
      

 

 

  
  

 
 

ระบบแท่งวดัน 

  
  
 

 

รายงานการทา  งาน 
ยานพาหนะ 26 คนั
ธันวาคม 2562

กรมการขนส่งทางบกบงั คบั 11 คนั
้ามนัและจีพีเอส 15 คนั 

 

 

Company: 

บริษัท จีเนยีส แทร็ค ซิสเท็ม จ ำกัด 
23 ถนนมำเจริญ แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กทม. 

อบจ.สุพรรณบุรี 



ต-1227 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอลิก] 
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ต-2400 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอลิก] 
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ตค-400 [รถเกลี่ยดิน กองพัฒ] 
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ตค-780 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอลกิ] 
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ตค-1345 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอริก] 
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ตค-1346 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอริก] 
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ตค-1507 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอริก] 
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ตค-1707 [กองช่าง1 เกลีย่ดิน] 
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ตค-3446 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอริก] 
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ตค-3447 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอริก] 
 

2/12/2019 
 

 
 

 
 
 
 
 



4/12/2019 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



6/12/2019 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



9/12/2019 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



11/12/2019 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



12/12/2019 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



13/12/2019 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



16/12/2019 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



17/12/2019 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



18/12/2019 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



19/12/2019 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



20/12/2019 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



23/12/2019 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



24/12/2019 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



25/12/2019 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



26/12/2019 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



ตค-3692 [กองพัฒ1 ขุดไฮดรอริก] 
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ตค-3693 [กองช่าง1 เกลีย่ดิน] 
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ตค-3721 [กองพัฒ1 รถขุดไฮดรอลิก] 
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อบจ-72 [กองช่าง1 รถเกลี่ยดิน] 
 

ไม่พบข้อมลูรายงานการทำงาน 
 
 

 



 
 
 
 

 
ระบบแท่งวดัน ้ำมันและจีพเีอส 

 
 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ undefined วนัเริ�มตน้: 01/12/2019 วนัเริ�มตน้: 31/12/2019

ชื�อ
สนิทรพัย์

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

รวมเวลา
ทาํงาน

เวลาทาํงาน
เกนิ 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 02/12/2019 อยูท่ี� Nong Rong
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Rong
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

02/12/2019
08:42:29

02/12/2019
16:03:05

7 ชั�วโมง 20
นาท ี36 วนิาที

- 17.18 กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 03/12/2019 - - - - - - -

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 04/12/2019 อยูท่ี� Nong Rong
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลวงั
ลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

04/12/2019
08:28:37

04/12/2019
16:09:00

7 ชั�วโมง 40
นาท ี23 วนิาที

- 19.91 กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 05/12/2019 - - - - - - -

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 06/12/2019 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลวงั
ลกึ 2 (บา้นทา่พกิลุ)
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงาน
สาธารณสขุอําเภอ
เดมิบางนางบวช
ต.เขาพระ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

06/12/2019
08:38:55

06/12/2019
14:52:09

6 ชั�วโมง 13
นาท ี14 วนิาที

- 29.78 กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 09/12/2019 อยูท่ี� สํานักงาน
สาธารณสขุอําเภอ
เดมิบางนางบวช
ต.เขาพระ

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

09/12/2019
09:03:44

09/12/2019
13:17:51

4 ชั�วโมง 14
นาท ี7 วนิาที

- 18.67 กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 11/12/2019 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

11/12/2019
08:59:58

11/12/2019
15:49:57

6 ชั�วโมง 49
นาท ี59 วนิาที

- 14.83 กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 12/12/2019 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

12/12/2019
08:22:13

12/12/2019
15:44:52

7 ชั�วโมง 22
นาท ี39 วนิาที

- 12.82 กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 13/12/2019 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

13/12/2019
08:22:28

13/12/2019
14:49:08

6 ชั�วโมง 26
นาท ี40 วนิาที

- 9.42 กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 14/12/2019 - - - - - - -

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 15/12/2019 - - - - - - -

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 16/12/2019 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
เขาดนิ

ต.นางบวช
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

16/12/2019
09:15:08

16/12/2019
15:54:12

6 ชั�วโมง 39
นาท ี4 วนิาที

- 19.18 กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 17/12/2019 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
เขาดนิ

ต.นางบวช
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิทวริยิะ
ประกนัภยั จํากดั
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

17/12/2019
08:37:00

17/12/2019
15:13:28

6 ชั�วโมง 36
นาท ี28 วนิาที

- 10.51 กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 18/12/2019 อยูท่ี� บษุบา
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อธวิฒันค์าร์
เซน็เตอร์
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

18/12/2019
08:12:43

18/12/2019
15:59:56

7 ชั�วโมง 47
นาท ี13 วนิาที

- 20.34 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

รวมเวลา
ทาํงาน

เวลาทาํงาน
เกนิ 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 19/12/2019 อยูท่ี� อธวิฒันค์าร์
เซน็เตอร์
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

19/12/2019
08:28:44

19/12/2019
15:19:09

6 ชั�วโมง 50
นาท ี25 วนิาที

- 17.26 กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 20/12/2019 อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

20/12/2019
08:31:32

20/12/2019
15:52:50

7 ชั�วโมง 21
นาท ี18 วนิาที

- 14.00 กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 26/12/2019 อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

26/12/2019
08:37:45

26/12/2019
14:12:30

5 ชั�วโมง 34
นาท ี45 วนิาที

- 12.64 กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 27/12/2019 - - - - - - -

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 28/12/2019 - - - - - - -

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 29/12/2019 - - - - - - -

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 30/12/2019 - - - - - - -

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-3693 31/12/2019 - - - - - - -

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 04/12/2019 อยูท่ี� ที�ทําการ
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลศรสํีาราญ
ต.ศรสํีาราญ
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางตาเถร
ต.บางตาเถร
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

04/12/2019
11:16:00

04/12/2019
12:35:56

1 ชั�วโมง 19
นาท ี56 วนิาที

- 22.72 กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 16/12/2019 อยูท่ี� ที�ทําการ
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบางตาเถร
ต.บางตาเถร
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท สพุรรณ
เอสพแีพค จํากดั
ต.บางตาเถร
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

16/12/2019
09:30:01

16/12/2019
16:44:38

7 ชั�วโมง 14
นาท ี37 วนิาที

- 27.51 กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 17/12/2019 อยูท่ี� บรษัิท สพุรรณ
เอสพแีพค จํากดั
ต.บางตาเถร
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท สพุรรณ
เอสพแีพค จํากดั
ต.บางตาเถร
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

17/12/2019
08:32:30

17/12/2019
16:57:26

8 ชั�วโมง 24
นาท ี56 วนิาที

- 30.05 กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 18/12/2019 อยูท่ี� บรษัิท สพุรรณ
เอสพแีพค จํากดั
ต.บางตาเถร
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท เฟรช
คลูเธอราปี จํากดั
ต.บางตาเถร
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

18/12/2019
08:32:18

18/12/2019
16:15:29

7 ชั�วโมง 43
นาท ี11 วนิาที

- 24.22 กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 19/12/2019 อยูท่ี� บรษัิท เฟรช
คลูเธอราปี จํากดั
ต.บางตาเถร
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท โซลาร์
โก จํากดั (โรงไฟฟ้า

พลงังานแสง
อาทติย)์

ต.บางตาเถร
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

19/12/2019
08:51:03

19/12/2019
15:03:34

6 ชั�วโมง 12
นาท ี31 วนิาที

- 21.33 กม.

กองชา่ง1
เกลี�ยดนิ

ตค-1707 20/12/2019 อยูท่ี� บรษัิท โซลาร์
โก จํากดั (โรงไฟฟ้า

พลงังานแสง
อาทติย)์

ต.บางตาเถร
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ประตนํู�าปลาย
คลองบา้นโคก
ต.บางตาเถร
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

20/12/2019
08:32:07

20/12/2019
15:49:42

7 ชั�วโมง 17
นาท ี35 วนิาที

- 31.22 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

รวมเวลา
ทาํงาน

เวลาทาํงาน
เกนิ 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
เกลี�ยดนิ

ตค-400 02/12/2019 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้น
รางทอง
ต.วดัโบสถ์
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

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

02/12/2019
09:35:07

02/12/2019
12:50:18

3 ชั�วโมง 15
นาท ี11 วนิาที

- 14.76 กม.

กองพัฒ1
เกลี�ยดนิ

ตค-400 09/12/2019 อยูท่ี� วดัโคกงเูหา่
ต.บางพลบั
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

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

09/12/2019
10:18:45

09/12/2019
14:48:48

4 ชั�วโมง 30
นาท ี3 วนิาที

- 12.52 กม.

กองพัฒ1
เกลี�ยดนิ

ตค-400 11/12/2019 อยูท่ี� วดัโคกงเูหา่
ต.บางพลบั
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

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

11/12/2019
09:36:44

11/12/2019
13:13:47

3 ชั�วโมง 37
นาท ี3 วนิาที

- 12.53 กม.

กองพัฒ1
เกลี�ยดนิ

ตค-400 12/12/2019 อยูท่ี� วดัโคกงเูหา่
ต.บางพลบั
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

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

12/12/2019
09:32:17

12/12/2019
13:21:09

3 ชั�วโมง 48
นาท ี52 วนิาที

- 7.05 กม.

กองพัฒ1
เกลี�ยดนิ

ตค-400 13/12/2019 อยูท่ี� วดัโคกงเูหา่
ต.บางพลบั
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหม่
เพชรรัตน ์(ขื�อชนก)
ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

13/12/2019
09:33:15

13/12/2019
11:30:10

1 ชั�วโมง 56
นาท ี55 วนิาที

- 16.13 กม.

กองพัฒ1
เกลี�ยดนิ

ตค-400 16/12/2019 อยูท่ี� วดัใหม่
เพชรรัตน ์(ขื�อชนก)
ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหม่
เพชรรัตน ์(ขื�อชนก)
ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

16/12/2019
10:02:47

16/12/2019
14:11:00

4 ชั�วโมง 8
นาท ี13 วนิาที

- 8.96 กม.

กองพัฒ1
เกลี�ยดนิ

ตค-400 17/12/2019 อยูท่ี� วดัใหม่
เพชรรัตน ์(ขื�อชนก)
ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กมุารทอง
โภชนา

ต.ศรสํีาราญ
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

17/12/2019
09:54:31

17/12/2019
15:24:35

5 ชั�วโมง 30
นาท ี4 วนิาที

- 9.09 กม.

กองพัฒ1
เกลี�ยดนิ

ตค-400 18/12/2019 อยูท่ี� กมุารทอง
โภชนา

ต.ศรสํีาราญ
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กมุารทอง
โภชนา

ต.ศรสํีาราญ
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

18/12/2019
09:23:51

18/12/2019
10:55:42

1 ชั�วโมง 31
นาท ี51 วนิาที

- 0.03 กม.

กองพัฒ1
เกลี�ยดนิ

ตค-400 19/12/2019 อยูท่ี� กมุารทอง
โภชนา

ต.ศรสํีาราญ
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหม่
เพชรรัตน ์(ขื�อชนก)
ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

19/12/2019
11:10:37

19/12/2019
11:36:35

25 นาท ี58
วนิาที

- 0.66 กม.

กองพัฒ1
เกลี�ยดนิ

ตค-400 23/12/2019 อยูท่ี� วดัใหม่
เพชรรัตน ์(ขื�อชนก)
ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

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

23/12/2019
10:23:21

23/12/2019
15:23:44

5 ชั�วโมง 23
วนิาที

- 26.93 กม.

กองพัฒ1
เกลี�ยดนิ

ตค-400 24/12/2019 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

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

24/12/2019
08:23:25

24/12/2019
09:27:54

1 ชั�วโมง 4
นาท ี29 วนิาที

- 2.31 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 01/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 02/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 03/12/2019 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

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

03/12/2019
14:15:12

03/12/2019
15:30:19

1 ชั�วโมง 15
นาท ี7 วนิาที

- 4.28 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

รวมเวลา
ทาํงาน

เวลาทาํงาน
เกนิ 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 04/12/2019 - - - - - - 0.27 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 05/12/2019 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

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

05/12/2019
10:20:18

05/12/2019
14:54:46

4 ชั�วโมง 34
นาท ี28 วนิาที

- 6.32 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 10/12/2019 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

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

10/12/2019
15:14:16

10/12/2019
15:21:24

7 นาท ี8
วนิาที

- 0.42 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 11/12/2019 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

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

11/12/2019
08:46:35

11/12/2019
10:00:29

1 ชั�วโมง 13
นาท ี54 วนิาที

- 7.15 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 13/12/2019 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

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

13/12/2019
10:39:09

13/12/2019
13:30:12

2 ชั�วโมง 51
นาท ี3 วนิาที

- 6.25 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 14/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 15/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 16/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 17/12/2019 - - - - - - 1.12 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 18/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 19/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 20/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 21/12/2019 - - - - - - 2.22 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 23/12/2019 - - - - - - 1.19 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 24/12/2019 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

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

24/12/2019
09:22:22

24/12/2019
16:17:13

6 ชั�วโมง 54
นาท ี51 วนิาที

- 9.80 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 25/12/2019 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

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

25/12/2019
08:58:38

25/12/2019
15:11:50

6 ชั�วโมง 13
นาท ี12 วนิาที

- 11.52 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 26/12/2019 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

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

26/12/2019
09:50:45

26/12/2019
10:10:59

20 นาท ี14
วนิาที

- 1.39 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 27/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 28/12/2019 - - - - - - -



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

รวมเวลา
ทาํงาน

เวลาทาํงาน
เกนิ 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 29/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 30/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-2400 31/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 01/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 02/12/2019 อยูท่ี� บา้นวงัสําเภา
ลม่

ต.นางบวช
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โบ ้ซาวด์
ต.กระเสยีว
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

02/12/2019
08:22:47

02/12/2019
15:59:26

7 ชั�วโมง 36
นาท ี39 วนิาที

- 4.96 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 03/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 04/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 05/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 06/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 07/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 08/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 09/12/2019 อยูท่ี� โบ ้ซาวด์
ต.กระเสยีว
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดัเอ.เค.บ.ี เอ็น

แทรเวล
ต.กระเสยีว
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

09/12/2019
08:53:07

09/12/2019
16:15:53

7 ชั�วโมง 22
นาท ี46 วนิาที

- 6.86 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 10/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 11/12/2019 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดัเอ.เค.บ.ี เอ็น

แทรเวล
ต.กระเสยีว
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ

จ.สพุรรณบรุี

11/12/2019
08:26:25

11/12/2019
16:12:06

7 ชั�วโมง 45
นาท ี41 วนิาที

- 6.39 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 12/12/2019 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

12/12/2019
08:53:41

12/12/2019
16:00:41

7 ชั�วโมง 7
นาที

- 4.72 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 13/12/2019 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

13/12/2019
08:34:26

13/12/2019
15:45:20

7 ชั�วโมง 10
นาท ี54 วนิาที

- 4.41 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

รวมเวลา
ทาํงาน

เวลาทาํงาน
เกนิ 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 16/12/2019 อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

16/12/2019
08:45:11

16/12/2019
16:00:48

7 ชั�วโมง 15
นาท ี37 วนิาที

- 4.14 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 17/12/2019 อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

17/12/2019
08:30:37

17/12/2019
16:00:03

7 ชั�วโมง 29
นาท ี26 วนิาที

- 4.19 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 18/12/2019 อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

18/12/2019
08:32:50

18/12/2019
15:53:30

7 ชั�วโมง 20
นาท ี40 วนิาที

- 4.85 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 19/12/2019 อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ

จ.สพุรรณบรุี

19/12/2019
08:13:00

19/12/2019
15:53:57

7 ชั�วโมง 40
นาท ี57 วนิาที

- 4.82 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 20/12/2019 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

20/12/2019
08:26:29

20/12/2019
15:38:11

7 ชั�วโมง 11
นาท ี42 วนิาที

- 3.73 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 21/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 22/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 23/12/2019 อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

23/12/2019
08:36:55

23/12/2019
16:01:36

7 ชั�วโมง 24
นาท ี41 วนิาที

- 4.43 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 24/12/2019 อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

24/12/2019
08:25:48

24/12/2019
16:02:10

7 ชั�วโมง 36
นาท ี22 วนิาที

- 4.69 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 25/12/2019 อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ

จ.สพุรรณบรุี

25/12/2019
08:47:40

25/12/2019
16:01:30

7 ชั�วโมง 13
นาท ี50 วนิาที

- 4.36 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 26/12/2019 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ

จ.สพุรรณบรุี

26/12/2019
08:24:54

26/12/2019
12:09:19

3 ชั�วโมง 44
นาท ี25 วนิาที

- 2.27 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 27/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 28/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 29/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 30/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1507 31/12/2019 - - - - - - -



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

รวมเวลา
ทาํงาน

เวลาทาํงาน
เกนิ 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3721 02/12/2019 อยูท่ี� ที�ทําการ
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Khlong
Muang

ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

02/12/2019
08:36:36

02/12/2019
16:20:35

7 ชั�วโมง 43
นาท ี59 วนิาที

- 5.67 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3721 04/12/2019 อยูท่ี� Khlong
Muang

ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Khlong
Muang

ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

04/12/2019
08:19:41

04/12/2019
16:17:20

7 ชั�วโมง 57
นาท ี39 วนิาที

- 6.45 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3721 06/12/2019 อยูท่ี� Khlong
Muang

ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�พักสายตรวจ
ตําบลศรปีระจันต์
ต.อบทม อ.สามโก ้

จ.อา่งทอง

06/12/2019
08:21:47

06/12/2019
16:19:23

7 ชั�วโมง 57
นาท ี36 วนิาที

- 5.81 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3721 09/12/2019 อยูท่ี� ที�พักสายตรวจ
ตําบลศรปีระจันต์
ต.อบทม อ.สามโก ้

จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่
เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้

จ.อา่งทอง

09/12/2019
08:26:52

09/12/2019
16:12:13

7 ชั�วโมง 45
นาท ี21 วนิาที

- 6.76 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3721 11/12/2019 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่
เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นมว่งเจรญิผล
ต.อบทม อ.สามโก ้

จ.อา่งทอง

อยูท่ี� ที�พักสายตรวจ
ตําบลศรปีระจันต์
ต.อบทม อ.สามโก ้

จ.อา่งทอง

11/12/2019
08:24:38

11/12/2019
16:13:43

7 ชั�วโมง 49
นาท ี5 วนิาที

- 6.23 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3721 12/12/2019 อยูท่ี� ที�พักสายตรวจ
ตําบลศรปีระจันต์
ต.อบทม อ.สามโก ้

จ.อา่งทอง

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่
เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นลาดปลาเคา้
ตําบลวงัยาง
ต.สาวรอ้งไห ้
อ.วเิศษชยัชาญ
จ.อา่งทอง

12/12/2019
08:29:15

12/12/2019
16:14:12

7 ชั�วโมง 44
นาท ี57 วนิาที

- 7.82 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3721 13/12/2019 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่
เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นลาดปลาเคา้
ตําบลวงัยาง
ต.สาวรอ้งไห ้
อ.วเิศษชยัชาญ
จ.อา่งทอง

อยูท่ี� ที�ทําการ
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

13/12/2019
08:41:10

13/12/2019
16:29:02

7 ชั�วโมง 47
นาท ี52 วนิาที

- 11.88 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3721 16/12/2019 อยูท่ี� ที�ทําการ
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลศรปีระจันต์
ต.ศรปีระจันต์
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อทุยานพระ
ราชประวตัสิมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

16/12/2019
09:45:10

16/12/2019
10:37:13

52 นาท ี3
วนิาที

- 21.02 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3721 17/12/2019 อยูท่ี� อทุยานพระ
ราชประวตัสิมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อทุยานพระ
ราชประวตัสิมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

17/12/2019
08:45:40

17/12/2019
16:07:09

7 ชั�วโมง 21
นาท ี29 วนิาที

- 6.61 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3721 18/12/2019 อยูท่ี� อทุยานพระ
ราชประวตัสิมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อทุยานพระ
ราชประวตัสิมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

18/12/2019
08:46:53

18/12/2019
16:16:05

7 ชั�วโมง 29
นาท ี12 วนิาที

- 5.46 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

รวมเวลา
ทาํงาน

เวลาทาํงาน
เกนิ 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3721 19/12/2019 อยูท่ี� อทุยานพระ
ราชประวตัสิมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมูบ่า้นทวี
วลิลา่

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

19/12/2019
08:53:21

19/12/2019
16:15:28

7 ชั�วโมง 22
นาท ี7 วนิาที

- 5.87 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3721 20/12/2019 อยูท่ี� หมูบ่า้นทวี
วลิลา่

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ดาดาคารแ์คร์
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

20/12/2019
08:53:18

20/12/2019
16:19:26

7 ชั�วโมง 26
นาท ี8 วนิาที

- 7.06 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3721 23/12/2019 อยูท่ี� ดาดาคารแ์คร์
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ดาดาคารแ์คร์
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

23/12/2019
09:04:56

23/12/2019
16:27:47

7 ชั�วโมง 22
นาท ี51 วนิาที

- 5.78 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3721 24/12/2019 อยูท่ี� ดาดาคารแ์คร์
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อทุยานพระ
ราชประวตัสิมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

24/12/2019
08:43:43

24/12/2019
16:02:03

7 ชั�วโมง 18
นาท ี20 วนิาที

- 6.93 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3721 25/12/2019 อยูท่ี� อทุยานพระ
ราชประวตัสิมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อทุยานพระ
ราชประวตัสิมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

25/12/2019
08:40:35

25/12/2019
16:31:03

7 ชั�วโมง 50
นาท ี28 วนิาที

- 7.58 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3721 26/12/2019 อยูท่ี� อทุยานพระ
ราชประวตัสิมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อทุยานพระ
ราชประวตัสิมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

26/12/2019
08:35:03

26/12/2019
16:24:23

7 ชั�วโมง 49
นาท ี20 วนิาที

- 7.20 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3721 27/12/2019 อยูท่ี� อทุยานพระ
ราชประวตัสิมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ดาดาคารแ์คร์
ต.ดอนเจดยี์
อ.ดอนเจดยี์
จ.สพุรรณบรุี

27/12/2019
08:44:43

27/12/2019
16:08:00

7 ชั�วโมง 23
นาท ี17 วนิาที

- 6.69 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1345 01/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1345 02/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1345 03/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1345 04/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1345 05/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1345 06/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1345 07/12/2019 - - - - - - -



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

รวมเวลา
ทาํงาน

เวลาทาํงาน
เกนิ 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1345 08/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1345 09/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1345 10/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1345 11/12/2019 - - - - - - 1.98 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1345 20/12/2019 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

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

20/12/2019
09:12:42

20/12/2019
11:01:44

1 ชั�วโมง 49
นาท ี2 วนิาที

- 5.22 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1345 21/12/2019 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

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

21/12/2019
09:37:24

21/12/2019
09:54:31

17 นาท ี7
วนิาที

- 0.76 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1345 24/12/2019 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

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

24/12/2019
11:20:18

24/12/2019
11:24:08

3 นาท ี50
วนิาที

- 1.46 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1345 25/12/2019 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

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

25/12/2019
09:17:07

25/12/2019
09:50:06

32 นาท ี59
วนิาที

- 7.43 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1345 26/12/2019 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

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

26/12/2019
08:26:08

26/12/2019
14:56:39

6 ชั�วโมง 30
นาท ี31 วนิาที

- 2.51 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1345 27/12/2019 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

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

27/12/2019
08:39:43

27/12/2019
15:28:11

6 ชั�วโมง 48
นาท ี28 วนิาที

- 20.11 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1345 28/12/2019 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

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

28/12/2019
07:45:29

28/12/2019
10:34:13

2 ชั�วโมง 48
นาท ี44 วนิาที

- 7.35 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-1227 02/12/2019 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช

อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โบ ้ซาวด์
ต.กระเสยีว
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

02/12/2019
08:25:32

02/12/2019
16:00:26

7 ชั�วโมง 34
นาท ี54 วนิาที

- 11.69 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-1227 09/12/2019 อยูท่ี� โบ ้ซาวด์
ต.กระเสยีว
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่น
จํากดัเอ.เค.บ.ี เอ็น

แทรเวล
ต.กระเสยีว
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

09/12/2019
08:51:59

09/12/2019
16:07:08

7 ชั�วโมง 15
นาท ี9 วนิาที

- 11.54 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-1227 11/12/2019 อยูท่ี� รา้นเจเ๊สรฐิ
การเกษตร
ต.กระเสยีว
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

11/12/2019
08:27:04

11/12/2019
15:58:33

7 ชั�วโมง 31
นาท ี29 วนิาที

- 10.20 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-1227 12/12/2019 อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ

จ.สพุรรณบรุี

12/12/2019
08:53:55

12/12/2019
16:02:02

7 ชั�วโมง 8
นาท ี7 วนิาที

- 8.94 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-1227 13/12/2019 อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ

จ.สพุรรณบรุี

13/12/2019
08:33:37

13/12/2019
15:45:30

7 ชั�วโมง 11
นาท ี53 วนิาที

- 10.82 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

รวมเวลา
ทาํงาน

เวลาทาํงาน
เกนิ 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-1227 16/12/2019 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ

จ.สพุรรณบรุี

16/12/2019
08:45:45

16/12/2019
15:59:57

7 ชั�วโมง 14
นาท ี12 วนิาที

- 12.09 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-1227 17/12/2019 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ

จ.สพุรรณบรุี

17/12/2019
08:31:09

17/12/2019
16:00:31

7 ชั�วโมง 29
นาท ี22 วนิาที

- 10.13 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-1227 18/12/2019 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ

จ.สพุรรณบรุี

18/12/2019
08:55:13

18/12/2019
15:54:19

6 ชั�วโมง 59
นาท ี6 วนิาที

- 9.08 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-1227 19/12/2019 อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

19/12/2019
08:11:30

19/12/2019
15:55:07

7 ชั�วโมง 43
นาท ี37 วนิาที

- 8.95 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-1227 20/12/2019 อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

20/12/2019
08:27:22

20/12/2019
15:36:53

7 ชั�วโมง 9
นาท ี31 วนิาที

- 9.13 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-1227 23/12/2019 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ

จ.สพุรรณบรุี

23/12/2019
08:36:05

23/12/2019
16:00:06

7 ชั�วโมง 24
นาท ี1 วนิาที

- 8.30 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-1227 24/12/2019 อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

24/12/2019
08:26:19

24/12/2019
16:00:16

7 ชั�วโมง 33
นาท ี57 วนิาที

- 8.96 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-1227 25/12/2019 อยูท่ี� สามชกุเมทลั
ชที

ต.สามชกุ อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ

จ.สพุรรณบรุี

25/12/2019
08:48:51

25/12/2019
16:01:22

7 ชั�วโมง 12
นาท ี31 วนิาที

- 7.83 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

0ต-1227 26/12/2019 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
ต.สามชกุ อ.สามชกุ

จ.สพุรรณบรุี

26/12/2019
08:27:33

26/12/2019
12:12:50

3 ชั�วโมง 45
นาท ี17 วนิาที

- 6.09 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 01/12/2019 - - - - - - 4.28 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 02/12/2019 อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

02/12/2019
07:57:19

02/12/2019
08:59:55

1 ชั�วโมง 2
นาท ี36 วนิาที

- 5.21 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 03/12/2019 - - - - - - 0.41 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 04/12/2019 อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพระรปู
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

04/12/2019
09:36:30

04/12/2019
11:57:41

2 ชั�วโมง 21
นาท ี11 วนิาที

- 15.69 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 05/12/2019 - - - - - - 4.85 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 06/12/2019 อยูท่ี� วดัพระรปู
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพระรปู
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

06/12/2019
08:30:23

06/12/2019
17:38:44

9 ชั�วโมง 8
นาท ี21 วนิาที

- 23.07 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 07/12/2019 - - - - - - 1.57 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

รวมเวลา
ทาํงาน

เวลาทาํงาน
เกนิ 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 08/12/2019 - - - - - - 2.11 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 09/12/2019 อยูท่ี� วดัพระรปู
ต.ทา่พี�เลี�ยง อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

09/12/2019
08:51:10

09/12/2019
09:54:46

1 ชั�วโมง 3
นาท ี36 วนิาที

- 5.56 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 11/12/2019 อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

11/12/2019
07:40:55

11/12/2019
10:47:16

3 ชั�วโมง 6
นาท ี21 วนิาที

- 2.68 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 12/12/2019 อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

12/12/2019
12:08:54

12/12/2019
15:32:52

3 ชั�วโมง 23
นาท ี58 วนิาที

- 1.32 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 13/12/2019 อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

13/12/2019
07:34:05

13/12/2019
08:19:04

44 นาท ี59
วนิาที

- 1.85 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 14/12/2019 - - - - - - 0.18 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 16/12/2019 อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

16/12/2019
07:30:17

16/12/2019
08:38:55

1 ชั�วโมง 8
นาท ี38 วนิาที

- 6.33 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 17/12/2019 อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

17/12/2019
08:03:56

17/12/2019
08:57:58

54 นาท ี2
วนิาที

- 2.74 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 18/12/2019 อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

18/12/2019
07:23:02

18/12/2019
08:18:56

55 นาท ี54
วนิาที

- 2.40 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 19/12/2019 อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

19/12/2019
07:57:00

19/12/2019
14:09:58

6 ชั�วโมง 12
นาท ี58 วนิาที

- 5.03 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 20/12/2019 อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

20/12/2019
07:35:28

20/12/2019
08:41:40

1 ชั�วโมง 6
นาท ี12 วนิาที

- 4.16 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 21/12/2019 - - - - - - 3.52 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 22/12/2019 - - - - - - 0.70 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

รวมเวลา
ทาํงาน

เวลาทาํงาน
เกนิ 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 23/12/2019 อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

23/12/2019
07:36:12

23/12/2019
18:02:43

10 ชั�วโมง 26
นาท ี31 วนิาที

- 16.54 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 24/12/2019 อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

24/12/2019
08:01:58

24/12/2019
08:58:31

56 นาท ี33
วนิาที

- 2.04 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 25/12/2019 อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

25/12/2019
07:39:48

25/12/2019
08:55:04

1 ชั�วโมง 15
นาท ี16 วนิาที

- 2.68 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 26/12/2019 อยูท่ี� สํานักงานป้อ
งกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

26/12/2019
07:39:38

26/12/2019
08:55:59

1 ชั�วโมง 16
นาท ี21 วนิาที

- 2.64 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3446 27/12/2019 - - - - - - 0.42 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 02/12/2019 อยูท่ี� บา้นหนอง
หลวง

ต.หนองโพธิ�
อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนอง
หลวง

ต.หนองโพธิ�
อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

02/12/2019
09:15:13

02/12/2019
17:20:19

8 ชั�วโมง 5
นาท ี6 วนิาที

- 8.09 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 03/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 04/12/2019 อยูท่ี� บา้นหนอง
หลวง

ต.หนองโพธิ�
อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนอง
หลวง

ต.หนองโพธิ�
อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

04/12/2019
09:15:13

04/12/2019
18:27:29

9 ชั�วโมง 12
นาท ี16 วนิาที

- 8.82 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 05/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 06/12/2019 อยูท่ี� บา้นหนอง
หลวง

ต.หนองโพธิ�
อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองโพธิ
ต.หนองโพธิ�
อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

06/12/2019
10:31:50

06/12/2019
11:04:35

32 นาท ี45
วนิาที

- 3.94 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 09/12/2019 อยูท่ี� วดัหนองโพธิ
ต.หนองโพธิ�
อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองโพธิ
ต.หนองโพธิ�
อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

09/12/2019
09:06:23

09/12/2019
16:40:43

7 ชั�วโมง 34
นาท ี20 วนิาที

- 6.28 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 10/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 11/12/2019 อยูท่ี� วดัหนองโพธิ
ต.หนองโพธิ�
อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองโพธิ
ต.หนองโพธิ�
อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

11/12/2019
09:12:24

11/12/2019
16:53:31

7 ชั�วโมง 41
นาท ี7 วนิาที

- 6.41 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 12/12/2019 อยูท่ี� วดัหนองโพธิ
ต.หนองโพธิ�
อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองโพธิ
ต.หนองสะเดา
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

12/12/2019
09:38:23

12/12/2019
09:42:42

4 นาท ี19
วนิาที

- 0.19 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

รวมเวลา
ทาํงาน

เวลาทาํงาน
เกนิ 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 13/12/2019 อยูท่ี� วดัหนองโพธิ
ต.หนองสะเดา
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัหนองโพธิ
ต.หนองสะเดา
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

13/12/2019
09:04:22

13/12/2019
16:39:55

7 ชั�วโมง 35
นาท ี33 วนิาที

- 7.36 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 14/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 15/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 16/12/2019 อยูท่ี� วดัหนองโพธิ
ต.หนองสะเดา
อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ธนาคารกสกิร
ไทย

ต.ป่าสะแก
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

16/12/2019
09:26:40

16/12/2019
16:56:33

7 ชั�วโมง 29
นาท ี53 วนิาที

- 8.75 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 17/12/2019 อยูท่ี� ธนาคารกสกิร
ไทย

ต.ป่าสะแก
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ธนาคารกสกิร
ไทย

ต.ป่าสะแก
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

17/12/2019
09:17:19

17/12/2019
17:09:43

7 ชั�วโมง 52
นาท ี24 วนิาที

- 6.44 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 18/12/2019 อยูท่ี� ธนาคารกสกิร
ไทย

ต.ป่าสะแก
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ธนาคารกสกิร
ไทย

ต.ป่าสะแก
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

18/12/2019
09:01:56

18/12/2019
17:04:48

8 ชั�วโมง 2
นาท ี52 วนิาที

- 5.94 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 19/12/2019 อยูท่ี� ธนาคารกสกิร
ไทย

ต.ป่าสะแก
อ.เดมิบางนางบวช
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดั
สามคัคธีรรม

ต.หนองหญา้ไซ
อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

19/12/2019
08:58:23

19/12/2019
15:59:16

7 ชั�วโมง 53
วนิาที

- 14.67 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 20/12/2019 อยูท่ี� วดั
สามคัคธีรรม

ต.หนองหญา้ไซ
อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดั
สามคัคธีรรม

ต.หนองหญา้ไซ
อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

20/12/2019
09:00:34

20/12/2019
17:03:00

8 ชั�วโมง 2
นาท ี26 วนิาที

- 5.90 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 23/12/2019 อยูท่ี� วดั
สามคัคธีรรม

ต.หนองหญา้ไซ
อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดั
สามคัคธีรรม

ต.หนองหญา้ไซ
อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

23/12/2019
09:05:30

23/12/2019
16:32:48

7 ชั�วโมง 27
นาท ี18 วนิาที

- 8.77 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 24/12/2019 อยูท่ี� วดั
สามคัคธีรรม

ต.หนองหญา้ไซ
อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนอง
กระทงิทอง
ต.หนองขาม

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

24/12/2019
10:29:48

24/12/2019
11:32:51

1 ชั�วโมง 3
นาท ี3 วนิาที

- 23.36 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 25/12/2019 อยูท่ี� บา้นหนอง
กระทงิทอง
ต.หนองขาม

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนอง
กระทงิทอง
ต.หนองขาม

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

25/12/2019
09:06:33

25/12/2019
15:36:26

6 ชั�วโมง 29
นาท ี53 วนิาที

- 2.62 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 26/12/2019 อยูท่ี� บา้นหนอง
กระทงิทอง
ต.หนองขาม

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนอง
กระทงิทอง
ต.หนองขาม

อ.หนองหญา้ไซ
จ.สพุรรณบรุี

26/12/2019
09:14:10

26/12/2019
14:02:50

4 ชั�วโมง 48
นาท ี40 วนิาที

- 4.12 กม.

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 27/12/2019 - - - - - - -



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

รวมเวลา
ทาํงาน

เวลาทาํงาน
เกนิ 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 28/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 29/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 30/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-3447 31/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3692 17/12/2019 อยูท่ี� วดัใหม่
เพชรรัตน ์(ขื�อชนก)
ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหม่
เพชรรัตน ์(ขื�อชนก)
ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

17/12/2019
10:27:45

17/12/2019
14:07:29

3 ชั�วโมง 39
นาท ี44 วนิาที

- 6.19 กม.

กองพัฒ1
รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3692 18/12/2019 อยูท่ี� วดัใหม่
เพชรรัตน ์(ขื�อชนก)
ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหม่
เพชรรัตน ์(ขื�อชนก)
ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

18/12/2019
09:16:28

18/12/2019
13:47:27

4 ชั�วโมง 30
นาท ี59 วนิาที

- 12.72 กม.

กองพัฒ1
รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3692 20/12/2019 อยูท่ี� วดัใหม่
เพชรรัตน ์(ขื�อชนก)
ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหม่
เพชรรัตน ์(ขื�อชนก)
ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

20/12/2019
09:56:35

20/12/2019
11:13:26

1 ชั�วโมง 16
นาท ี51 วนิาที

- 4.23 กม.

กองพัฒ1
รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3692 23/12/2019 อยูท่ี� วดัใหม่
เพชรรัตน ์(ขื�อชนก)
ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

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

23/12/2019
09:32:11

23/12/2019
12:12:30

2 ชั�วโมง 40
นาท ี19 วนิาที

- 27.04 กม.

กองพัฒ1
รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3692 27/12/2019 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

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

27/12/2019
13:53:09

27/12/2019
14:03:40

10 นาท ี31
วนิาที

- 0.17 กม.

กองพัฒ1
รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3692 28/12/2019 อยูท่ี� น. อะไหลย่นต์
ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

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

28/12/2019
11:09:21

28/12/2019
11:15:45

6 นาท ี24
วนิาที

- 0.14 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 01/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 02/12/2019 อยูท่ี� ลํารางตน้สะตอื
ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญ่
บา้นหมูท่ี� 2

ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

02/12/2019
08:40:31

02/12/2019
16:17:31

7 ชั�วโมง 37
นาที

- 9.15 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 03/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 04/12/2019 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญ่
บา้นหมูท่ี� 2

ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญ่
บา้นหมูท่ี� 2

ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

04/12/2019
08:49:27

04/12/2019
16:26:46

7 ชั�วโมง 37
นาท ี19 วนิาที

- 8.36 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 06/12/2019 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญ่
บา้นหมูท่ี� 2

ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญ่
บา้นหมูท่ี� 2

ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

06/12/2019
08:47:11

06/12/2019
16:05:53

7 ชั�วโมง 18
นาท ี42 วนิาที

- 8.26 กม.



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

รวมเวลา
ทาํงาน

เวลาทาํงาน
เกนิ 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 07/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 08/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 09/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 10/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 11/12/2019 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญ่
บา้นหมูท่ี� 2

ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญ่
บา้นหมูท่ี� 2

ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

11/12/2019
08:51:16

11/12/2019
16:24:59

7 ชั�วโมง 33
นาท ี43 วนิาที

- 8.34 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 12/12/2019 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญ่
บา้นหมูท่ี� 2

ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางตน้สะตอื
ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

12/12/2019
08:46:43

12/12/2019
16:23:50

7 ชั�วโมง 37
นาท ี7 วนิาที

- 7.49 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 13/12/2019 อยูท่ี� ลํารางตน้สะตอื
ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางตน้สะตอื
ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

13/12/2019
09:07:51

13/12/2019
15:08:55

6 ชั�วโมง 1
นาท ี4 วนิาที

- 5.85 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 14/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 15/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 16/12/2019 อยูท่ี� ลํารางตน้สะตอื
ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางตน้สะตอื
ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

16/12/2019
08:59:12

16/12/2019
11:54:30

2 ชั�วโมง 55
นาท ี18 วนิาที

- 3.65 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 17/12/2019 อยูท่ี� ลํารางตน้สะตอื
ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางตน้สะตอื
ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

17/12/2019
09:19:02

17/12/2019
16:20:43

7 ชั�วโมง 1
นาท ี41 วนิาที

- 9.19 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 18/12/2019 อยูท่ี� ลํารางตน้สะตอื
ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� การไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาคสถานไีฟฟ้า

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

18/12/2019
08:58:23

18/12/2019
16:17:23

7 ชั�วโมง 19
นาที

- 8.06 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 19/12/2019 อยูท่ี� การไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาคสถานไีฟฟ้า

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

อยูท่ี� ลํารางตน้สะตอื
ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

19/12/2019
08:59:59

19/12/2019
16:10:51

7 ชั�วโมง 10
นาท ี52 วนิาที

- 7.57 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 20/12/2019 อยูท่ี� ลํารางตน้สะตอื
ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญ่
บา้นหมูท่ี� 2

ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

20/12/2019
09:01:38

20/12/2019
16:22:46

7 ชั�วโมง 21
นาท ี8 วนิาที

- 9.66 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 21/12/2019 - - - - - - -



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

รวมเวลา
ทาํงาน

เวลาทาํงาน
เกนิ 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 22/12/2019 - - - - - - -

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 23/12/2019 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญ่
บา้นหมูท่ี� 2

ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเจกวงตี�กงุ
ต.บางตาเถร
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

23/12/2019
09:35:42

23/12/2019
16:13:30

6 ชั�วโมง 37
นาท ี48 วนิาที

- 12.42 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 24/12/2019 อยูท่ี� โรงเจกวงตี�กงุ
ต.บางตาเถร
อ.สองพี�นอ้ง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
สน.ปตท.หจก.รามญั

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

24/12/2019
08:51:57

24/12/2019
14:34:10

5 ชั�วโมง 42
นาท ี13 วนิาที

- 6.48 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 25/12/2019 อยูท่ี�
สน.ปตท.หจก.รามญั

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

อยูท่ี�
สน.ปตท.หจก.รามญั

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

25/12/2019
14:13:48

25/12/2019
15:07:53

54 นาท ี5
วนิาที

- 1.41 กม.

กองพัฒ1
ขดุไฮดรอ
ลกิ

ตค-780 26/12/2019 อยูท่ี�
สน.ปตท.หจก.รามญั

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

อยูท่ี�
สน.ปตท.หจก.รามญั

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

26/12/2019
08:51:56

26/12/2019
12:45:40

3 ชั�วโมง 53
นาท ี44 วนิาที

- 5.39 กม.

รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1346 01/12/2019 - - - - - - -

รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1346 02/12/2019 อยูท่ี� สะพานวดัวงั
หนิ

ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นวงัหวา้
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ

จ.สพุรรณบรุี

02/12/2019
08:37:41

02/12/2019
16:09:21

7 ชั�วโมง 31
นาท ี40 วนิาที

- 7.92 กม.

รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1346 09/12/2019 อยูท่ี� บา้นวงัหวา้
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ธนพร หมกูะ
ทะ

ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ
จ.สพุรรณบรุี

09/12/2019
08:46:02

09/12/2019
15:59:43

7 ชั�วโมง 13
นาท ี41 วนิาที

- 10.33 กม.

รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1346 10/12/2019 - - - - - - -

รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1346 11/12/2019 อยูท่ี� บา้นวงัหวา้
ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสมีณี
สมบรูณ์

ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

11/12/2019
08:40:02

11/12/2019
16:02:51

7 ชั�วโมง 22
นาท ี49 วนิาที

- 8.07 กม.

รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1346 12/12/2019 อยูท่ี� โรงสมีณี
สมบรูณ์

ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสมีณี
สมบรูณ์

ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

12/12/2019
08:29:08

12/12/2019
16:02:04

7 ชั�วโมง 32
นาท ี56 วนิาที

- 8.02 กม.

รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1346 13/12/2019 อยูท่ี� โรงสมีณี
สมบรูณ์

ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กลุม่ออม
ทรัพยเ์พื�อการผลติ
หมูท่ี� 6 บา้นนํ�าซบั
สํานักงานกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 6 บา้น

วงันํ�าซบั
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

13/12/2019
08:35:56

13/12/2019
16:11:01

7 ชั�วโมง 35
นาท ี5 วนิาที

- 9.38 กม.

รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1346 14/12/2019 - - - - - - -



ชื�อ
สนิทรพัย์

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

รวมเวลา
ทาํงาน

เวลาทาํงาน
เกนิ 14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

(กม.)

รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1346 15/12/2019 - - - - - - -

รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1346 16/12/2019 อยูท่ี� กลุม่ออม
ทรัพยเ์พื�อการผลติ
หมูท่ี� 6 บา้นนํ�าซบั
สํานักงานกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 6 บา้น

วงันํ�าซบั
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กลุม่ออม
ทรัพยเ์พื�อการผลติ
หมูท่ี� 6 บา้นนํ�าซบั
สํานักงานกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 6 บา้น

วงันํ�าซบั
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

16/12/2019
08:47:17

16/12/2019
16:03:16

7 ชั�วโมง 15
นาท ี59 วนิาที

- 7.42 กม.

รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1346 17/12/2019 อยูท่ี� กลุม่ออม
ทรัพยเ์พื�อการผลติ
หมูท่ี� 6 บา้นนํ�าซบั
สํานักงานกองทนุ
หมูบ่า้นหมูท่ี� 6 บา้น

วงันํ�าซบั
ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงาน
กองทนุหมูบ่า้นหมูท่ี�

6 บา้นวงันํ�าซบั
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

17/12/2019
08:27:33

17/12/2019
16:01:45

7 ชั�วโมง 34
นาท ี12 วนิาที

- 8.79 กม.

รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1346 18/12/2019 อยูท่ี� สํานักงาน
กองทนุหมูบ่า้นหมูท่ี�

6 บา้นวงันํ�าซบั
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดับา้นกลว้ย
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

18/12/2019
08:42:31

18/12/2019
16:00:27

7 ชั�วโมง 17
นาท ี56 วนิาที

- 8.24 กม.

รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1346 19/12/2019 อยูท่ี� วดับา้นกลว้ย
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สนามไกช่นคน
คบได ้

ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

19/12/2019
08:31:46

19/12/2019
16:00:40

7 ชั�วโมง 28
นาท ี54 วนิาที

- 7.80 กม.

รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1346 20/12/2019 อยูท่ี� สนามไกช่นคน
คบได ้

ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นปู่ เจา้
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

20/12/2019
08:34:51

20/12/2019
15:55:12

7 ชั�วโมง 20
นาท ี21 วนิาที

- 7.30 กม.

รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1346 23/12/2019 อยูท่ี� บา้นปู่ เจา้
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปู่ เจา้
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

23/12/2019
08:47:29

23/12/2019
16:00:10

7 ชั�วโมง 12
นาท ี41 วนิาที

- 8.30 กม.

รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1346 24/12/2019 อยูท่ี� วดัปู่ เจา้
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัปู่ เจา้
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

24/12/2019
08:31:39

24/12/2019
09:52:27

1 ชั�วโมง 20
นาท ี48 วนิาที

- 1.39 กม.

รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1346 25/12/2019 อยูท่ี� วดัปู่ เจา้
ต.วงันํ�าซบั
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพังมว่ง
ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

25/12/2019
09:41:01

25/12/2019
16:03:33

6 ชั�วโมง 22
นาท ี32 วนิาที

- 9.15 กม.

รถขดุไฮ
ดรอลกิ

ตค-1346 26/12/2019 อยูท่ี� วดัพังมว่ง
ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพังมว่ง
ต.บา้นกรา่ง
อ.ศรปีระจันต์
จ.สพุรรณบรุี

26/12/2019
08:25:39

26/12/2019
16:03:29

7 ชั�วโมง 37
นาท ี50 วนิาที

- 9.19 กม.
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รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองชา่ง1 ทวัร]์ 40-0225 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 12/2019

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

01/12/2019
00:00:57

01/12/2019
23:59:30

23 ชั�วโมง 58
นาท ี33 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

02/12/2019
00:00:30

02/12/2019
23:59:03

23 ชั�วโมง 58
นาท ี33 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.07 กม. 0.00 ลติร

03/12/2019
00:01:03

03/12/2019
23:59:38

23 ชั�วโมง 58
นาท ี35 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

04/12/2019
00:00:38

04/12/2019
23:59:14

23 ชั�วโมง 58
นาท ี36 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

05/12/2019
00:00:14

05/12/2019
23:59:50

23 ชั�วโมง 59
นาท ี36 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 กม. 0.00 ลติร

06/12/2019
00:00:50

06/12/2019
23:59:26

23 ชั�วโมง 58
นาท ี36 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

07/12/2019
00:00:26

07/12/2019
23:59:02

23 ชั�วโมง 58
นาท ี36 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

08/12/2019
00:00:02

08/12/2019
16:50:57

16 ชั�วโมง 50
นาท ี55 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.14 กม. 0.00 ลติร

09/12/2019
10:55:44

09/12/2019
11:03:44

8 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

3 0.28 กม. 0.00 ลติร

10/12/2019
07:43:10

10/12/2019
15:17:31

7 ชั�วโมง 34
นาท ี21 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.66 กม. 0.00 ลติร

11/12/2019
14:20:53

11/12/2019
23:59:57

9 ชั�วโมง 39
นาท ี4 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� จดุรอรถตู
ต.หนองปรอื อ.บางพลี
จ.สมทุรปราการ

92 203.10
กม.

80.59 ลติร

12/12/2019
00:00:57

12/12/2019
23:59:35

23 ชั�วโมง 58
นาท ี38 วนิาที

อยูท่ี� จดุรอรถตู
ต.หนองปรอื อ.บางพลี
จ.สมทุรปราการ

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

93 412.02
กม.

164.10 ลติร

13/12/2019
00:00:35

13/12/2019
23:59:11

23 ชั�วโมง 58
นาท ี36 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

14/12/2019
00:00:11

14/12/2019
23:59:46

23 ชั�วโมง 59
นาท ี35 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.04 กม. 0.00 ลติร

15/12/2019
00:00:46

15/12/2019
23:59:21

23 ชั�วโมง 58
นาท ี35 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

16/12/2019
00:00:21

16/12/2019
23:59:56

23 ชั�วโมง 59
นาท ี35 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.04 กม. 0.00 ลติร

17/12/2019
00:00:56

17/12/2019
23:59:30

23 ชั�วโมง 58
นาท ี34 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

18/12/2019
00:00:30

18/12/2019
23:59:04

23 ชั�วโมง 58
นาท ี34 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

19/12/2019
00:00:03

19/12/2019
23:59:37

23 ชั�วโมง 59
นาท ี34 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

20/12/2019
00:00:37

20/12/2019
23:59:10

23 ชั�วโมง 58
นาท ี33 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

21/12/2019
00:00:10

21/12/2019
23:59:44

23 ชั�วโมง 59
นาท ี34 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

22/12/2019
00:00:43

22/12/2019
23:59:47

23 ชั�วโมง 59
นาท ี4 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

89 139.21
กม.

54.48 ลติร

23/12/2019
00:00:47

23/12/2019
23:59:21

23 ชั�วโมง 58
นาท ี34 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.04 กม. 0.00 ลติร

24/12/2019
00:00:21

24/12/2019
23:59:56

23 ชั�วโมง 59
นาท ี35 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

25/12/2019
00:00:56

25/12/2019
23:59:31

23 ชั�วโมง 58
นาท ี35 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

26/12/2019
00:00:31

26/12/2019
23:59:06

23 ชั�วโมง 58
นาท ี35 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

27/12/2019
00:00:06

27/12/2019
11:28:26

11 ชั�วโมง 28
นาท ี20 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

28/12/2019
10:16:42

28/12/2019
11:14:38

57 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

30/12/2019
09:10:17

30/12/2019
23:59:48

14 ชั�วโมง 49
นาท ี31 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

31/12/2019
00:00:48

31/12/2019
23:59:24

23 ชั�วโมง 58
นาท ี36 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 45 นาท ี30 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 49.77 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 755.62 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 299.17 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.53 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองชา่ง1 บรรทกุนํ�า] 83-5056 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 12/2019

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

01/12/2019
00:00:34

01/12/2019
23:59:15

23 ชั�วโมง 58
นาท ี41 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงั
จกิ

ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงั
จกิ

ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

02/12/2019
00:00:15

02/12/2019
23:59:57

23 ชั�วโมง 59
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงั
จกิ

ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Rong
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

42 12.54
กม.

4.00 ลติร

03/12/2019
00:00:57

03/12/2019
23:59:39

23 ชั�วโมง 58
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� Nong Rong
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Rong
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

04/12/2019
00:00:39

04/12/2019
23:59:22

23 ชั�วโมง 58
นาท ี43 วนิาที

อยูท่ี� Nong Rong
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Rong
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

44 30.72
กม.

9.93 ลติร

05/12/2019
00:00:21

05/12/2019
23:59:05

23 ชั�วโมง 58
นาท ี44 วนิาที

อยูท่ี� Nong Rong
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Rong
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

06/12/2019
00:00:05

06/12/2019
23:59:48

23 ชั�วโมง 59
นาท ี43 วนิาที

อยูท่ี� Nong Rong
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Rong
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

35 16.92
กม.

5.40 ลติร

07/12/2019
00:00:48

07/12/2019
23:59:31

23 ชั�วโมง 58
นาท ี43 วนิาที

อยูท่ี� Nong Rong
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Rong
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

08/12/2019
00:00:31

08/12/2019
23:59:14

23 ชั�วโมง 58
นาท ี43 วนิาที

อยูท่ี� Nong Rong
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Rong
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

09/12/2019
00:00:14

09/12/2019
23:59:57

23 ชั�วโมง 59
นาท ี43 วนิาที

อยูท่ี� Nong Rong
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Rong
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

10/12/2019
00:00:57

10/12/2019
23:59:41

23 ชั�วโมง 58
นาท ี44 วนิาที

อยูท่ี� Nong Rong
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� Nong Rong
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

11/12/2019
00:00:40

11/12/2019
23:59:24

23 ชั�วโมง 58
นาท ี44 วนิาที

อยูท่ี� Nong Rong
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

59 18.65
กม.

6.07 ลติร

12/12/2019
00:00:24

12/12/2019
23:59:06

23 ชั�วโมง 58
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

9 3.94 กม. 1.17 ลติร

13/12/2019
00:00:06

13/12/2019
23:59:48

23 ชั�วโมง 59
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

8 2.78 กม. 0.81 ลติร

14/12/2019
00:00:48

14/12/2019
23:59:30

23 ชั�วโมง 58
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

15/12/2019
00:00:30

15/12/2019
23:59:12

23 ชั�วโมง 58
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

16/12/2019
00:00:12

16/12/2019
23:59:54

23 ชั�วโมง 59
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

48 11.84
กม.

3.76 ลติร

17/12/2019
00:00:54

17/12/2019
23:59:36

23 ชั�วโมง 58
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

41 22.04
กม.

6.94 ลติร

18/12/2019
00:00:36

18/12/2019
23:59:18

23 ชั�วโมง 58
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

48 18.52
กม.

5.75 ลติร

19/12/2019
00:00:18

19/12/2019
23:59:00

23 ชั�วโมง 58
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

51 17.59
กม.

5.69 ลติร

20/12/2019
00:00:00

20/12/2019
23:59:42

23 ชั�วโมง 59
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

65 67.80
กม.

22.36 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

21/12/2019
00:00:42

21/12/2019
23:59:24

23 ชั�วโมง 58
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

22/12/2019
00:00:24

22/12/2019
23:59:06

23 ชั�วโมง 58
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

23/12/2019
00:00:06

23/12/2019
23:59:48

23 ชั�วโมง 59
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

24/12/2019
00:00:48

24/12/2019
23:59:30

23 ชั�วโมง 58
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

25/12/2019
00:00:29

25/12/2019
23:59:11

23 ชั�วโมง 58
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

26/12/2019
00:00:11

26/12/2019
23:59:53

23 ชั�วโมง 59
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

66 55.84
กม.

18.40 ลติร

27/12/2019
00:00:53

27/12/2019
23:59:36

23 ชั�วโมง 58
นาท ี43 วนิาที

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

28/12/2019
00:00:36

28/12/2019
23:59:18

23 ชั�วโมง 58
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

29/12/2019
00:00:17

29/12/2019
23:59:59

23 ชั�วโมง 59
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

30/12/2019
00:00:58

30/12/2019
23:59:39

23 ชั�วโมง 58
นาท ี41 วนิาที

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

31/12/2019
00:00:39

31/12/2019
23:59:21

23 ชั�วโมง 58
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาขึ�น
ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 13 ชั�วโมง 6 นาท ี47
วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 11.02 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 279.18 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 90.28 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.09 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ1 รถบรรทกุนํ�า] 83-5639 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 12/2019

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

13/12/2019
10:23:58

13/12/2019
10:27:23

3 นาท ี25 วนิาที อยูท่ี� วดัใหมเ่พชรรัตน ์(ขื�อ
ชนก)

ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหมเ่พชรรัตน ์(ขื�อ
ชนก)

ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

17/12/2019
10:25:04

17/12/2019
14:16:22

3 ชั�วโมง 51 นาที
18 วนิาที

อยูท่ี� วดัใหมเ่พชรรัตน ์(ขื�อ
ชนก)

ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหมเ่พชรรัตน ์(ขื�อ
ชนก)

ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

58 9.97 กม. 3.17 ลติร

18/12/2019
09:13:29

18/12/2019
14:00:07

4 ชั�วโมง 46 นาที
38 วนิาที

อยูท่ี� วดัใหมเ่พชรรัตน ์(ขื�อ
ชนก)

ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหมเ่พชรรัตน ์(ขื�อ
ชนก)

ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

23 8.24 กม. 2.23 ลติร

20/12/2019
09:57:15

20/12/2019
11:18:59

1 ชั�วโมง 21 นาที
44 วนิาที

อยูท่ี� วดัใหมเ่พชรรัตน ์(ขื�อ
ชนก)

ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหมเ่พชรรัตน ์(ขื�อ
ชนก)

ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

30 2.52 กม. 0.72 ลติร

23/12/2019
09:31:57

23/12/2019
12:28:40

2 ชั�วโมง 56 นาที
43 วนิาที

อยูท่ี� วดัใหมเ่พชรรัตน ์(ขื�อ
ชนก)

ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืง
สพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 46.33 กม. 15.38 ลติร

27/12/2019
17:44:04

27/12/2019
18:06:14

22 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืง
สพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัพันตําลงึ
ต.ดอนกํายาน อ.เมอืง
สพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 กม. 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 12 ชั�วโมง 16 นาท ี1 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 16.47 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 67.07 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 21.50 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.12 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒนาฯ บรรทกุเททา้ย] 83-5766 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 12/2019

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

01/12/2019
00:00:52

01/12/2019
23:59:12

23 ชั�วโมง 58
นาท ี20 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 กม. 0.00 ลติร

02/12/2019
00:00:11

02/12/2019
23:59:30

23 ชั�วโมง 59
นาท ี19 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

64 89.18 กม. 35.39 ลติร

03/12/2019
00:00:30

03/12/2019
23:59:50

23 ชั�วโมง 59
นาท ี20 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

04/12/2019
00:00:50

04/12/2019
23:59:10

23 ชั�วโมง 58
นาท ี20 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 กม. 0.00 ลติร

05/12/2019
00:00:10

05/12/2019
23:59:30

23 ชั�วโมง 59
นาท ี20 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 กม. 0.00 ลติร

06/12/2019
00:00:30

06/12/2019
23:59:50

23 ชั�วโมง 59
นาท ี20 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

07/12/2019
00:00:49

07/12/2019
23:59:10

23 ชั�วโมง 58
นาท ี21 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

08/12/2019
00:00:09

08/12/2019
23:59:29

23 ชั�วโมง 59
นาท ี20 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

09/12/2019
00:00:29

09/12/2019
23:59:49

23 ชั�วโมง 59
นาท ี20 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

63 80.65 กม. 32.19 ลติร

10/12/2019
00:00:49

10/12/2019
23:59:09

23 ชั�วโมง 58
นาท ี20 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

11/12/2019
00:00:09

11/12/2019
23:59:29

23 ชั�วโมง 59
นาท ี20 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

66 81.45 กม. 32.45 ลติร

12/12/2019
00:00:29

12/12/2019
23:59:49

23 ชั�วโมง 59
นาท ี20 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

68 79.36 กม. 31.25 ลติร

13/12/2019
00:00:49

13/12/2019
23:59:09

23 ชั�วโมง 58
นาท ี20 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

64 81.01 กม. 32.25 ลติร

14/12/2019
00:00:08

14/12/2019
23:59:28

23 ชั�วโมง 59
นาท ี20 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

15/12/2019
00:00:28

15/12/2019
23:59:47

23 ชั�วโมง 59
นาท ี19 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

16/12/2019
00:00:47

16/12/2019
23:59:06

23 ชั�วโมง 58
นาท ี19 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

63 85.21 กม. 33.58 ลติร

17/12/2019
00:00:05

17/12/2019
23:59:24

23 ชั�วโมง 59
นาท ี19 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

66 84.99 กม. 33.63 ลติร

18/12/2019
00:00:24

18/12/2019
23:59:44

23 ชั�วโมง 59
นาท ี20 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

61 80.87 กม. 31.99 ลติร

19/12/2019
00:00:43

19/12/2019
23:59:03

23 ชั�วโมง 58
นาท ี20 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

69 80.14 กม. 32.01 ลติร

20/12/2019
00:00:03

20/12/2019
23:59:23

23 ชั�วโมง 59
นาท ี20 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

68 81.58 กม. 32.11 ลติร

21/12/2019
00:00:22

21/12/2019
23:59:42

23 ชั�วโมง 59
นาท ี20 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

22/12/2019
00:00:41

22/12/2019
23:59:01

23 ชั�วโมง 58
นาท ี20 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

23/12/2019
00:00:01

23/12/2019
23:59:20

23 ชั�วโมง 59
นาท ี19 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัใหมเ่พชรรัตน ์(ขื�อ
ชนก)

ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

61 44.06 กม. 17.41 ลติร

24/12/2019
00:00:20

24/12/2019
23:59:40

23 ชั�วโมง 59
นาท ี20 วนิาที

อยูท่ี� วดัใหมเ่พชรรัตน ์(ขื�อ
ชนก)

ต.เนนิพระปรางค์
อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

66 41.86 กม. 16.60 ลติร

25/12/2019
00:00:40

25/12/2019
23:59:59

23 ชั�วโมง 59
นาท ี19 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

67 83.10 กม. 32.71 ลติร

26/12/2019
00:00:59

26/12/2019
23:59:18

23 ชั�วโมง 58
นาท ี19 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

63 84.05 กม. 33.04 ลติร

27/12/2019
00:00:18

27/12/2019
23:59:37

23 ชั�วโมง 59
นาท ี19 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 กม. 0.00 ลติร

28/12/2019
00:00:37

28/12/2019
23:59:56

23 ชั�วโมง 59
นาท ี19 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

29/12/2019
00:00:56

29/12/2019
23:59:15

23 ชั�วโมง 58
นาท ี19 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 กม. 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/12/2019
00:00:14

30/12/2019
23:59:33

23 ชั�วโมง 59
นาท ี19 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

31/12/2019
00:00:32

31/12/2019
23:59:51

23 ชั�วโมง 59
นาท ี19 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 16 ชั�วโมง 31 นาท ี16
วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.80 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1077.55 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 426.61 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.53 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองชา่ง1 รถเทรลเลอร]์ 83-7697 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 12/2019

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา PTO
เปิด

ไมม่ขีอ้มลู

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 16 ชั�วโมง 31 นาท ี16
วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.80 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1077.55 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 426.61 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.53 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองชา่ง1 บรรทกุนํ�า] 83-7815 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 12/2019

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

02/12/2019
08:31:40

02/12/2019
09:03:29

31 นาท ี49 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.13 กม. 0.00 ลติร

09/12/2019
08:43:13

09/12/2019
09:05:17

22 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.08 กม. 0.00 ลติร

10/12/2019
07:37:23

10/12/2019
17:19:22

9 ชั�วโมง 41 นาที
59 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

65 21.68 กม. 6.81 ลติร

11/12/2019
05:21:12

11/12/2019
15:39:15

10 ชั�วโมง 18
นาท ี3 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

1 0.21 กม. 0.00 ลติร

12/12/2019
17:42:41

12/12/2019
17:50:59

8 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

2 0.11 กม. 0.02 ลติร

14/12/2019
09:32:34

14/12/2019
09:35:35

3 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 กม. 0.00 ลติร

16/12/2019
08:44:11

16/12/2019
09:20:13

36 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

1 0.23 กม. 0.00 ลติร

25/12/2019
07:05:07

25/12/2019
17:00:54

9 ชั�วโมง 55 นาที
47 วนิาที

อยูท่ี� คุม้ขนุแผน
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

81 44.34 กม. 14.07 ลติร

26/12/2019
11:29:47

26/12/2019
11:34:28

4 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.10 กม. 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 5 ชั�วโมง 45 นาท ี48 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 19.53 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 66.88 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 20.90 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.20 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ1 เทรลเลอร]์ 83-8577 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 12/2019

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

01/12/2019
00:00:08

01/12/2019
23:59:20

23 ชั�วโมง 59
นาท ี12 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

02/12/2019
00:00:20

02/12/2019
23:59:33

23 ชั�วโมง 59
นาท ี13 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.07 กม. 0.00 ลติร

03/12/2019
00:00:33

03/12/2019
23:59:51

23 ชั�วโมง 59
นาท ี18 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

71 127.59
กม.

42.46 ลติร

04/12/2019
00:00:51

04/12/2019
23:59:10

23 ชั�วโมง 58
นาท ี19 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

70 20.71 กม. 6.76 ลติร

05/12/2019
00:00:10

05/12/2019
23:59:27

23 ชั�วโมง 59
นาท ี17 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

06/12/2019
00:00:27

06/12/2019
23:59:48

23 ชั�วโมง 59
นาท ี21 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

67 128.30
กม.

42.12 ลติร

07/12/2019
00:00:47

07/12/2019
23:59:06

23 ชั�วโมง 58
นาท ี19 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

08/12/2019
00:00:06

08/12/2019
23:59:23

23 ชั�วโมง 59
นาท ี17 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

09/12/2019
00:00:23

09/12/2019
23:59:42

23 ชั�วโมง 59
นาท ี19 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

52 12.30 กม. 4.02 ลติร

10/12/2019
00:00:41

10/12/2019
23:59:59

23 ชั�วโมง 59
นาท ี18 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

11/12/2019
00:00:58

11/12/2019
23:59:15

23 ชั�วโมง 58
นาท ี17 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

12/12/2019
00:00:14

12/12/2019
23:59:30

23 ชั�วโมง 59
นาท ี16 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

13/12/2019
00:00:30

13/12/2019
23:59:47

23 ชั�วโมง 59
นาท ี17 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

69 46.35 กม. 15.40 ลติร

14/12/2019
00:00:47

14/12/2019
23:59:02

23 ชั�วโมง 58
นาท ี15 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

15/12/2019
00:00:01

15/12/2019
23:59:16

23 ชั�วโมง 59
นาท ี15 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

16/12/2019
00:00:15

16/12/2019
23:59:33

23 ชั�วโมง 59
นาท ี18 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

69 129.59
กม.

42.61 ลติร

17/12/2019
00:00:32

17/12/2019
23:59:47

23 ชั�วโมง 59
นาท ี15 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

65 25.61 กม. 8.47 ลติร

18/12/2019
00:00:47

18/12/2019
23:59:00

23 ชั�วโมง 58
นาท ี13 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

19/12/2019
00:00:00

19/12/2019
23:59:15

23 ชั�วโมง 59
นาท ี15 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

77 138.55
กม.

45.86 ลติร

20/12/2019
00:00:15

20/12/2019
23:59:27

23 ชั�วโมง 59
นาท ี12 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

21/12/2019
00:00:27

21/12/2019
23:59:39

23 ชั�วโมง 59
นาท ี12 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

22/12/2019
00:00:39

22/12/2019
23:59:52

23 ชั�วโมง 59
นาท ี13 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

23/12/2019
00:00:52

23/12/2019
23:59:08

23 ชั�วโมง 58
นาท ี16 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

72 103.82
กม.

34.39 ลติร

24/12/2019
00:00:07

24/12/2019
23:59:24

23 ชั�วโมง 59
นาท ี17 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

73 157.30
กม.

52.23 ลติร

25/12/2019
00:00:24

25/12/2019
23:59:38

23 ชั�วโมง 59
นาท ี14 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

26/12/2019
00:00:37

26/12/2019
23:59:51

23 ชั�วโมง 59
นาท ี14 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

27/12/2019
00:00:51

27/12/2019
23:59:06

23 ชั�วโมง 58
นาท ี15 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

28/12/2019
00:00:06

28/12/2019
23:59:20

23 ชั�วโมง 59
นาท ี14 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

29/12/2019
00:00:19

29/12/2019
23:59:33

23 ชั�วโมง 59
นาท ี14 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/12/2019
00:00:33

30/12/2019
23:59:47

23 ชั�วโมง 59
นาท ี14 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

31/12/2019
00:00:46

31/12/2019
23:59:01

23 ชั�วโมง 58
นาท ี15 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์อง
ชา่ง

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 4 ชั�วโมง 28 นาท ี11
วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.82 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 890.18 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 294.32 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.02 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 บรรทกุนํ�า] 85-1016 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 12/2019

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

01/12/2019
00:00:37

01/12/2019
23:59:12

23 ชั�วโมง 58
นาท ี35 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

02/12/2019
00:00:13

02/12/2019
23:59:50

23 ชั�วโมง 59
นาท ี37 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 กม. 0.00 ลติร

03/12/2019
00:00:50

03/12/2019
23:59:30

23 ชั�วโมง 58
นาท ี40 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

04/12/2019
00:00:30

04/12/2019
23:59:12

23 ชั�วโมง 58
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

05/12/2019
00:00:12

05/12/2019
23:59:55

23 ชั�วโมง 59
นาท ี43 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

06/12/2019
00:00:55

06/12/2019
23:59:37

23 ชั�วโมง 58
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

07/12/2019
00:00:38

07/12/2019
23:59:20

23 ชั�วโมง 58
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

08/12/2019
00:00:21

08/12/2019
23:59:03

23 ชั�วโมง 58
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

09/12/2019
00:00:04

09/12/2019
23:59:47

23 ชั�วโมง 59
นาท ี43 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 กม. 0.00 ลติร

10/12/2019
00:00:47

10/12/2019
23:59:29

23 ชั�วโมง 58
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

11/12/2019
00:00:29

11/12/2019
23:59:10

23 ชั�วโมง 58
นาท ี41 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

12/12/2019
00:00:11

12/12/2019
23:59:51

23 ชั�วโมง 59
นาท ี40 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 กม. 0.00 ลติร

13/12/2019
00:00:52

13/12/2019
23:59:32

23 ชั�วโมง 58
นาท ี40 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

89 14.71 กม. 4.81 ลติร

14/12/2019
00:00:33

14/12/2019
23:59:12

23 ชั�วโมง 58
นาท ี39 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

15/12/2019
00:00:12

15/12/2019
23:59:51

23 ชั�วโมง 59
นาท ี39 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

16/12/2019
00:00:52

16/12/2019
23:59:29

23 ชั�วโมง 58
นาท ี37 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 กม. 0.00 ลติร

17/12/2019
00:00:30

17/12/2019
23:59:06

23 ชั�วโมง 58
นาท ี36 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

4 0.33 กม. 0.02 ลติร

18/12/2019
00:00:07

18/12/2019
23:59:43

23 ชั�วโมง 59
นาท ี36 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

9 0.13 กม. 0.01 ลติร

19/12/2019
00:00:44

19/12/2019
23:59:20

23 ชั�วโมง 58
นาท ี36 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

20/12/2019
00:00:20

20/12/2019
23:59:57

23 ชั�วโมง 59
นาท ี37 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 กม. 0.00 ลติร

21/12/2019
00:00:58

21/12/2019
23:59:34

23 ชั�วโมง 58
นาท ี36 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

22/12/2019
00:00:34

22/12/2019
23:59:11

23 ชั�วโมง 58
นาท ี37 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

23/12/2019
00:00:11

23/12/2019
23:59:49

23 ชั�วโมง 59
นาท ี38 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

24/12/2019
00:00:49

24/12/2019
23:59:26

23 ชั�วโมง 58
นาท ี37 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

25/12/2019
00:00:27

25/12/2019
23:59:03

23 ชั�วโมง 58
นาท ี36 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

26/12/2019
00:00:04

26/12/2019
23:59:43

23 ชั�วโมง 59
นาท ี39 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

27/12/2019
00:00:43

27/12/2019
23:59:22

23 ชั�วโมง 58
นาท ี39 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

28/12/2019
00:00:22

28/12/2019
23:59:00

23 ชั�วโมง 58
นาท ี38 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

29/12/2019
00:00:00

29/12/2019
23:59:38

23 ชั�วโมง 59
นาท ี38 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/12/2019
00:00:37

30/12/2019
23:59:16

23 ชั�วโมง 58
นาท ี39 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

31/12/2019
00:00:16

31/12/2019
23:59:54

23 ชั�วโมง 59
นาท ี38 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 33 นาท ี46 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.55 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 15.24 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 4.84 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.15 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [รถเทรลเลอร]์ 85-4994 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 12/2019

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

02/12/2019
08:32:03

02/12/2019
09:06:49

34 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.08 กม. 0.00 ลติร

06/12/2019
09:29:39

06/12/2019
09:37:39

8 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

5 0.04 กม. 0.00 ลติร

09/12/2019
14:41:39

09/12/2019
14:47:29

5 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

10/12/2019
07:50:34

10/12/2019
08:16:19

25 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

2 0.10 กม. 0.01 ลติร

11/12/2019
15:31:56

11/12/2019
15:44:07

12 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.13 กม. 0.00 ลติร

13/12/2019
09:26:53

13/12/2019
09:33:19

6 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.08 กม. 0.00 ลติร

16/12/2019
16:04:09

16/12/2019
16:10:14

6 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

20/12/2019
10:20:03

20/12/2019
13:51:41

3 ชั�วโมง 31 นาที
38 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.06 กม. 0.00 ลติร

21/12/2019
06:16:51

21/12/2019
09:27:00

3 ชั�วโมง 10 นาที
9 วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

28 10.06 กม. 4.54 ลติร

25/12/2019
07:29:38

25/12/2019
07:44:47

15 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

2 0.20 กม. 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 34 นาท ี48 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 7.96 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 10.75 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 4.55 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.36 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 ดบัเพลงิ] 0บร-6196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 12/2019

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

01/12/2019
00:00:23

01/12/2019
23:59:58

23 ชั�วโมง 59
นาท ี35 วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

02/12/2019
00:00:58

02/12/2019
23:59:34

23 ชั�วโมง 58
นาท ี36 วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

03/12/2019
00:00:34

03/12/2019
23:59:12

23 ชั�วโมง 58
นาท ี38 วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

2 0.01 กม. 0.00 ลติร

04/12/2019
00:00:12

04/12/2019
23:59:55

23 ชั�วโมง 59
นาท ี43 วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

05/12/2019
00:00:55

05/12/2019
23:59:38

23 ชั�วโมง 58
นาท ี43 วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

06/12/2019
00:00:39

06/12/2019
23:59:22

23 ชั�วโมง 58
นาท ี43 วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

07/12/2019
00:00:22

07/12/2019
23:59:06

23 ชั�วโมง 58
นาท ี44 วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

08/12/2019
00:00:06

08/12/2019
23:59:50

23 ชั�วโมง 59
นาท ี44 วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

09/12/2019
00:00:51

09/12/2019
23:59:33

23 ชั�วโมง 58
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

10/12/2019
00:00:34

10/12/2019
23:59:16

23 ชั�วโมง 58
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

11/12/2019
00:00:16

11/12/2019
23:59:58

23 ชั�วโมง 59
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

12/12/2019
00:00:59

12/12/2019
23:59:40

23 ชั�วโมง 58
นาท ี41 วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

13/12/2019
00:00:41

13/12/2019
23:59:21

23 ชั�วโมง 58
นาท ี40 วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

1 0.02 กม. 0.00 ลติร

14/12/2019
00:00:22

14/12/2019
23:59:00

23 ชั�วโมง 58
นาท ี38 วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

3 0.08 กม. 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

15/12/2019
00:00:01

15/12/2019
23:59:38

23 ชั�วโมง 59
นาท ี37 วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

16/12/2019
00:00:38

16/12/2019
23:59:17

23 ชั�วโมง 58
นาท ี39 วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเหล็ก
อูท่อง

ต.อูท่อง อ.อูท่อง
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

63 41.53 กม. 20.08 ลติร

17/12/2019
00:00:18

17/12/2019
23:59:56

23 ชั�วโมง 59
นาท ี38 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

53 6.71 กม. 2.87 ลติร

18/12/2019
00:00:56

18/12/2019
23:59:36

23 ชั�วโมง 58
นาท ี40 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

53 6.65 กม. 3.01 ลติร

19/12/2019
00:00:37

19/12/2019
23:59:17

23 ชั�วโมง 58
นาท ี40 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

58 41.02 กม. 19.81 ลติร

20/12/2019
00:00:18

20/12/2019
23:59:58

23 ชั�วโมง 59
นาท ี40 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

73 34.65 กม. 16.93 ลติร

21/12/2019
00:00:58

21/12/2019
23:59:38

23 ชั�วโมง 58
นาท ี40 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

79 52.23 กม. 24.91 ลติร

22/12/2019
00:00:39

22/12/2019
23:59:17

23 ชั�วโมง 58
นาท ี38 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

23/12/2019
00:00:18

23/12/2019
23:59:58

23 ชั�วโมง 59
นาท ี40 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

73 82.24 กม. 40.63 ลติร

24/12/2019
00:00:59

24/12/2019
23:59:38

23 ชั�วโมง 58
นาท ี39 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

66 7.79 กม. 3.47 ลติร

25/12/2019
00:00:39

25/12/2019
23:59:19

23 ชั�วโมง 58
นาท ี40 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

64 33.02 กม. 15.91 ลติร

26/12/2019
00:00:20

26/12/2019
23:59:01

23 ชั�วโมง 58
นาท ี41 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.11 กม. 0.00 ลติร

27/12/2019
00:00:02

27/12/2019
23:59:44

23 ชั�วโมง 59
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

70 37.58 กม. 17.32 ลติร

28/12/2019
00:00:44

28/12/2019
23:59:26

23 ชั�วโมง 58
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.05 กม. 0.00 ลติร

29/12/2019
00:00:27

29/12/2019
23:59:09

23 ชั�วโมง 58
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/12/2019
00:00:10

30/12/2019
23:59:50

23 ชั�วโมง 59
นาท ี40 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

73 34.62 กม. 17.14 ลติร

31/12/2019
00:00:50

31/12/2019
23:59:27

23 ชั�วโมง 58
นาท ี37 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.01 กม. 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 20 ชั�วโมง 49 นาท ี29 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.56 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 378.31 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 182.08 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.08 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [กองพัฒ2 บรรทกุนํ�าดบัเพลงิ] 0บว-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 12/2019

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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

01/12/2019
00:00:13

01/12/2019
23:59:51

23 ชั�วโมง 59
นาท ี38 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.15 กม. 0.00 ลติร

02/12/2019
00:00:52

02/12/2019
23:59:29

23 ชั�วโมง 58
นาท ี37 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.25 กม. 0.00 ลติร

03/12/2019
00:00:29

03/12/2019
23:59:08

23 ชั�วโมง 58
นาท ี39 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.11 กม. 0.00 ลติร

04/12/2019
00:00:09

04/12/2019
23:59:50

23 ชั�วโมง 59
นาท ี41 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 1.22 กม. 0.00 ลติร

05/12/2019
00:00:50

05/12/2019
23:59:31

23 ชั�วโมง 58
นาท ี41 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.05 กม. 0.00 ลติร

06/12/2019
00:00:31

06/12/2019
23:59:12

23 ชั�วโมง 58
นาท ี41 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.04 กม. 0.00 ลติร

07/12/2019
00:00:13

07/12/2019
23:59:55

23 ชั�วโมง 59
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.06 กม. 0.00 ลติร

08/12/2019
00:00:55

08/12/2019
23:59:37

23 ชั�วโมง 58
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.25 กม. 0.00 ลติร

09/12/2019
00:00:37

09/12/2019
23:59:19

23 ชั�วโมง 58
นาท ี42 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.15 กม. 0.00 ลติร

10/12/2019
00:00:19

10/12/2019
23:59:00

23 ชั�วโมง 58
นาท ี41 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.18 กม. 0.00 ลติร

11/12/2019
00:00:01

11/12/2019
23:59:41

23 ชั�วโมง 59
นาท ี40 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

12/12/2019
00:00:42

12/12/2019
23:59:21

23 ชั�วโมง 58
นาท ี39 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.14 กม. 0.00 ลติร

13/12/2019
00:00:22

13/12/2019
23:59:02

23 ชั�วโมง 58
นาท ี40 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.30 กม. 0.00 ลติร

14/12/2019
00:00:02

14/12/2019
23:59:42

23 ชั�วโมง 59
นาท ี40 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.36 กม. 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

15/12/2019
00:00:42

15/12/2019
23:59:21

23 ชั�วโมง 58
นาท ี39 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

16/12/2019
00:00:21

16/12/2019
23:59:00

23 ชั�วโมง 58
นาท ี39 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.22 กม. 0.00 ลติร

17/12/2019
00:00:00

17/12/2019
23:59:39

23 ชั�วโมง 59
นาท ี39 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.58 กม. 0.00 ลติร

18/12/2019
00:00:39

18/12/2019
23:59:17

23 ชั�วโมง 58
นาท ี38 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.30 กม. 0.00 ลติร

19/12/2019
00:00:18

19/12/2019
23:59:56

23 ชั�วโมง 59
นาท ี38 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.20 กม. 0.00 ลติร

20/12/2019
00:00:57

20/12/2019
23:59:35

23 ชั�วโมง 58
นาท ี38 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.14 กม. 0.00 ลติร

21/12/2019
00:00:35

21/12/2019
23:59:13

23 ชั�วโมง 58
นาท ี38 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.09 กม. 0.00 ลติร

22/12/2019
00:00:14

22/12/2019
23:59:52

23 ชั�วโมง 59
นาท ี38 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

23/12/2019
00:00:53

23/12/2019
23:59:31

23 ชั�วโมง 58
นาท ี38 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 กม. 0.00 ลติร

24/12/2019
00:00:32

24/12/2019
23:59:11

23 ชั�วโมง 58
นาท ี39 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.04 กม. 0.00 ลติร

25/12/2019
00:00:11

25/12/2019
23:59:51

23 ชั�วโมง 59
นาท ี40 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.37 กม. 0.00 ลติร

26/12/2019
00:00:51

26/12/2019
23:59:30

23 ชั�วโมง 58
นาท ี39 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.30 กม. 0.00 ลติร

27/12/2019
00:00:30

27/12/2019
23:59:10

23 ชั�วโมง 58
นาท ี40 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร

28/12/2019
00:00:10

28/12/2019
23:59:50

23 ชั�วโมง 59
นาท ี40 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.07 กม. 0.00 ลติร

29/12/2019
00:00:51

29/12/2019
23:59:30

23 ชั�วโมง 58
นาท ี39 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 กม. 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

(กม.)
สิ�นเปลอืง
นํ �ามนั

เวลา
PTO
เปิด

30/12/2019
00:00:30

30/12/2019
23:59:09

23 ชั�วโมง 58
นาท ี39 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.02 กม. 0.00 ลติร

31/12/2019
00:00:09

31/12/2019
23:59:48

23 ชั�วโมง 59
นาท ี39 วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่
ควายรา้ง)

ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.14 กม. 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 43 นาท ี54 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 37.56 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 5.76 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 182.08 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.08 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --




