00

06/05/2021
23:59:11

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2021
00:00:11

07/05/2021
23:59:23

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 27.73 4.91 ลติร

08/05/2021
00:00:23

08/05/2021
23:59:33

23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/05/2021
00:00:33

09/05/2021
23:59:43

23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2021
00:00:43

10/05/2021
23:59:51

23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2021
00:00:52

11/05/2021
23:58:59

23 ชั�วโมง 58 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

7 0.23 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/05/2021
00:00:00

12/05/2021
23:59:08

23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/05/2021
00:00:08

13/05/2021
23:59:45

23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 10.30 1.75 ลติร

14/05/2021
00:00:45

14/05/2021
23:59:52

23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

81 21.71 3.66 ลติร

15/05/2021
00:00:52

15/05/2021
23:59:58

23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/05/2021
00:00:59

16/05/2021
23:59:05

23 ชั�วโมง 58 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

17/05/2021
00:00:06

17/05/2021
23:59:14

23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 12.94 2.22 ลติร

18/05/2021
00:00:15

18/05/2021
23:59:22

23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

19/05/2021
00:00:23

19/05/2021
23:59:31

23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

20/05/2021
00:00:31

20/05/2021
23:59:40

23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/05/2021
00:00:41

21/05/2021
23:59:48

23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 9.50 1.59 ลติร

22/05/2021
00:00:49

22/05/2021
23:59:57

23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/05/2021
00:00:58

23/05/2021
23:59:05

23 ชั�วโมง 58 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/05/2021
00:00:05

24/05/2021
23:59:39

23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

60 13.31 2.30 ลติร

25/05/2021
00:00:39

25/05/2021
23:59:47

23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 13.95 2.50 ลติร

26/05/2021
00:00:47

26/05/2021
23:59:56

23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/05/2021
00:00:57

27/05/2021
23:59:06

23 ชั�วโมง 58 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/05/2021
00:00:06

28/05/2021
17:18:36

17 ชั�วโมง 18 นาท ี30
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 14.46 2.45 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 6 ชั�วโมง 6 นาท ี34 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.59 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 154.79 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 26.01 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.95 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [41 เททา้ย] 83-4802 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2021
00:00:48

01/05/2021 23:59:18 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

02/05/2021
00:00:18

02/05/2021 23:59:48 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

03/05/2021
00:00:49

03/05/2021 23:59:19 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

108 105.48 20.93 ลติร

04/05/2021
00:00:19

04/05/2021 23:59:47 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

05/05/2021
00:00:47

05/05/2021 23:59:15 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

109 94.96 18.66 ลติร

06/05/2021
00:00:14

06/05/2021 23:59:45 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

83 90.04 17.87 ลติร

07/05/2021
00:00:46

07/05/2021 23:59:16 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

103 91.03 17.94 ลติร

08/05/2021
00:00:16

08/05/2021 23:59:46 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 0.02 0.00 ลติร

09/05/2021
00:00:46

09/05/2021 23:59:16 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 0.02 0.00 ลติร

10/05/2021
00:00:16

10/05/2021 23:59:44 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 0.01 0.00 ลติร

11/05/2021
00:00:45

11/05/2021 23:59:13 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

104 90.62 17.76 ลติร

12/05/2021
00:00:13

12/05/2021 23:59:16 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

104 82.75 16.29 ลติร

13/05/2021
00:00:17

13/05/2021 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

108 81.78 16.09 ลติร

14/05/2021
00:00:44

14/05/2021 23:59:10 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

102 81.46 16.07 ลติร

15/05/2021
00:00:11

15/05/2021 23:59:36 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



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/05/2021
00:00:37

16/05/2021 23:59:03 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

17/05/2021
00:00:03

17/05/2021 23:59:30 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

102 88.30 17.59 ลติร

18/05/2021
00:00:31

18/05/2021 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

99 97.37 19.23 ลติร

19/05/2021
00:00:58

19/05/2021 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

100 99.87 19.74 ลติร

20/05/2021
00:00:25

20/05/2021 23:59:53 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

92 102.93 20.21 ลติร

21/05/2021
00:00:53

21/05/2021 23:59:20 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

98 110.79 21.50 ลติร

22/05/2021
00:00:21

22/05/2021 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/05/2021
00:00:48

23/05/2021 23:59:12 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

0 0.00 0.00 ลติร

24/05/2021
00:00:13

24/05/2021 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

96 115.57 22.66 ลติร

25/05/2021
00:00:41

25/05/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.02 0.00 ลติร

26/05/2021
00:00:06

26/05/2021 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/05/2021
00:00:33

27/05/2021 23:59:01 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

97 154.52 30.30 ลติร

28/05/2021
00:00:01

28/05/2021 17:07:15 17 ชั�วโมง 7 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

77 45.74 8.75 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 20 ชั�วโมง 40 นาท ี43 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 50.47 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1533.28 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 301.59 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.08 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [07 เททา้ย] 83-4803 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2021 00:00:58 01/05/2021 23:59:44 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักสงฆป์ฏบิตัธิรรมหนองทอง
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 8.30 0.74 ลติร

02/05/2021 00:00:43 02/05/2021 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� สํานักสงฆป์ฏบิตัธิรรมหนองทอง
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักสงฆป์ฏบิตัธิรรมหนองทอง
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2021 00:00:29 03/05/2021 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� สํานักสงฆป์ฏบิตัธิรรมหนองทอง
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

90 85.94 14.42 ลติร

04/05/2021 00:00:15 04/05/2021 23:59:54 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

05/05/2021 00:00:54 05/05/2021 23:59:35 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

06/05/2021 00:00:36 06/05/2021 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2021 00:00:23 07/05/2021 23:59:10 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

63 8.46 1.09 ลติร

08/05/2021 00:00:10 08/05/2021 23:59:53 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

09/05/2021 00:00:53 09/05/2021 23:59:36 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

10/05/2021 00:00:36 10/05/2021 23:59:16 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

11/05/2021 00:00:16 11/05/2021 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

81 37.07 6.83 ลติร

12/05/2021 00:00:56 12/05/2021 23:59:35 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

13/05/2021 00:00:35 13/05/2021 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

81 34.91 3.99 ลติร

14/05/2021 00:00:14 14/05/2021 23:59:53 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

15/05/2021 00:00:53 15/05/2021 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/05/2021 00:00:31 16/05/2021 23:59:12 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

17/05/2021 00:00:12 17/05/2021 23:59:51 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

18/05/2021 00:00:51 18/05/2021 23:59:30 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

19/05/2021 00:00:30 19/05/2021 23:59:09 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

20/05/2021 00:00:09 20/05/2021 23:59:50 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

21/05/2021 00:00:50 21/05/2021 23:59:30 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

83 15.90 2.39 ลติร

22/05/2021 00:00:30 22/05/2021 23:59:10 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

23/05/2021 00:00:10 23/05/2021 23:59:49 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

24/05/2021 00:00:48 24/05/2021 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/05/2021 00:00:27 25/05/2021 23:59:06 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

26/05/2021 00:00:06 26/05/2021 23:59:48 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

27/05/2021 00:00:48 27/05/2021 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/05/2021 00:00:28 28/05/2021 17:19:41 17 ชั�วโมง 19 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 8 ชั�วโมง 36 นาท ี48 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 26.37 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 190.59 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 29.46 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.47 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [42 เททา้ย] 83-4804 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2021
00:00:58

01/05/2021 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/05/2021
00:00:45

02/05/2021 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2021
00:00:32

03/05/2021 23:59:19 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

81 61.66 8.24 ลติร

04/05/2021
00:00:19

04/05/2021 23:59:00 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

05/05/2021
00:00:00

05/05/2021 23:59:46 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

91 107.27 14.67 ลติร

06/05/2021
00:00:46

06/05/2021 23:59:36 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

75 61.96 8.69 ลติร

07/05/2021
00:00:35

07/05/2021 23:59:24 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

82 65.79 9.70 ลติร

08/05/2021
00:00:24

08/05/2021 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

09/05/2021
00:00:07

09/05/2021 23:59:50 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

10/05/2021
00:00:50

10/05/2021 23:59:30 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

11/05/2021
00:00:30

11/05/2021 23:59:13 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

85 95.04 12.97 ลติร

12/05/2021
00:00:13

12/05/2021 23:59:56 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

77 56.34 7.23 ลติร

13/05/2021
00:00:56

13/05/2021 23:59:36 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

79 71.13 9.53 ลติร

14/05/2021
00:00:35

14/05/2021 23:59:18 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

81 87.12 11.70 ลติร

15/05/2021
00:00:18

15/05/2021 23:59:57 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



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/05/2021
00:00:57

16/05/2021 23:59:39 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

17/05/2021
00:00:38

17/05/2021 23:59:18 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

79 57.58 8.96 ลติร

18/05/2021
00:00:18

18/05/2021 23:59:59 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

74 62.63 8.91 ลติร

19/05/2021
00:00:59

19/05/2021 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

86 94.08 13.62 ลติร

20/05/2021
00:00:40

20/05/2021 23:59:24 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

78 119.31 16.81 ลติร

21/05/2021
00:00:24

21/05/2021 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

79 61.21 9.05 ลติร

22/05/2021
00:00:03

22/05/2021 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

23/05/2021
00:00:44

23/05/2021 23:59:23 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

24/05/2021
00:00:23

24/05/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

77 106.20 13.79 ลติร

25/05/2021
00:00:04

25/05/2021 23:59:46 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

6 0.14 0.00 ลติร

26/05/2021
00:00:46

26/05/2021 23:59:30 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

27/05/2021
00:00:30

27/05/2021 23:59:13 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

80 42.01 5.87 ลติร

28/05/2021
00:00:13

28/05/2021 17:19:45 17 ชั�วโมง 19 นาท ี32 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

100 99.71 15.66 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 11 ชั�วโมง 19 นาท ี44 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.93 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1249.18 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 175.40 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 7.12 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [44 เททา้ย] 83-4805 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2021 00:00:30 01/05/2021 23:59:49 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

02/05/2021 00:00:50 02/05/2021 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2021 00:00:10 03/05/2021 23:59:28 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

0 0.01 0.00 ลติร

04/05/2021 00:00:29 04/05/2021 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2021 00:00:46 05/05/2021 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

63 85.21 16.46 ลติร

06/05/2021 00:00:05 06/05/2021 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

1 0.01 0.00 ลติร

07/05/2021 00:00:26 07/05/2021 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

64 45.71 8.81 ลติร

08/05/2021 00:00:50 08/05/2021 23:59:08 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

09/05/2021 00:00:08 09/05/2021 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

0 0.01 0.00 ลติร

10/05/2021 00:00:28 10/05/2021 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2021 00:00:45 11/05/2021 23:59:02 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

62 68.64 12.98 ลติร

12/05/2021 00:00:03 12/05/2021 23:59:20 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

62 50.71 9.29 ลติร

13/05/2021 00:00:20 13/05/2021 23:59:35 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 0.02 0.00 ลติร

14/05/2021 00:00:35 14/05/2021 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

66 70.09 13.53 ลติร

15/05/2021 00:00:52 15/05/2021 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/05/2021 00:00:08 16/05/2021 23:59:25 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

17/05/2021 00:00:26 17/05/2021 23:59:43 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

60 44.24 8.33 ลติร

18/05/2021 00:00:43 18/05/2021 23:59:58 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 0.03 0.00 ลติร

19/05/2021 00:00:59 19/05/2021 23:59:15 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

64 69.46 13.49 ลติร

20/05/2021 00:00:16 20/05/2021 23:59:33 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

63 57.25 11.10 ลติร

21/05/2021 00:00:34 21/05/2021 23:59:51 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

62 56.49 10.80 ลติร

22/05/2021 00:00:52 22/05/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/05/2021 00:00:07 23/05/2021 23:59:22 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

24/05/2021 00:00:23 24/05/2021 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

61 61.45 11.93 ลติร

25/05/2021 00:00:40 25/05/2021 23:59:55 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

26/05/2021 00:00:55 26/05/2021 23:59:12 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

27/05/2021 00:00:12 27/05/2021 23:59:30 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

64 38.52 6.99 ลติร

28/05/2021 00:00:30 28/05/2021 17:20:09 17 ชั�วโมง 19 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

61 58.70 11.38 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 19 ชั�วโมง 41 นาท ี5 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 29.53 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 706.55 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 135.09 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.23 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [05 รถนํ�า] 83-4899 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

01/05/2021 00:00:10 01/05/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั
คนหนองบอ่เรดโิอ

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั
คนหนองบอ่เรดโิอ

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/05/2021 00:00:06 02/05/2021 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั
คนหนองบอ่เรดโิอ

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั
คนหนองบอ่เรดโิอ

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2021 00:00:02 03/05/2021 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั
คนหนองบอ่เรดโิอ

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั
คนหนองบอ่เรดโิอ

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2021 00:00:58 04/05/2021 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั
คนหนองบอ่เรดโิอ

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั
คนหนองบอ่เรดโิอ

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

05/05/2021 00:00:53 05/05/2021 23:59:49 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั
คนหนองบอ่เรดโิอ

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั
คนหนองบอ่เรดโิอ

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/05/2021 00:00:48 06/05/2021 23:59:46 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั
คนหนองบอ่เรดโิอ

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั
คนหนองบอ่เรดโิอ

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2021 00:00:45 07/05/2021 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั
คนหนองบอ่เรดโิอ

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั
คนหนองบอ่เรดโิอ

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/05/2021 00:00:43 08/05/2021 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั
คนหนองบอ่เรดโิอ

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั
คนหนองบอ่เรดโิอ

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/05/2021 00:00:40 09/05/2021 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั
คนหนองบอ่เรดโิอ

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั
คนหนองบอ่เรดโิอ

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

10/05/2021 00:00:35 10/05/2021 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั
คนหนองบอ่เรดโิอ

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั
คนหนองบอ่เรดโิอ

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2021 00:00:30 11/05/2021 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั
คนหนองบอ่เรดโิอ

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั
คนหนองบอ่เรดโิอ

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

26 16.08 3.34 ลติร

12/05/2021 00:00:24 12/05/2021 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดั
คนหนองบอ่เรดโิอ

ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองกระทู ้
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

47 29.09 6.00 ลติร

13/05/2021 00:00:18 13/05/2021 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� วดัหนองกระทู ้
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองกระทู ้
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

39 17.94 4.26 ลติร

14/05/2021 00:00:12 14/05/2021 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� วดัหนองกระทู ้
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองกระทู ้
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

40 22.72 4.81 ลติร

15/05/2021 00:00:05 15/05/2021 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� วดัหนองกระทู ้
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองกระทู ้
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/05/2021 00:00:59 16/05/2021 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� วดัหนองกระทู ้
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองกระทู ้
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/05/2021 00:00:53 17/05/2021 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� วดัหนองกระทู ้
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยอ์าสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล

หนองบอ่
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

38 21.80 4.96 ลติร

18/05/2021 00:00:48 18/05/2021 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� ศนูยอ์าสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล

หนองบอ่
ต.หนองบอ่ อ.สองพี�นอ้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� จระเขไ้มม้ะพรา้ว
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

70 34.74 8.59 ลติร

19/05/2021 00:00:42 19/05/2021 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� จระเขไ้มม้ะพรา้ว
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� จระเขไ้มม้ะพรา้ว
ต.จรเขส้ามพัน 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

20/05/2021 00:00:36 20/05/2021 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� จระเขไ้มม้ะพรา้ว
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� จระเขไ้มม้ะพรา้ว
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/05/2021 00:00:31 21/05/2021 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� จระเขไ้มม้ะพรา้ว
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� จระเขไ้มม้ะพรา้ว
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/05/2021 00:00:25 22/05/2021 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� จระเขไ้มม้ะพรา้ว
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� จระเขไ้มม้ะพรา้ว
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/05/2021 00:00:18 23/05/2021 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� จระเขไ้มม้ะพรา้ว
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� จระเขไ้มม้ะพรา้ว
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/05/2021 00:00:12 24/05/2021 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� จระเขไ้มม้ะพรา้ว
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัคลองตนั
ต.สระยายโสม อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

25 16.43 4.51 ลติร

25/05/2021 00:00:06 25/05/2021 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
คลองตนั

ต.สระยายโสม อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัคลองตนั
ต.สระยายโสม อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

29 12.25 3.01 ลติร

26/05/2021 00:00:01 26/05/2021 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
คลองตนั

ต.สระยายโสม อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัคลองตนั
ต.สระยายโสม อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/05/2021 00:00:56 27/05/2021 23:59:51 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนวดั
คลองตนั

ต.สระยายโสม อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทา่กา้นเหลอืง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

42 35.42 8.41 ลติร

28/05/2021 00:00:51 28/05/2021 17:20:56 17 ชั�วโมง 20 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ทา่กา้นเหลอืง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทา่กา้นเหลอืง
ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 18 ชั�วโมง 3 นาที
57 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 9.18 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 206.48 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 47.89 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 : 4.31 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [02 รถนํ�า ] 83-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2021
08:48:21

01/05/2021
10:27:59

1 ชั�วโมง 39 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.24 0.00 ลติร

02/05/2021
10:51:10

02/05/2021
12:57:09

2 ชั�วโมง 5 นาท ี59 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

03/05/2021
07:03:22

03/05/2021
09:04:41

2 ชั�วโมง 1 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

5 0.27 0.00 ลติร

04/05/2021
18:44:59

04/05/2021
19:24:59

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

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

0 0.08 0.00 ลติร

05/05/2021
11:19:34

05/05/2021
12:01:28

41 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.10 0.00 ลติร

06/05/2021
06:39:41

06/05/2021
06:44:58

5 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานเกา่)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.12 0.00 ลติร

07/05/2021
09:50:30

07/05/2021
09:55:54

5 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.14 0.00 ลติร

11/05/2021
06:56:34

11/05/2021
15:41:34

8 ชั�วโมง 45 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.25 0.00 ลติร

12/05/2021
13:39:44

12/05/2021
13:44:15

4 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.12 0.00 ลติร

13/05/2021
09:04:54

13/05/2021
09:09:05

4 นาท ี11 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

14/05/2021
06:47:05

14/05/2021
09:42:24

2 ชั�วโมง 55 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

1 0.14 0.00 ลติร

18/05/2021
07:38:04

18/05/2021
07:46:35

8 นาท ี31 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

21/05/2021
07:34:04

21/05/2021
11:10:46

3 ชั�วโมง 36 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

9 0.77 0.02 ลติร

24/05/2021
07:02:04

24/05/2021
16:24:57

9 ชั�วโมง 22 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัรอเจรญิ
ต.บางปลามา้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

82 25.37 5.66 ลติร

25/05/2021
08:19:19

25/05/2021
15:20:05

7 ชั�วโมง 46 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนวดัรอเจรญิ
ต.บางปลามา้ อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

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

54 15.07 3.60 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

26/05/2021
14:27:31

26/05/2021
14:31:30

3 นาท ี59 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 : 14 ชั�วโมง 35 นาท ี27 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 12.06 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 42.89 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 9.28 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.62 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [03 รถนํ�า] 83-4901 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

02/05/2021 14:03:34 02/05/2021 14:07:55 4 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2021 08:20:04 03/05/2021 16:52:34 8 ชั�วโมง 32 นาท ี30 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

28 14.57 3.40 ลติร

04/05/2021 08:58:56 04/05/2021 17:54:58 8 ชั�วโมง 56 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานเทศบาล
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

37 16.87 4.61 ลติร

05/05/2021 08:18:39 05/05/2021 17:03:59 8 ชั�วโมง 45 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

37 10.68 2.65 ลติร

06/05/2021 07:13:41 06/05/2021 16:35:58 9 ชั�วโมง 22 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

16 0.95 1.25 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

08/05/2021 18:17:56 08/05/2021 18:22:41 4 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานเทศบาล
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

0 0.12 0.00 ลติร

11/05/2021 08:16:04 11/05/2021 19:27:42 11 ชั�วโมง 11 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

40 13.89 2.81 ลติร

12/05/2021 08:28:51 12/05/2021 20:22:29 11 ชั�วโมง 53 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานเทศบาล
ตําบลหนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

39 17.39 3.33 ลติร

13/05/2021 08:16:09 13/05/2021 19:19:36 11 ชั�วโมง 3 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

33 14.10 2.12 ลติร

14/05/2021 07:36:43 14/05/2021 16:17:03 8 ชั�วโมง 40 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

34 18.98 4.21 ลติร

17/05/2021 08:43:23 17/05/2021 16:24:05 7 ชั�วโมง 40 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

38 17.47 4.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั เวลา PTO เปิด

18/05/2021 08:49:34 18/05/2021 16:27:31 7 ชั�วโมง 37 นาท ี57 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

55 53.23 10.72 ลติร

19/05/2021 06:45:17 19/05/2021 19:41:02 12 ชั�วโมง 55 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

48 57.44 12.76 ลติร

20/05/2021 05:38:30 20/05/2021 15:58:55 10 ชั�วโมง 20 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล

หนองกระทุม่
ต.หนองกระทุม่

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนอง
องิพงิ

ต.หนองมะคา่โมง
อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

44 40.00 7.60 ลติร

21/05/2021 08:50:59 21/05/2021 15:45:22 6 ชั�วโมง 54 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนอง
องิพงิ

ต.หนองมะคา่โมง
อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนอง
องิพงิ

ต.หนองมะคา่โมง
อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

54 20.77 3.83 ลติร

24/05/2021 09:26:29 24/05/2021 16:15:38 6 ชั�วโมง 49 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนอง
องิพงิ

ต.หนองมะคา่โมง
อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนอง
องิพงิ

ต.หนองมะคา่โมง
อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

51 37.79 7.57 ลติร

25/05/2021 08:47:43 25/05/2021 15:40:05 6 ชั�วโมง 52 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนอง
องิพงิ

ต.หนองมะคา่โมง
อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนอง
องิพงิ

ต.หนองมะคา่โมง
อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

42 17.59 3.38 ลติร

27/05/2021 08:47:28 27/05/2021 14:45:48 5 ชั�วโมง 58 นาท ี20 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนอง
องิพงิ

ต.หนองมะคา่โมง
อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนอง
องิพงิ

ต.หนองมะคา่โมง
อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

34 20.77 4.67 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 16 ชั�วโมง 15 นาที
15 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 : 12.71 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 372.63 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 78.91 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.72 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [38 รถบรรทกุ] 83-5015 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2021
00:00:28

01/05/2021 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/05/2021
00:00:12

02/05/2021 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

03/05/2021
00:00:56

03/05/2021 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/05/2021
00:00:37

04/05/2021 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

05/05/2021
00:00:15

05/05/2021 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 116.70 22.47 ลติร

06/05/2021
00:00:58

06/05/2021 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 124.05 23.95 ลติร

07/05/2021
00:00:46

07/05/2021 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 106.71 19.84 ลติร

08/05/2021
00:00:33

08/05/2021 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

09/05/2021
00:00:16

09/05/2021 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2021
00:00:59

10/05/2021 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

11/05/2021
00:00:37

11/05/2021 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 106.68 20.86 ลติร

12/05/2021
00:00:20

12/05/2021 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 118.50 22.81 ลติร

13/05/2021
00:00:01

13/05/2021 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 113.95 22.32 ลติร

14/05/2021
00:00:42

14/05/2021 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

15/05/2021
00:00:19

15/05/2021 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ปั�มเอสโซ ่หจก. นวิสพุรรณปิโตรเลยีม
เซอรว์สิ

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

61 6.65 1.03 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/05/2021
00:00:58

16/05/2021 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ปั�มเอสโซ ่หจก. นวิสพุรรณปิโตรเลยีม
เซอรว์สิ

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ปั�มเอสโซ ่หจก. นวิสพุรรณปิโตรเลยีม
เซอรว์สิ

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/05/2021
00:00:36

17/05/2021 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� ปั�มเอสโซ ่หจก. นวิสพุรรณปิโตรเลยีม
เซอรว์สิ

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 50.96 9.35 ลติร

18/05/2021
00:00:19

18/05/2021 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 73.26 14.58 ลติร

19/05/2021
00:00:00

19/05/2021 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 104.79 20.28 ลติร

20/05/2021
00:00:44

20/05/2021 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 154.99 29.83 ลติร

21/05/2021
00:00:27

21/05/2021 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.03 0.00 ลติร

22/05/2021
00:00:09

22/05/2021 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.09 0.00 ลติร

23/05/2021
00:00:50

23/05/2021 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/05/2021
00:00:29

24/05/2021 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 174.53 34.32 ลติร

25/05/2021
00:00:14

25/05/2021 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/05/2021
00:00:53

26/05/2021 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

27/05/2021
00:00:35

27/05/2021 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 89.62 17.81 ลติร

28/05/2021
00:00:19

28/05/2021 17:21:34 17 ชั�วโมง 21 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 102.76 19.79 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 7 ชั�วโมง 38 นาท ี51 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.41 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1444.38 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 279.24 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [06 รถนํ�า] 83-5056 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2021
00:00:04

01/05/2021
23:59:44

23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นนํ�าพุ
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นนํ�าพุ
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/05/2021
00:00:44

02/05/2021
23:59:24

23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นนํ�าพุ
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นนํ�าพุ
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2021
00:00:23

03/05/2021
23:59:04

23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นนํ�าพุ
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นนํ�าพุ
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

22 9.03 1.58 ลติร

04/05/2021
00:00:04

04/05/2021
23:59:43

23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นนํ�าพุ
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นนํ�าพุ
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/05/2021
00:00:43

05/05/2021
23:59:22

23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นนํ�าพุ
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุหมูบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

30 23.76 6.37 ลติร

06/05/2021
00:00:22

06/05/2021
23:59:01

23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกองทนุหมูบ่า้นหมูท่ี� 2
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักสงฆเ์ขาเขยีวพนาราม
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

47 4.12 0.90 ลติร

07/05/2021
00:00:01

07/05/2021
23:59:42

23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักสงฆเ์ขาเขยีวพนาราม
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักสงฆเ์ขาเขยีวพนาราม
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/05/2021
00:00:42

08/05/2021
23:59:22

23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักสงฆเ์ขาเขยีวพนาราม
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักสงฆเ์ขาเขยีวพนาราม
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/05/2021
00:00:22

09/05/2021
23:59:02

23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักสงฆเ์ขาเขยีวพนาราม
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักสงฆเ์ขาเขยีวพนาราม
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2021
00:00:02

10/05/2021
23:59:41

23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักสงฆเ์ขาเขยีวพนาราม
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักสงฆเ์ขาเขยีวพนาราม
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2021
00:00:41

11/05/2021
23:59:21

23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักสงฆเ์ขาเขยีวพนาราม
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักสงฆเ์ขาเขยีวพนาราม
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

31 19.10 19.88 ลติร

12/05/2021
00:00:20

12/05/2021
23:59:59

23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักสงฆเ์ขาเขยีวพนาราม
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักสงฆเ์ขาเขยีวพนาราม
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

41 16.75 4.32 ลติร

13/05/2021
00:00:59

13/05/2021
23:59:39

23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักสงฆเ์ขาเขยีวพนาราม
ต.หวัเขา อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 1
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

45 14.67 3.79 ลติร

14/05/2021
00:00:39

14/05/2021
23:59:20

23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 1
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 1
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

46 19.98 5.22 ลติร

15/05/2021
00:00:20

15/05/2021
23:59:59

23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 1
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 1
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/05/2021
00:00:59

16/05/2021
23:59:39

23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 1
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 1
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/05/2021
00:00:39

17/05/2021
23:59:19

23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 1
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 1
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

33 21.53 5.32 ลติร

18/05/2021
00:00:19

18/05/2021
23:59:00

23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 1
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 1
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

46 31.71 7.73 ลติร

19/05/2021
00:00:00

19/05/2021
23:59:39

23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 1
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

46 20.70 5.44 ลติร

20/05/2021
00:00:39

20/05/2021
23:59:19

23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

48 20.35 4.54 ลติร

21/05/2021
00:00:19

21/05/2021
23:59:58

23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

10 4.48 0.99 ลติร

22/05/2021
00:00:58

22/05/2021
23:59:36

23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/05/2021
00:00:36

23/05/2021
23:59:13

23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/05/2021
00:00:13

24/05/2021
23:59:51

23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลเขาพระ

ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

36 20.56 5.12 ลติร

25/05/2021
00:00:50

25/05/2021
23:59:29

23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

40 15.50 3.71 ลติร

26/05/2021
00:00:28

26/05/2021
23:59:08

23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/05/2021
00:00:08

27/05/2021
23:59:47

23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

48 31.34 6.09 ลติร

28/05/2021
00:00:47

28/05/2021
17:21:56

17 ชั�วโมง 21 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาพระ
ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 8 ชั�วโมง 20 นาท ี26 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 9.83 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 273.58 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 81.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.38 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [57 รถสขุา] 83-5520 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ไมม่ขีอ้มลู

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : --

ความเร็วเฉลี�ย : --

รวมระยะทาง : --

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : --

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : --

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [31 รถนํ�า] 83-5639 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

05/05/2021 09:40:00 05/05/2021 10:07:41 27 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

06/05/2021 09:46:36 06/05/2021 16:56:37 7 ชั�วโมง 10 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

38 21.37 4.67 ลติร

07/05/2021 10:01:48 07/05/2021 16:13:56 6 ชั�วโมง 12 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

31 17.77 3.44 ลติร

11/05/2021 09:33:13 11/05/2021 15:42:58 6 ชั�วโมง 9 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

23 19.48 3.18 ลติร

12/05/2021 09:25:13 12/05/2021 13:33:58 4 ชั�วโมง 8 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

32 8.72 1.60 ลติร

13/05/2021 09:45:28 13/05/2021 18:52:39 9 ชั�วโมง 7 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 47.11 9.20 ลติร

14/05/2021 05:43:36 14/05/2021 10:15:49 4 ชั�วโมง 32 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� นํ�าดื�มอนิเตอร ์โดยนางทชัชญา ศรี
พทิกัษ์

ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

59 26.76 7.96 ลติร

15/05/2021 06:43:37 15/05/2021 07:03:37 20 นาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.16 0.00 ลติร

17/05/2021 07:41:48 17/05/2021 10:22:31 2 ชั�วโมง 40 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.84 0.00 ลติร

18/05/2021 07:45:25 18/05/2021 16:19:59 8 ชั�วโมง 34 นาท ี34 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

72 55.39 12.21 ลติร

19/05/2021 10:03:56 19/05/2021 15:36:29 5 ชั�วโมง 32 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

37 17.88 3.96 ลติร

24/05/2021 10:45:32 24/05/2021 16:20:30 5 ชั�วโมง 34 นาท ี58 วนิาที อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

39 9.02 1.90 ลติร

27/05/2021 09:51:34 27/05/2021 13:02:41 3 ชั�วโมง 11 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

22 10.65 2.22 ลติร

28/05/2021 10:57:31 28/05/2021 12:47:19 1 ชั�วโมง 49 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

26 3.13 0.67 ลติร

สรปุ



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 4 ชั�วโมง 33 นาท ี53 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 11.60 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 238.30 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 51.01 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.67 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [54 พน่ยาง] 83-5648 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2021 00:00:22 01/05/2021 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

02/05/2021 00:00:42 02/05/2021 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2021 00:00:02 03/05/2021 23:59:20 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

04/05/2021 00:00:20 04/05/2021 23:59:36 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

2 0.10 0.00 ลติร

05/05/2021 00:00:37 05/05/2021 23:59:53 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

06/05/2021 00:00:53 06/05/2021 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/05/2021 00:00:16 07/05/2021 23:59:37 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 0.00 0.00 ลติร

08/05/2021 00:00:38 08/05/2021 23:59:56 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

09/05/2021 00:00:56 09/05/2021 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

10/05/2021 00:00:14 10/05/2021 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2021 00:00:30 11/05/2021 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/05/2021 00:00:45 12/05/2021 23:59:59 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

13/05/2021 00:00:59 13/05/2021 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 10.02 1.98 ลติร

14/05/2021 00:00:13 14/05/2021 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

88 27.28 5.39 ลติร

15/05/2021 00:00:28 15/05/2021 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/05/2021 00:00:42 16/05/2021 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/05/2021 00:00:57 17/05/2021 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.07 0.00 ลติร

18/05/2021 00:00:12 18/05/2021 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

54 32.69 6.52 ลติร

19/05/2021 00:00:28 19/05/2021 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/05/2021 00:00:43 20/05/2021 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/05/2021 00:00:59 21/05/2021 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/05/2021 00:00:13 22/05/2021 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/05/2021 00:00:31 23/05/2021 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/05/2021 00:00:47 24/05/2021 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

3 0.13 0.00 ลติร

25/05/2021 00:00:03 25/05/2021 23:59:19 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/05/2021 00:00:19 26/05/2021 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/05/2021 00:00:37 27/05/2021 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

6 0.21 0.01 ลติร

28/05/2021 00:00:54 28/05/2021 17:23:57 17 ชั�วโมง 23 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� บา้นหวัขอ่ย
ต.หวัโพธิ� อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 35.79 6.97 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 12 ชั�วโมง 4 นาท ี45 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 29.83 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 106.31 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 20.87 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.09 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [43 เททา้ย] 83-5766 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/05/2021 00:00:11 01/05/2021 23:59:29 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

02/05/2021 00:00:29 02/05/2021 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/05/2021 00:00:46 03/05/2021 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.02 0.00 ลติร

04/05/2021 00:00:03 04/05/2021 23:59:19 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

05/05/2021 00:00:18 05/05/2021 23:59:35 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 0.01 0.00 ลติร

06/05/2021 00:00:34 06/05/2021 23:59:52 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

07/05/2021 00:00:52 07/05/2021 23:59:11 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 0.01 0.00 ลติร

08/05/2021 00:00:11 08/05/2021 23:59:28 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 0.01 0.00 ลติร

09/05/2021 00:00:28 09/05/2021 23:59:45 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

10/05/2021 00:00:45 10/05/2021 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/05/2021 00:00:01 11/05/2021 23:59:16 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

5 0.10 0.01 ลติร

12/05/2021 00:00:16 12/05/2021 23:59:31 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 0.03 0.00 ลติร

13/05/2021 00:00:31 13/05/2021 23:59:46 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 0.05 0.00 ลติร

14/05/2021 00:00:46 14/05/2021 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

61 17.63 6.19 ลติร

15/05/2021 00:00:00 15/05/2021 23:59:15 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



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/05/2021 00:00:15 16/05/2021 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/05/2021 00:00:30 17/05/2021 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

18/05/2021 00:00:44 18/05/2021 23:59:59 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 0.01 0.00 ลติร

19/05/2021 00:00:58 19/05/2021 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.02 0.00 ลติร

20/05/2021 00:00:12 20/05/2021 23:59:27 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

21/05/2021 00:00:27 21/05/2021 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

22/05/2021 00:00:41 22/05/2021 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

23/05/2021 00:00:55 23/05/2021 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.01 0.00 ลติร

24/05/2021 00:00:09 24/05/2021 23:59:22 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 0.01 0.00 ลติร

25/05/2021 00:00:22 25/05/2021 23:59:36 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

26/05/2021 00:00:36 26/05/2021 23:59:51 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

27/05/2021 00:00:51 27/05/2021 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/05/2021 00:00:05 28/05/2021 17:23:56 17 ชั�วโมง 23 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 8 นาท ี2 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 23.64 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 17.94 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 6.20 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.89 กม./ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [19 เทรลเลอร]์ 83-7697 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

02/05/2021 15:20:03 02/05/2021 15:46:23 26 นาท ี20 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

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 8 นาท ี2 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 23.64 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.04 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 6.20 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.89 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [04 รถนํ�า] 83-7815 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 05/2021

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

18/05/2021 09:53:00 18/05/2021 10:12:18 19 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.13 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 14 นาท ี35 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 23.64 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 0.13 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 6.20 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.89 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --


