
 

 

 

 

 

รายงานการท างานยานพาหนะ 63 คัน 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบุรี 
กุมภาพนัธ์ 2565 

 

กรมการขนส่งทางบก 47 คนั 

ระบบแท่งวดัน ้ามนัและจีพีเอส 16 คนั 

 

 

 
 

 

 

 

 

Company: 

Genius Tracks System Company Co.,LTD  

บริษทั จีเนียส แทร็ค ซิสเทม็ จ ากดั  23 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู  เขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพ 

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

http://www.geniustracks.com/




ต-1227 [23 แม็คโคร] 
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2400ต-2400 [22 แม็คโคร] 
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ตค-400 [33 เกลี่ยดิน]  
 
01/02/2022 

 



40ตค-401 [11 รถเกลี่ยดิน]  
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ตค-780 [24 แม็คโคร] 
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ตค-1345 [27 แม็คโคร] 
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13ตค-1346 [30 แม็คโคร] 
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ตค-1507 [25 แม็ครโคร] 
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ตค-1707 [10 รถเกลี่ยดนิ] 
 

01/02/2022 
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ตค-3446 [28 แม็คโคร] 
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ตค-3447 [29 แม็คโคร] 
 

01/02/2022 
   



ตค-3692 [32 รถเกลี่ยดนิ] 
 

01/02/2022 
 



ตค-3693 [09 รถเกลี่ยดนิ] 
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ตค-3721 [26 แม็คโคร] 
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ตฆ-545 [64 แม็คโคร] 
 

01/01/2022 
  

     
   

 
  



 
 
02/02/2022 
  

     
   

 
  



 
 
03/02/2022 
  

     
   

 
  



 
 
04/02/2022 
  

     
   

 
  



 
 
07/02/2022 
  

     
   

 
  



 
 
08/02/2022 
  

     
   

 
  



 
 
09/02/2022 
  

     
   

 
  



 
 
14/02/2022 
  

     
   

 
  



 
 
15/02/2022 
   

     
   

 
  



 
 
17/02/2022 
  

     
   

 
  



 

18/02/2022 

  

     
  

 

  



 

21/02/2022 

  

     
  

 

  



 

22/02/2022 
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อบจ-72 [12 รถเกลี่ยดิน] 
 

01/02/2022 
  

     
   

 
  



 
 
02/02/2022 
  

     
  

 
  



 
 
03/02/2022 
  

     
  

 
  



 
 
04/02/2022 
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รายงานการท างานเคร่ืองจักรหนัก 

จ านวน 16 คัน 



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [23 แม็คโคร] 0ต-1227 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/02/2022 วนัสิ�นสดุ: 28/02/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

23 แม็คโคร 0ต-1227 01/02/2022 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นวงัสําเภาลม่
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

01/02/2022
08:26:32

01/02/2022
14:57:51

6 ชั�วโมง 31 นาที
19 วนิาที

- 12.28 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 02/02/2022 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

02/02/2022
08:31:00

02/02/2022
15:27:34

6 ชั�วโมง 56 นาที
34 วนิาที

- 15.30 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 04/02/2022 อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

04/02/2022
08:34:07

04/02/2022
15:27:19

6 ชั�วโมง 53 นาที
12 วนิาที

- 16.04 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 07/02/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัว-ีเทคเพน้ท์
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

07/02/2022
08:17:40

07/02/2022
15:30:50

7 ชั�วโมง 13 นาที
10 วนิาที

- 16.83 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 08/02/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัว-ีเทคเพน้ท์
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

08/02/2022
08:26:22

08/02/2022
15:26:27

7 ชั�วโมง 5 วนิาที - 9.28 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 09/02/2022 อยูท่ี� รา้นสมานการเกษตร
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

09/02/2022
08:29:34

09/02/2022
15:26:06

6 ชั�วโมง 56 นาที
32 วนิาที

- 9.28 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 10/02/2022 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

10/02/2022
08:22:57

10/02/2022
15:31:06

7 ชั�วโมง 8 นาท ี9
วนิาที

- 9.29 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 11/02/2022 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

11/02/2022
08:23:40

11/02/2022
15:09:18

6 ชั�วโมง 45 นาที
38 วนิาที

- 9.81 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 14/02/2022 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

14/02/2022
08:50:58

14/02/2022
15:33:50

6 ชั�วโมง 42 นาที
52 วนิาที

- 8.86 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 15/02/2022 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นทา่ทอง
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

15/02/2022
08:30:32

15/02/2022
14:59:38

6 ชั�วโมง 29 นาที
6 วนิาที

- 9.12 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 17/02/2022 อยูท่ี� Wat Tha Thong School
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

17/02/2022
08:30:52

17/02/2022
15:23:16

6 ชั�วโมง 52 นาที
24 วนิาที

- 7.96 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 18/02/2022 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

18/02/2022
08:13:58

18/02/2022
15:23:27

7 ชั�วโมง 9 นาที
29 วนิาที

- 10.72 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 21/02/2022 อยูท่ี� เรอืนไมช้ายนํ�า
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

21/02/2022
08:31:34

21/02/2022
15:26:53

6 ชั�วโมง 55 นาที
19 วนิาที

- 12.41 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 22/02/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

22/02/2022
08:40:40

22/02/2022
15:27:29

6 ชั�วโมง 46 นาที
49 วนิาที

- 9.32 กม.



ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

23 แม็คโคร 0ต-1227 25/02/2022 อยูท่ี� วดัประชมุสงฆ์
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่เตยีน
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

25/02/2022
08:34:10

25/02/2022
15:32:36

6 ชั�วโมง 58 นาที
26 วนิาที

- 10.94 กม.

23 แม็คโคร 0ต-1227 28/02/2022 อยูท่ี� วดัทา่เตยีน
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่เตยีน
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

28/02/2022
10:21:34

28/02/2022
11:56:05

1 ชั�วโมง 34 นาที
31 วนิาที

- 2.68 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [22 แม็คโคร] 0ต-2400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/02/2022 วนัสิ�นสดุ: 28/02/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

22 แม็คโคร 0ต-2400 01/02/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

01/02/2022
07:46:43

01/02/2022
08:45:06

58 นาท ี23 วนิาที - 1.82 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 02/02/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

02/02/2022
07:20:35

02/02/2022
09:01:01

1 ชั�วโมง 40 นาที
26 วนิาที

- 1.98 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 03/02/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

03/02/2022
07:37:56

03/02/2022
08:55:14

1 ชั�วโมง 17 นาที
18 วนิาที

- 1.85 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 04/02/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

04/02/2022
07:43:11

04/02/2022
08:59:38

1 ชั�วโมง 16 นาที
27 วนิาที

- 1.80 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 05/02/2022 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 06/02/2022 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 07/02/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

07/02/2022
07:42:19

07/02/2022
08:59:25

1 ชั�วโมง 17 นาที
6 วนิาที

- 1.93 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 08/02/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

08/02/2022
07:28:25

08/02/2022
08:25:10

56 นาท ี45 วนิาที - 1.66 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 09/02/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

09/02/2022
07:44:47

09/02/2022
13:38:11

5 ชั�วโมง 53 นาที
24 วนิาที

- 1.30 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 10/02/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

10/02/2022
08:06:27

10/02/2022
09:10:21

1 ชั�วโมง 3 นาที
54 วนิาที

- 1.19 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 11/02/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

11/02/2022
09:28:01

11/02/2022
14:27:20

4 ชั�วโมง 59 นาที
19 วนิาที

- 4.48 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 12/02/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

12/02/2022
08:13:33

12/02/2022
12:04:39

3 ชั�วโมง 51 นาที
6 วนิาที

- 3.02 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 14/02/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

14/02/2022
07:38:50

14/02/2022
11:42:30

4 ชั�วโมง 3 นาที
40 วนิาที

- 1.17 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 15/02/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

15/02/2022
08:02:13

15/02/2022
08:19:40

17 นาท ี27 วนิาที - 0.21 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 16/02/2022 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 17/02/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

17/02/2022
08:53:45

17/02/2022
14:25:48

5 ชั�วโมง 32 นาที
3 วนิาที

- 1.64 กม.



ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

22 แม็คโคร 0ต-2400 18/02/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

18/02/2022
07:34:36

18/02/2022
08:41:22

1 ชั�วโมง 6 นาที
46 วนิาที

- 1.58 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 21/02/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

21/02/2022
07:56:08

21/02/2022
08:14:39

18 นาท ี31 วนิาที - 0.78 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 22/02/2022 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 23/02/2022 - - - - - - 0.31 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 24/02/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

24/02/2022
07:49:13

24/02/2022
08:42:39

53 นาท ี26 วนิาที - 1.04 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 25/02/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

25/02/2022
07:29:15

25/02/2022
15:12:27

7 ชั�วโมง 43 นาที
12 วนิาที

- 4.60 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 26/02/2022 - - - - - - -

22 แม็คโคร 0ต-2400 27/02/2022 - - - - - - 0.25 กม.

22 แม็คโคร 0ต-2400 28/02/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

28/02/2022
08:54:50

28/02/2022
09:05:44

10 นาท ี54 วนิาที - 0.26 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [33 เกลี�ยดนิ] ตค-400 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/02/2022 วนัสิ�นสดุ: 28/02/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ 14

ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

ไมม่ขีอ้มลู



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [11 รถเกลี�ยดนิ] ตค-401 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/02/2022 วนัสิ�นสดุ: 28/02/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 01/02/2022 อยูท่ี� วดัใหมห่นองนา
 ต.สขุเดอืนหา้ อ.เนนิขาม จ.ชยันาท

อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนององิพงิ
 ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

01/02/2022
08:49:49

01/02/2022
15:33:49

6 ชั�วโมง 44 นาที - 26.43 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 02/02/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนององิพงิ
 ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองนกเคา้
 ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

02/02/2022
08:38:18

02/02/2022
16:10:41

7 ชั�วโมง 32 นาที
23 วนิาที

- 23.74 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 03/02/2022 อยูท่ี� บา้นหนองนกเคา้
 ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองนกเคา้
 ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

03/02/2022
08:55:21

03/02/2022
15:42:46

6 ชั�วโมง 47 นาที
25 วนิาที

- 21.80 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 04/02/2022 อยูท่ี� บา้นหนองนกเคา้
 ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองนกเคา้
 ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

04/02/2022
09:24:41

04/02/2022
14:31:32

5 ชั�วโมง 6 นาที
51 วนิาที

- 16.66 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 07/02/2022 อยูท่ี� บา้นหนองนกเคา้
 ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลดอนมะนาว

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

07/02/2022
08:41:30

07/02/2022
11:56:39

3 ชั�วโมง 15 นาที
9 วนิาที

- 117.53 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 08/02/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
ดอนมะนาว

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัศรเีฉลมิเขต
 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

08/02/2022
08:44:28

08/02/2022
17:05:46

8 ชั�วโมง 21 นาที
18 วนิาที

- 29.49 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 09/02/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัศรเีฉลมิเขต
 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัศรเีฉลมิเขต
 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

09/02/2022
08:43:07

09/02/2022
16:16:59

7 ชั�วโมง 33 นาที
52 วนิาที

- 21.42 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 10/02/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัศรเีฉลมิเขต
 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

10/02/2022
08:23:58

10/02/2022
16:25:54

8 ชั�วโมง 1 นาที
56 วนิาที

- 27.41 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 11/02/2022 อยูท่ี� ทา่ขา้วบญุชฟูารม์บา้นทุง่เจรญิ
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลดอนมะนาว

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

11/02/2022
09:02:13

11/02/2022
16:46:56

7 ชั�วโมง 44 นาที
43 วนิาที

- 23.39 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 14/02/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
ดอนมะนาว

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลดอนมะนาว

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

14/02/2022
08:44:27

14/02/2022
16:56:56

8 ชั�วโมง 12 นาที
29 วนิาที

- 27.20 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 17/02/2022 อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลดอนมะนาว

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบลดอนมะนาว

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

17/02/2022
09:06:41

17/02/2022
16:26:55

7 ชั�วโมง 20 นาที
14 วนิาที

- 27.33 กม.



ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 21/02/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
ดอนมะนาว

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
ดอนมะนาว

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

21/02/2022
08:31:40

21/02/2022
15:55:04

7 ชั�วโมง 23 นาที
24 วนิาที

- 26.41 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 22/02/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
ดอนมะนาว

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท โรงสรีวมเจรญิ (สนุทรา
ทพิย)์ จํากดั

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

22/02/2022
08:38:13

22/02/2022
16:05:18

7 ชั�วโมง 27 นาที
5 วนิาที

- 27.02 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 23/02/2022 อยูท่ี� บรษัิท โรงสรีวมเจรญิ (สนุทรา
ทพิย)์ จํากดั

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท โรงสรีวมเจรญิ (สนุทรา
ทพิย)์ จํากดั

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

23/02/2022
08:32:41

23/02/2022
15:08:34

6 ชั�วโมง 35 นาที
53 วนิาที

- 20.98 กม.

11 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-401 25/02/2022 อยูท่ี� บรษัิท โรงสรีวมเจรญิ (สนุทรา
ทพิย)์ จํากดั

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท โรงสรีวมเจรญิ (สนุทรา
ทพิย)์ จํากดั

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

25/02/2022
08:37:24

25/02/2022
16:22:11

7 ชั�วโมง 44 นาที
47 วนิาที

- 28.67 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [24 แม็คโคร] ตค-780 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/02/2022 วนัสิ�นสดุ: 28/02/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

24 แม็คโคร ตค-780 01/02/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

01/02/2022
09:45:39

01/02/2022
12:16:39

2 ชั�วโมง 31 นาที - 4.07 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 02/02/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

02/02/2022
08:52:59

02/02/2022
16:19:55

7 ชั�วโมง 26 นาที
56 วนิาที

- 12.98 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 03/02/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

03/02/2022
08:59:11

03/02/2022
16:10:31

7 ชั�วโมง 11 นาที
20 วนิาที

- 30.92 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 04/02/2022 อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

04/02/2022
09:04:30

04/02/2022
16:15:38

7 ชั�วโมง 11 นาท ี8
วนิาที

- 12.53 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 05/02/2022 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 06/02/2022 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 07/02/2022 อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

07/02/2022
09:17:31

07/02/2022
16:06:29

6 ชั�วโมง 48 นาที
58 วนิาที

- 11.26 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 08/02/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

08/02/2022
09:05:09

08/02/2022
16:15:08

7 ชั�วโมง 9 นาที
59 วนิาที

- 10.24 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 09/02/2022 อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

09/02/2022
09:09:40

09/02/2022
16:00:55

6 ชั�วโมง 51 นาที
15 วนิาที

- 8.72 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 10/02/2022 อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

10/02/2022
08:59:29

10/02/2022
16:13:23

7 ชั�วโมง 13 นาที
54 วนิาที

- 9.86 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 11/02/2022 อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

11/02/2022
09:16:19

11/02/2022
15:57:32

6 ชั�วโมง 41 นาที
13 วนิาที

- 9.06 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 12/02/2022 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 13/02/2022 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 14/02/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

14/02/2022
10:26:39

14/02/2022
12:25:41

1 ชั�วโมง 59 นาที
2 วนิาที

- 59.76 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 15/02/2022 อยูท่ี� วดัอมัพวนั
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

15/02/2022
09:15:20

15/02/2022
15:29:08

6 ชั�วโมง 13 นาที
48 วนิาที

- 14.10 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 16/02/2022 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 17/02/2022 อยูท่ี� วดัแมพ่ระประจักษ์
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

17/02/2022
09:30:53

17/02/2022
16:09:20

6 ชั�วโมง 38 นาที
27 วนิาที

- 8.36 กม.



ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

24 แม็คโคร ตค-780 18/02/2022 อยูท่ี� วดัแมพ่ระประจักษ์
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

18/02/2022
09:12:12

18/02/2022
16:24:13

7 ชั�วโมง 12 นาที
1 วนิาที

- 9.42 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 19/02/2022 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 20/02/2022 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 21/02/2022 อยูท่ี� วดัแมพ่ระประจักษ์
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

21/02/2022
09:07:48

21/02/2022
16:30:45

7 ชั�วโมง 22 นาที
57 วนิาที

- 9.27 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 22/02/2022 อยูท่ี� วดัแมพ่ระประจักษ์
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

22/02/2022
09:13:29

22/02/2022
16:22:17

7 ชั�วโมง 8 นาที
48 วนิาที

- 8.67 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 23/02/2022 อยูท่ี� วดัแมพ่ระประจักษ์
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

23/02/2022
09:11:54

23/02/2022
12:26:27

3 ชั�วโมง 14 นาที
33 วนิาที

- 5.49 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 24/02/2022 - - - - - - -

24 แม็คโคร ตค-780 25/02/2022 อยูท่ี� วดัแมพ่ระประจักษ์
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

25/02/2022
09:04:31

25/02/2022
16:18:29

7 ชั�วโมง 13 นาที
58 วนิาที

- 8.77 กม.

24 แม็คโคร ตค-780 28/02/2022 อยูท่ี� วดัแมพ่ระประจักษ์
 ต.สองพี�นอ้ง อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

28/02/2022
09:45:14

28/02/2022
16:26:11

6 ชั�วโมง 40 นาที
57 วนิาที

- 8.34 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [27 แม็คโคร] ตค-1345 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/02/2022 วนัสิ�นสดุ: 28/02/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

27 แม็คโคร ตค-1345 01/02/2022 อยูท่ี� วดัดอนกุม่ทพิย์
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนมะขาม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

01/02/2022
09:02:06

01/02/2022
16:23:01

7 ชั�วโมง 20 นาที
55 วนิาที

- 5.63 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 02/02/2022 อยูท่ี� บา้นดอนมะขาม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนมะขาม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

02/02/2022
08:49:46

02/02/2022
16:24:33

7 ชั�วโมง 34 นาที
47 วนิาที

- 4.08 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 03/02/2022 อยูท่ี� บา้นดอนมะขาม
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัดอนกุม่ทพิย์
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

03/02/2022
08:56:34

03/02/2022
16:06:38

7 ชั�วโมง 10 นาที
4 วนิาที

- 6.36 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 04/02/2022 อยูท่ี� วดัดอนกุม่ทพิย์
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดับางปลาหมอ
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

04/02/2022
08:43:09

04/02/2022
16:16:19

7 ชั�วโมง 33 นาที
10 วนิาที

- 11.73 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 07/02/2022 อยูท่ี� วดับางปลาหมอ
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดับางปลาหมอ
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

07/02/2022
08:48:21

07/02/2022
16:38:28

7 ชั�วโมง 50 นาที
7 วนิาที

- 7.13 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 08/02/2022 อยูท่ี� วดับางปลาหมอ
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� นํ�าดื�มอนิเตอร ์โดยนางทชัชญา ศรี
พทิกัษ์

 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

08/02/2022
09:07:59

08/02/2022
16:04:47

6 ชั�วโมง 56 นาที
48 วนิาที

- 11.53 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 09/02/2022 อยูท่ี� นํ�าดื�มอนิเตอร ์โดยนางทชัชญา ศรี
พทิกัษ์

 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� นํ�าดื�มอนิเตอร ์โดยนางทชัชญา ศรี
พทิกัษ์

 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

09/02/2022
08:57:45

09/02/2022
13:43:34

4 ชั�วโมง 45 นาที
49 วนิาที

- 3.44 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 10/02/2022 อยูท่ี� นํ�าดื�มอนิเตอร ์โดยนางทชัชญา ศรี
พทิกัษ์

 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

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

10/02/2022
09:10:51

10/02/2022
16:02:26

6 ชั�วโมง 51 นาที
35 วนิาที

- 13.99 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 11/02/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นสนัดอน
 ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

11/02/2022
07:49:29

11/02/2022
16:31:57

8 ชั�วโมง 42 นาที
28 วนิาที

- 25.73 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 12/02/2022 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 13/02/2022 - - - - - - -



ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

27 แม็คโคร ตค-1345 14/02/2022 อยูท่ี� บา้นสนัดอน
 ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นสนัดอน
 ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

14/02/2022
09:15:47

14/02/2022
16:33:50

7 ชั�วโมง 18 นาที
3 วนิาที

- 5.23 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 15/02/2022 อยูท่ี� บา้นสนัดอน
 ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นวดัดาว
 ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

15/02/2022
09:13:19

15/02/2022
16:44:51

7 ชั�วโมง 31 นาที
32 วนิาที

- 6.29 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 16/02/2022 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 17/02/2022 อยูท่ี� บา้นวดัดาว
 ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นวดัดาว
 ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

17/02/2022
09:43:47

17/02/2022
16:42:01

6 ชั�วโมง 58 นาที
14 วนิาที

- 5.02 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 18/02/2022 อยูท่ี� บา้นวดัดาว
 ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัพาณภิคัฟารม์
ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

18/02/2022
09:23:52

18/02/2022
16:24:44

7 ชั�วโมง 52 วนิาที - 5.19 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 19/02/2022 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 20/02/2022 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 21/02/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัพาณภิคัฟารม์
ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัป่าพฤกษ์
 ต.บา้นแหลม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

21/02/2022
09:04:30

21/02/2022
15:05:51

6 ชั�วโมง 1 นาที
21 วนิาที

- 4.29 กม.

27 แม็คโคร ตค-1345 22/02/2022 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 23/02/2022 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 24/02/2022 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 25/02/2022 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 26/02/2022 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 27/02/2022 - - - - - - -

27 แม็คโคร ตค-1345 28/02/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัป่าพฤกษ์
 ต.บา้นแหลม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
วดัดาว

 ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

28/02/2022
09:38:47

28/02/2022
13:35:34

3 ชั�วโมง 56 นาที
47 วนิาที

- 6.86 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [30 แม็คโคร] ตค-1346 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/02/2022 วนัสิ�นสดุ: 28/02/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

30 แม็คโคร ตค-1346 09/02/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนประทปีศกึษา
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

09/02/2022
09:10:02

09/02/2022
15:55:35

6 ชั�วโมง 45 นาที
33 วนิาที

- 7.51 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 10/02/2022 อยูท่ี� โฮมสเตยพ์รรณไมแ้อนดส์ายนํ�า
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

10/02/2022
08:55:33

10/02/2022
15:44:24

6 ชั�วโมง 48 นาที
51 วนิาที

- 9.36 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 11/02/2022 อยูท่ี� ชา้ง สามชกุ
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� รา้นอาหารตี�โภชนา
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

11/02/2022
10:09:01

11/02/2022
14:52:24

4 ชั�วโมง 43 นาที
23 วนิาที

- 5.63 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 12/02/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 13/02/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 14/02/2022 อยูท่ี� รา้นอาหารตี�โภชนา
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

14/02/2022
08:29:48

14/02/2022
16:01:28

7 ชั�วโมง 31 นาที
40 วนิาที

- 14.93 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 15/02/2022 อยูท่ี� ชา้งทอ่ไอเสยี
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดับางขวาก
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

15/02/2022
10:38:48

15/02/2022
15:59:33

5 ชั�วโมง 20 นาที
45 วนิาที

- 12.81 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 16/02/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 17/02/2022 อยูท่ี� วดับางขวาก
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สะพานวดัวงัหนิ
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

17/02/2022
09:01:54

17/02/2022
15:46:35

6 ชั�วโมง 44 นาที
41 วนิาที

- 9.54 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 18/02/2022 อยูท่ี� สะพานวดัวงัหนิ
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสมีณีสมบรูณ์
 ต.บา้นกรา่ง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

18/02/2022
08:38:28

18/02/2022
15:41:54

7 ชั�วโมง 3 นาที
26 วนิาที

- 10.92 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 19/02/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 20/02/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 21/02/2022 อยูท่ี� โรงสมีณีสมบรูณ์
 ต.บา้นกรา่ง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

21/02/2022
08:50:44

21/02/2022
15:33:59

6 ชั�วโมง 43 นาที
15 วนิาที

- 10.99 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 22/02/2022 อยูท่ี� วดับา้นกลว้ย
 ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สนามไกช่นคนคบได ้
 ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

22/02/2022
09:07:14

22/02/2022
15:31:38

6 ชั�วโมง 24 นาที
24 วนิาที

- 9.84 กม.

30 แม็คโคร ตค-1346 23/02/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 24/02/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 25/02/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 26/02/2022 - - - - - - -



ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

30 แม็คโคร ตค-1346 27/02/2022 - - - - - - -

30 แม็คโคร ตค-1346 28/02/2022 อยูท่ี� สนามไกช่นคนคบได ้
 ต.วงันํ�าซบั อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

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

28/02/2022
09:50:50

28/02/2022
15:55:15

6 ชั�วโมง 4 นาที
25 วนิาที

- 8.53 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [25 แม็คโคร] ตค-1507 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/02/2022 วนัสิ�นสดุ: 28/02/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

25 แม็คโคร ตค-1507 01/02/2022 อยูท่ี� ครัวตน้ตาล
 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัเขาดนิ
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

01/02/2022
08:24:10

01/02/2022
15:03:30

6 ชั�วโมง 39 นาที
20 วนิาที

- 7.41 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 02/02/2022 อยูท่ี� วดัเขาดนิ
 ต.นางบวช อ.เดมิบางนางบวช

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

02/02/2022
08:31:18

02/02/2022
15:25:15

6 ชั�วโมง 53 นาที
57 วนิาที

- 12.06 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 04/02/2022 อยูท่ี� ทา่ชา้งเรดโิอเอฟเอ็ม 106.50
เมกะเฮริตซ์

 ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

04/02/2022
08:32:43

04/02/2022
15:22:11

6 ชั�วโมง 49 นาที
28 วนิาที

- 11.13 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 05/02/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 06/02/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 07/02/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัว-ีเทคเพน้ท์
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

07/02/2022
08:18:13

07/02/2022
15:30:43

7 ชั�วโมง 12 นาที
30 วนิาที

- 11.12 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 08/02/2022 อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัว-ีเทคเพน้ท์
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

08/02/2022
08:26:57

08/02/2022
15:26:23

6 ชั�วโมง 59 นาที
26 วนิาที

- 5.15 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 09/02/2022 อยูท่ี� รา้นสมานการเกษตร
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

09/02/2022
08:32:11

09/02/2022
15:26:05

6 ชั�วโมง 53 นาที
54 วนิาที

- 5.41 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 10/02/2022 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

10/02/2022
08:24:40

10/02/2022
15:31:05

7 ชั�วโมง 6 นาที
25 วนิาที

- 5.08 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 11/02/2022 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

11/02/2022
08:24:17

11/02/2022
15:16:09

6 ชั�วโมง 51 นาที
52 วนิาที

- 6.50 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 12/02/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 13/02/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 14/02/2022 อยูท่ี� วดัทา่ทอง
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

14/02/2022
08:50:22

14/02/2022
15:32:24

6 ชั�วโมง 42 นาที
2 วนิาที

- 4.66 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 15/02/2022 อยูท่ี� ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นทา่ทอง
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

15/02/2022
08:32:32

15/02/2022
15:14:10

6 ชั�วโมง 41 นาที
38 วนิาที

- 4.73 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 16/02/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 17/02/2022 อยูท่ี� Wat Tha Thong School
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

17/02/2022
08:31:42

17/02/2022
15:23:17

6 ชั�วโมง 51 นาที
35 วนิาที

- 6.19 กม.



ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

25 แม็คโคร ตค-1507 18/02/2022 อยูท่ี� วดัปากนํ�า
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

18/02/2022
08:12:08

18/02/2022
15:24:52

7 ชั�วโมง 12 นาที
44 วนิาที

- 4.16 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 21/02/2022 อยูท่ี� เรอืนไมช้ายนํ�า
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

21/02/2022
08:31:19

21/02/2022
15:26:49

6 ชั�วโมง 55 นาที
30 วนิาที

- 5.61 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 22/02/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 2
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

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

22/02/2022
08:39:37

22/02/2022
15:27:00

6 ชั�วโมง 47 นาที
23 วนิาที

- 5.36 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 23/02/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 24/02/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 25/02/2022 อยูท่ี� วดัประชมุสงฆ์
 ต.ปากนํ�า อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่เตยีน
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

25/02/2022
08:35:55

25/02/2022
15:42:22

7 ชั�วโมง 6 นาที
27 วนิาที

- 5.94 กม.

25 แม็คโคร ตค-1507 26/02/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 27/02/2022 - - - - - - -

25 แม็คโคร ตค-1507 28/02/2022 อยูท่ี� วดัทา่เตยีน
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัทา่เตยีน
 ต.เดมิบาง อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

28/02/2022
10:16:50

28/02/2022
10:20:11

3 นาท ี21 วนิาที - 2.10 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [10 รถเกลี�ยดนิ] ตค-1707 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/02/2022 วนัสิ�นสดุ: 28/02/2022

ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.
ระยะทางรวม

 (กม.)

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 01/02/2022 อยูท่ี� ศนูยก์ารศกึษา
นอกระบบและการ
ศกึษาตามอธัยาศยั
ตําบลจรเขใ้หญ ่ศนูย์
ยตุธิรรมชมุชนตําบล

จรเขใ้หญ่
 ต.จรเขใ้หญ่

อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยก์ารศกึษา
นอกระบบและการ
ศกึษาตามอธัยาศยั
ตําบลจรเขใ้หญ ่ศนูย์
ยตุธิรรมชมุชนตําบล

จรเขใ้หญ่
 ต.จรเขใ้หญ่

อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

01/02/2022 08:12:17 01/02/2022 16:44:02 8 ชั�วโมง 31 นาท ี45
วนิาที

- 21.43 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 02/02/2022 อยูท่ี� ศนูยก์ารศกึษา
นอกระบบและการ
ศกึษาตามอธัยาศยั
ตําบลจรเขใ้หญ ่ศนูย์
ยตุธิรรมชมุชนตําบล

จรเขใ้หญ่
 ต.จรเขใ้หญ่

อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยก์ารศกึษา
นอกระบบและการ
ศกึษาตามอธัยาศยั
ตําบลจรเขใ้หญ ่ศนูย์
ยตุธิรรมชมุชนตําบล

จรเขใ้หญ่
 ต.จรเขใ้หญ่

อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

02/02/2022 08:18:24 02/02/2022 16:23:42 8 ชั�วโมง 5 นาท ี18 วนิาที - 22.18 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 03/02/2022 อยูท่ี� ศนูยก์ารศกึษา
นอกระบบและการ
ศกึษาตามอธัยาศยั
ตําบลจรเขใ้หญ ่ศนูย์
ยตุธิรรมชมุชนตําบล

จรเขใ้หญ่
 ต.จรเขใ้หญ่

อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยก์ารศกึษา
นอกระบบและการ
ศกึษาตามอธัยาศยั
ตําบลจรเขใ้หญ ่ศนูย์
ยตุธิรรมชมุชนตําบล

จรเขใ้หญ่
 ต.จรเขใ้หญ่

อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

03/02/2022 07:58:19 03/02/2022 17:30:33 9 ชั�วโมง 32 นาท ี14
วนิาที

- 16.74 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 04/02/2022 อยูท่ี� ศนูยก์ารศกึษา
นอกระบบและการ
ศกึษาตามอธัยาศยั
ตําบลจรเขใ้หญ ่ศนูย์
ยตุธิรรมชมุชนตําบล

จรเขใ้หญ่
 ต.จรเขใ้หญ่

อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยก์ารศกึษา
นอกระบบและการ
ศกึษาตามอธัยาศยั
ตําบลจรเขใ้หญ ่ศนูย์
ยตุธิรรมชมุชนตําบล

จรเขใ้หญ่
 ต.จรเขใ้หญ่

อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

04/02/2022 08:38:27 04/02/2022 13:34:56 4 ชั�วโมง 56 นาท ี29
วนิาที

- 3.73 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 05/02/2022 - - - - - - -



ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 06/02/2022 - - - - - - -

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 07/02/2022 อยูท่ี� ศนูยก์ารศกึษา
นอกระบบและการ
ศกึษาตามอธัยาศยั
ตําบลจรเขใ้หญ ่ศนูย์
ยตุธิรรมชมุชนตําบล

จรเขใ้หญ่
 ต.จรเขใ้หญ่

อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ชา้งฟรแีมน
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

07/02/2022 10:04:40 07/02/2022 15:29:49 5 ชั�วโมง 25 นาท ี9 วนิาที - 27.70 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 08/02/2022 อยูท่ี� ชา้งฟรแีมน
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ชา้งฟรแีมน
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

08/02/2022 08:21:33 08/02/2022 16:23:35 8 ชั�วโมง 2 นาท ี2 วนิาที - 18.38 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 09/02/2022 อยูท่ี� ชา้งฟรแีมน
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง

สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลทบัตเีหล็ก

 ต.ทบัตเีหล็ก อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

09/02/2022 08:35:21 09/02/2022 15:31:37 6 ชั�วโมง 56 นาท ี16
วนิาที

- 11.50 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 10/02/2022 อยูท่ี� ที�ทําการ
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลทบัตเีหล็ก

 ต.ทบัตเีหล็ก อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลทบัตเีหล็ก

 ต.ทบัตเีหล็ก อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

10/02/2022 08:11:17 10/02/2022 16:26:45 8 ชั�วโมง 15 นาท ี28
วนิาที

- 22.27 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 11/02/2022 อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลทบัตเีหล็ก

 ต.ทบัตเีหล็ก อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญ่
บา้นหมูท่ี� 4

 ต.ทบัตเีหล็ก อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

11/02/2022 07:52:00 11/02/2022 16:23:01 8 ชั�วโมง 31 นาท ี1 วนิาที - 24.25 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 14/02/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญ่
บา้นหมูท่ี� 4

 ต.ทบัตเีหล็ก อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญ่
บา้นหมูท่ี� 4

 ต.ทบัตเีหล็ก อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

14/02/2022 08:10:10 14/02/2022 18:47:24 10 ชั�วโมง 37 นาท ี14
วนิาที

- 24.64 กม.



ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 15/02/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญ่
บา้นหมูท่ี� 4

 ต.ทบัตเีหล็ก อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญ่
บา้นหมูท่ี� 4

 ต.ทบัตเีหล็ก อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

15/02/2022 08:25:13 15/02/2022 16:21:10 7 ชั�วโมง 55 นาท ี57
วนิาที

- 16.11 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 16/02/2022 - - - - - - 0.00 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 17/02/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญ่
บา้นหมูท่ี� 4

 ต.ทบัตเีหล็ก อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลทบัตเีหล็ก

 ต.ทบัตเีหล็ก อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

17/02/2022 08:14:03 17/02/2022 16:54:11 8 ชั�วโมง 40 นาท ี8 วนิาที - 19.21 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 18/02/2022 อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยี

การเกษตรประจํา
ตําบลทบัตเีหล็ก

 ต.ทบัตเีหล็ก อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

18/02/2022 15:21:34 18/02/2022 16:10:33 48 นาท ี59 วนิาที - 13.12 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 21/02/2022 อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั

สพุรรณบรุ(ีสํานักงาน
ใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

21/02/2022 08:11:40 21/02/2022 12:29:13 4 ชั�วโมง 17 นาท ี33
วนิาที

- 4.70 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 22/02/2022 อยูท่ี� องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลบางใหญ่

 ต.บางใหญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อนิเตอรเ์น็ต
แอนด ์เกมส์

 ต.บางใหญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

22/02/2022 08:05:12 22/02/2022 16:49:36 8 ชั�วโมง 44 นาท ี24
วนิาที

- 22.57 กม.

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 23/02/2022 อยูท่ี� อนิเตอรเ์น็ต
แอนด ์เกมส์

 ต.บางใหญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อนิเตอรเ์น็ต
แอนด ์เกมส์

 ต.บางใหญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

23/02/2022 08:08:17 23/02/2022 16:22:27 8 ชั�วโมง 14 นาท ี10
วนิาที

- 21.56 กม.



ชื�อสนิทรพัย์ ป้ายทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน เวลาทาํงานเกนิ 14 ช.ม.
ระยะทางรวม

(กม.)

10 รถเกลี�ยดนิ ตค-1707 28/02/2022 อยูท่ี� อนิเตอรเ์น็ต
แอนด ์เกมส์

 ต.บางใหญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมูบ่า้น
หตัถกรรม

เฉลมิพระเกยีรตบิา้น
บางแมห่มา้ย

 ต.บางใหญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

28/02/2022 09:05:04 28/02/2022 16:19:09 7 ชั�วโมง 14 นาท ี5 วนิาที - 19.87 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [28 แม็คโคร] ตค-3446 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/02/2022 วนัสิ�นสดุ: 28/02/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

28 แม็คโคร ตค-3446 07/02/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สมบตันํิ�าแข็ง
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

07/02/2022
08:21:16

07/02/2022
09:10:08

48 นาท ี52 วนิาที - 10.78 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 08/02/2022 อยูท่ี� สมบตันํิ�าแข็ง
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ตลาดนัดโคกโคเฒา่
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

08/02/2022
08:55:29

08/02/2022
16:09:53

7 ชั�วโมง 14 นาที
24 วนิาที

- 16.18 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 09/02/2022 อยูท่ี� ตลาดนัดโคกโคเฒา่
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโคกโคเฒา่
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

09/02/2022
08:15:35

09/02/2022
16:08:46

7 ชั�วโมง 53 นาที
11 วนิาที

- 10.61 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 10/02/2022 อยูท่ี� วดัโคกโคเฒา่
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ไพรนิทร์
 อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

10/02/2022
08:31:29

10/02/2022
16:41:11

8 ชั�วโมง 9 นาที
42 วนิาที

- 12.73 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 11/02/2022 อยูท่ี� ไพรนิทร์
 อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโคกโคเฒา่
 ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

11/02/2022
08:44:05

11/02/2022
16:13:28

7 ชั�วโมง 29 นาที
23 วนิาที

- 10.01 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 12/02/2022 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 13/02/2022 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 14/02/2022 อยูท่ี� วดัโคกโคเฒา่
 ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ช. บรกิาร
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

14/02/2022
08:40:05

14/02/2022
16:09:42

7 ชั�วโมง 29 นาที
37 วนิาที

- 12.58 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 15/02/2022 อยูท่ี� ช. บรกิาร
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� แสงทองพัฒนา
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

15/02/2022
08:16:19

15/02/2022
15:54:57

7 ชั�วโมง 38 นาที
38 วนิาที

- 12.49 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 16/02/2022 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 17/02/2022 อยูท่ี� แสงทองพัฒนา
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� นทิศัการชา่ง (หนุ่ม)
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

17/02/2022
08:13:27

17/02/2022
16:02:00

7 ชั�วโมง 48 นาที
33 วนิาที

- 11.95 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 18/02/2022 อยูท่ี� นทิศัการชา่ง (หนุ่ม)
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� จามกีรรไีซเคลิ
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

18/02/2022
09:08:11

18/02/2022
15:39:17

6 ชั�วโมง 31 นาที
6 วนิาที

- 8.30 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 19/02/2022 - - - - - - -



ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

28 แม็คโคร ตค-3446 20/02/2022 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 21/02/2022 อยูท่ี� จามกีรรไีซเคลิ
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บอ่ลงุระฟิชชิ�ง
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

21/02/2022
08:17:02

21/02/2022
15:53:05

7 ชั�วโมง 36 นาที
3 วนิาที

- 10.91 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 22/02/2022 อยูท่ี� บอ่ลงุระฟิชชิ�ง
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองนํ�าเตยีน
 ต.จรเขใ้หญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

22/02/2022
08:11:29

22/02/2022
16:54:52

8 ชั�วโมง 43 นาที
23 วนิาที

- 19.68 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 23/02/2022 อยูท่ี� บา้นหนองนํ�าเตยีน
 ต.จรเขใ้หญ ่อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัหน่อสวุรรณ
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

23/02/2022
08:00:27

23/02/2022
13:12:53

5 ชั�วโมง 12 นาที
26 วนิาที

- 13.81 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 24/02/2022 - - - - - - 1.01 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 25/02/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัหน่อสวุรรณ
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัหน่อสวุรรณ
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

25/02/2022
08:35:15

25/02/2022
16:18:02

7 ชั�วโมง 42 นาที
47 วนิาที

- 12.72 กม.

28 แม็คโคร ตค-3446 26/02/2022 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 27/02/2022 - - - - - - -

28 แม็คโคร ตค-3446 28/02/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัหน่อสวุรรณ
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัหน่อสวุรรณ
 ต.โคกโคเฒา่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

28/02/2022
09:15:51

28/02/2022
16:01:36

6 ชั�วโมง 45 นาที
45 วนิาที

- 9.79 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [29 แม็คโคร] ตค-3447 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/02/2022 วนัสิ�นสดุ: 28/02/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ 14

ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

ไมม่ขีอ้มลู



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [32 เกลี�ยดนิ] ตค-3692 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/02/2022 วนัสิ�นสดุ: 28/02/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

ทะเบยีน ประจาํวนัที� สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ รวมเวลาทาํงาน
เวลาทาํงานเกนิ 14

ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

ไมม่ขีอ้มลู



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [09 รถเกลี�ยดนิ] ตค-3693 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/02/2022 วนัสิ�นสดุ: 28/02/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 01/02/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
ตําบลตําบลเขาดนิ

 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 3
 ต.เขาดนิ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

01/02/2022
08:56:30

01/02/2022
15:50:40

6 ชั�วโมง 54 นาที
10 วนิาที

- 17.02 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 02/02/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 3
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 3
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

02/02/2022
08:53:21

02/02/2022
16:05:38

7 ชั�วโมง 12 นาที
17 วนิาที

- 16.74 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 03/02/2022 อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 3
 ต.เขาดนิ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงัจกิ
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

03/02/2022
08:55:48

03/02/2022
15:09:41

6 ชั�วโมง 13 นาที
53 วนิาที

- 19.01 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 04/02/2022 อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงัจกิ
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดันางพมิพ์
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

04/02/2022
08:43:38

04/02/2022
15:50:23

7 ชั�วโมง 6 นาที
45 วนิาที

- 18.54 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 05/02/2022 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 06/02/2022 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 07/02/2022 อยูท่ี� วดันางพมิพ์
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นทา่กระพี�
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

07/02/2022
08:28:53

07/02/2022
15:51:07

7 ชั�วโมง 22 นาที
14 วนิาที

- 17.86 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 08/02/2022 อยูท่ี� บา้นทา่กระพี�
ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

08/02/2022
08:42:11

08/02/2022
16:16:09

7 ชั�วโมง 33 นาที
58 วนิาที

- 18.73 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 09/02/2022 อยูท่ี� Nong Rong
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

09/02/2022
08:47:59

09/02/2022
16:06:06

7 ชั�วโมง 18 นาที
7 วนิาที

- 14.47 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 10/02/2022 อยูท่ี� Nong Rong
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

10/02/2022
08:49:13

10/02/2022
15:51:59

7 ชั�วโมง 2 นาที
46 วนิาที

- 15.49 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 11/02/2022 อยูท่ี� Nong Rong
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

11/02/2022
08:33:21

11/02/2022
15:57:29

7 ชั�วโมง 24 นาที
8 วนิาที

- 15.03 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 12/02/2022 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 13/02/2022 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 14/02/2022 อยูท่ี� Nong Rong
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

14/02/2022
08:32:12

14/02/2022
15:53:38

7 ชั�วโมง 21 นาที
26 วนิาที

- 18.61 กม.



ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 15/02/2022 อยูท่ี� Nong Rong
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นหนองสองตอน
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

15/02/2022
08:51:33

15/02/2022
15:25:35

6 ชั�วโมง 34 นาที
2 วนิาที

- 14.16 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 17/02/2022 อยูท่ี� บา้นหนองสองตอน
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

17/02/2022
08:54:05

17/02/2022
15:59:08

7 ชั�วโมง 5 นาท ี3
วนิาที

- 16.00 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 18/02/2022 อยูท่ี� Nong Rong
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงัจกิ
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

18/02/2022
08:58:36

18/02/2022
15:47:09

6 ชั�วโมง 48 นาที
33 วนิาที

- 16.74 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 19/02/2022 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 20/02/2022 - - - - - - -

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 21/02/2022 อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงัจกิ
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นบางขวาก

 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

21/02/2022
08:34:01

21/02/2022
15:57:35

7 ชั�วโมง 23 นาที
34 วนิาที

- 21.06 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 22/02/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นบางขวาก

 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นบางขวาก

 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

22/02/2022
08:27:58

22/02/2022
15:59:41

7 ชั�วโมง 31 นาที
43 วนิาที

- 17.68 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 23/02/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นบางขวาก

 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นบางขวาก

 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

23/02/2022
08:42:07

23/02/2022
16:05:40

7 ชั�วโมง 23 นาที
33 วนิาที

- 19.37 กม.

09 รถเกลี�ย
ดนิ

ตค-3693 25/02/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นบางขวาก

 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

25/02/2022
08:34:00

25/02/2022
15:32:55

6 ชั�วโมง 58 นาที
55 วนิาที

- 14.24 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [26 แม็คโคร] ตค-3721 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/02/2022 วนัสิ�นสดุ: 28/02/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

26 แม็คโคร ตค-3721 01/02/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

01/02/2022
09:45:54

01/02/2022
11:57:08

2 ชั�วโมง 11 นาที
14 วนิาที

- 8.18 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 02/02/2022 อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

02/02/2022
09:08:18

02/02/2022
16:12:22

7 ชั�วโมง 4 นาท ี4
วนิาที

- 9.18 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 03/02/2022 อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

03/02/2022
08:56:47

03/02/2022
16:10:35

7 ชั�วโมง 13 นาที
48 วนิาที

- 9.05 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 04/02/2022 อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

04/02/2022
09:04:11

04/02/2022
16:15:32

7 ชั�วโมง 11 นาที
21 วนิาที

- 9.27 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 07/02/2022 อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

07/02/2022
09:15:56

07/02/2022
16:05:31

6 ชั�วโมง 49 นาที
35 วนิาที

- 10.07 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 08/02/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

08/02/2022
09:08:31

08/02/2022
16:12:35

7 ชั�วโมง 4 นาท ี4
วนิาที

- 7.04 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 09/02/2022 อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

09/02/2022
09:13:30

09/02/2022
15:59:33

6 ชั�วโมง 46 นาที
3 วนิาที

- 8.18 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 10/02/2022 อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

10/02/2022
08:56:30

10/02/2022
16:10:22

7 ชั�วโมง 13 นาที
52 วนิาที

- 8.50 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 11/02/2022 อยูท่ี� วดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

11/02/2022
09:14:20

11/02/2022
14:07:55

4 ชั�วโมง 53 นาที
35 วนิาที

- 4.62 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 14/02/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดัโพธิ�นฤมติร
 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

14/02/2022
14:33:05

14/02/2022
16:03:04

1 ชั�วโมง 29 นาที
59 วนิาที

- 39.18 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 15/02/2022 อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูเ่กยีรตเิซอรว์สิ
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

15/02/2022
09:41:10

15/02/2022
12:07:52

2 ชั�วโมง 26 นาที
42 วนิาที

- 12.38 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 16/02/2022 อยูท่ี� อูเ่กยีรตเิซอรว์สิ
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

16/02/2022
13:20:18

16/02/2022
16:20:45

3 ชั�วโมง 27 วนิาที - 1.97 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 17/02/2022 อยูท่ี� อูเ่กยีรตเิซอรว์สิ
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นดอนกลาง

 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

17/02/2022
13:44:01

17/02/2022
14:27:56

43 นาท ี55 วนิาที - 20.26 กม.



ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

26 แม็คโคร ตค-3721 18/02/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นดอนกลาง

 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นดอนกลาง

 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

18/02/2022
08:30:15

18/02/2022
16:06:31

7 ชั�วโมง 36 นาที
16 วนิาที

- 11.43 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 21/02/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นดอนกลาง

 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นดอนกลาง

 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

21/02/2022
08:40:41

21/02/2022
16:12:31

7 ชั�วโมง 31 นาที
50 วนิาที

- 9.66 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 22/02/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นดอนกลาง

 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนกลาง
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

22/02/2022
08:30:43

22/02/2022
16:08:02

7 ชั�วโมง 37 นาที
19 วนิาที

- 8.85 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 23/02/2022 อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นดอนกลาง

 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดอนกลาง
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

23/02/2022
08:27:51

23/02/2022
11:55:11

3 ชั�วโมง 27 นาที
20 วนิาที

- 4.38 กม.

26 แม็คโคร ตค-3721 28/02/2022 อยูท่ี� บา้นดอนกลาง
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นดอนกลาง

 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

28/02/2022
09:10:22

28/02/2022
16:04:47

6 ชั�วโมง 54 นาที
25 วนิาที

- 7.37 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [64 แม็คโคร] ตฆ-545 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/02/2022 วนัสิ�นสดุ: 28/02/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

64 แม็คโคร ตฆ-545 01/02/2022 อยูท่ี� พรพัฒนา คอนกรตี
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยส์าธารณสขุมลูฐานชมุชนบา้
นบรรไดทอง

 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

01/02/2022
08:41:28

01/02/2022
16:15:54

7 ชั�วโมง 34 นาที
26 วนิาที

- 1.07 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 02/02/2022 อยูท่ี� ศนูยส์าธารณสขุมลูฐานชมุชนบา้
นบรรไดทอง

 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดับรรไดทอง
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

02/02/2022
08:53:51

02/02/2022
16:34:56

7 ชั�วโมง 41 นาที
5 วนิาที

- 1.04 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 03/02/2022 อยูท่ี� วดับรรไดทอง
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดับรรไดทอง
 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

03/02/2022
08:42:39

03/02/2022
16:36:02

7 ชั�วโมง 53 นาที
23 วนิาที

- 1.17 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 04/02/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดับรรไดทอง
 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นดงตาลขี�พุ
 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

04/02/2022
08:34:35

04/02/2022
16:19:32

7 ชั�วโมง 44 นาที
57 วนิาที

- 1.15 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 07/02/2022 อยูท่ี� บา้นดงตาลขี�พุ
 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บา้นคลองตาลเสี�ยน
 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

07/02/2022
08:48:38

07/02/2022
16:28:53

7 ชั�วโมง 40 นาที
15 วนิาที

- 1.31 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 08/02/2022 อยูท่ี� บา้นคลองตาลเสี�ยน
 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงสกีจิรวมทรัพย์
 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

08/02/2022
08:33:42

08/02/2022
16:22:55

7 ชั�วโมง 49 นาที
13 วนิาที

- 1.02 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 09/02/2022 อยูท่ี� โรงสกีจิรวมทรัพย์
 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดับรรไดทอง
 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

09/02/2022
08:36:29

09/02/2022
13:28:09

4 ชั�วโมง 51 นาที
40 วนิาที

- 0.58 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 14/02/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดับรรไดทอง
 ต.วงัยาง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดับรรไดทอง
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

14/02/2022
08:35:34

14/02/2022
16:34:19

7 ชั�วโมง 58 นาที
45 วนิาที

- 2.76 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 15/02/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดับรรไดทอง
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดับรรไดทอง
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

15/02/2022
08:47:48

15/02/2022
14:54:55

6 ชั�วโมง 7 นาท ี7
วนิาที

- 1.08 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 17/02/2022 อยูท่ี� โรงเรยีนวดับรรไดทอง
 ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

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

17/02/2022
12:16:11

17/02/2022
13:04:56

48 นาท ี45 วนิาที - 5.33 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 18/02/2022 อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

18/02/2022
08:54:46

18/02/2022
12:47:04

3 ชั�วโมง 52 นาที
18 วนิาที

- 12.89 กม.



ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

64 แม็คโคร ตฆ-545 21/02/2022 อยูท่ี� วดัทา่โขลง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คนัทรเีลคววิ โฮเต็ล
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

21/02/2022
08:34:29

21/02/2022
16:30:22

7 ชั�วโมง 55 นาที
53 วนิาที

- 0.65 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 22/02/2022 อยูท่ี� คนัทรเีลคววิ โฮเต็ล
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คนัทรเีลคววิ โฮเต็ล
ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

22/02/2022
09:08:47

22/02/2022
16:36:58

7 ชั�วโมง 28 นาที
11 วนิาที

- 1.27 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 23/02/2022 อยูท่ี� คนัทรเีลคววิ โฮเต็ล
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ทรัพยส์มบตัิ
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

23/02/2022
08:51:11

23/02/2022
11:49:02

2 ชั�วโมง 57 นาที
51 วนิาที

- 15.64 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 25/02/2022 อยูท่ี� ทรัพยส์มบตัิ
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� พทิกัษ์ คา้ไมเ้กา่
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

25/02/2022
08:30:29

25/02/2022
16:51:00

8 ชั�วโมง 20 นาที
31 วนิาที

- 1.14 กม.

64 แม็คโคร ตฆ-545 28/02/2022 อยูท่ี� พทิกัษ์ คา้ไมเ้กา่
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� พทิกัษ์ คา้ไมเ้กา่
 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

28/02/2022
09:14:11

28/02/2022
16:38:37

7 ชั�วโมง 24 นาที
26 วนิาที

- 0.90 กม.



รายงานการทํางาน
สนิทรัพย:์ [12 รถเกลี�ยดนิ] อบจ-72 สพุรรณบรุ ีวนัเริ�มตน้: 01/02/2022 วนัสิ�นสดุ: 28/02/2022

ชื�อสนิทรพัย์
ป้าย

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

14 ช.ม.

ระยะทาง
รวม

 (กม.)

12 รถเกลี�ย
ดนิ

อบจ-72 01/02/2022 อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

01/02/2022
09:06:24

01/02/2022
16:58:17

7 ชั�วโมง 51 นาที
53 วนิาที

- 23.83 กม.

12 รถเกลี�ย
ดนิ

อบจ-72 02/02/2022 อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

02/02/2022
09:25:02

02/02/2022
16:47:22

7 ชั�วโมง 22 นาที
20 วนิาที

- 17.33 กม.

12 รถเกลี�ย
ดนิ

อบจ-72 03/02/2022 อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

03/02/2022
08:59:58

03/02/2022
16:00:23

7 ชั�วโมง 25 วนิาที - 14.62 กม.

12 รถเกลี�ย
ดนิ

อบจ-72 04/02/2022 อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

04/02/2022
15:27:44

04/02/2022
16:03:47

36 นาท ี3 วนิาที - 0.19 กม.

12 รถเกลี�ย
ดนิ

อบจ-72 07/02/2022 อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

07/02/2022
07:52:44

07/02/2022
16:46:53

8 ชั�วโมง 54 นาที
9 วนิาที

- 21.28 กม.

12 รถเกลี�ย
ดนิ

อบจ-72 08/02/2022 อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลองบางศาลเจา้
ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

08/02/2022
08:57:09

08/02/2022
14:25:30

5 ชั�วโมง 28 นาที
21 วนิาที

- 17.82 กม.

12 รถเกลี�ย
ดนิ

อบจ-72 14/02/2022 อยูท่ี� คลองบางศาลเจา้
ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

14/02/2022
12:41:41

14/02/2022
15:59:41

3 ชั�วโมง 18 นาที - 11.03 กม.

12 รถเกลี�ย
ดนิ

อบจ-72 22/02/2022 - - - - - - 0.14 กม.

12 รถเกลี�ย
ดนิ

อบจ-72 28/02/2022 อยูท่ี� คลองบางศาลเจา้
ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� คลองลดัปากเกร็ด
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

28/02/2022
09:30:17

28/02/2022
17:16:29

7 ชั�วโมง 46 นาที
12 วนิาที

- 23.23 กม.



 

 

 

 

 

รายงานการเดินทางและอตัราการส้ินเปลืองน ้ามัน 

จ านวน 47 คัน 



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [04 รถนํ�า] 83-7815 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

25/02/2022 08:08:13 25/02/2022 17:10:51 9 ชั�วโมง 2 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

70 72.70 17.56 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 3 ชั�วโมง 48 นาท ี14 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 22.78 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 72.70 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 17.56 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.14 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [13 โดยสาร] 40-0189 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/02/2022 12:40:53 12/02/2022 23:59:38 11 ชั�วโมง 18 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:37 13/02/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/02/2022 00:00:01 14/02/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

90 59.03 10.11 ลติร

15/02/2022 00:00:26 15/02/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

16/02/2022 00:00:52 16/02/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/02/2022 00:00:19 17/02/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

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

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

71 26.53 4.55 ลติร

18/02/2022 00:00:48 18/02/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

19/02/2022 00:00:16 19/02/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/02/2022 00:00:42 20/02/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:06 21/02/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

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

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

81 50.48 7.78 ลติร

22/02/2022 00:00:34 22/02/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

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

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

90 61.50 8.50 ลติร

23/02/2022 00:00:02 23/02/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

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

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

96 63.79 9.50 ลติร

24/02/2022 00:00:29 24/02/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/02/2022 00:00:52 25/02/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

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

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

96 64.78 9.98 ลติร

26/02/2022 00:00:19 26/02/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

27/02/2022 00:00:43 27/02/2022 19:59:33 19 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 14 ชั�วโมง 33 นาท ี58 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 30.53 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 326.15 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 50.42 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.47 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [58 โดยสาร] 40-0190 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:51 01/02/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

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

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

100 83.50 16.18 ลติร

02/02/2022 00:00:16 02/02/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

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

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

98 86.08 16.59 ลติร

03/02/2022 00:00:41 03/02/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

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

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

103 128.96 24.98 ลติร

04/02/2022 00:00:06 04/02/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

110 151.26 28.31 ลติร

05/02/2022 00:00:32 05/02/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/02/2022 00:00:59 06/02/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:25 07/02/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

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

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

83 118.05 22.89 ลติร

08/02/2022 00:00:51 08/02/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

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

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

86 96.10 18.77 ลติร

09/02/2022 00:00:15 09/02/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

75 59.97 11.74 ลติร

10/02/2022 00:00:41 10/02/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

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

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

90 80.93 15.17 ลติร

11/02/2022 00:00:06 11/02/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

5 0.14 0.00 ลติร

12/02/2022 00:00:32 12/02/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:58 13/02/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/02/2022 00:00:24 14/02/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

100 128.41 25.05 ลติร

15/02/2022 00:00:50 15/02/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

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

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

89 123.21 24.17 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/02/2022 00:00:18 16/02/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/02/2022 00:00:47 17/02/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

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

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

99 62.97 11.97 ลติร

18/02/2022 00:00:15 18/02/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

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

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

68 47.84 8.58 ลติร

19/02/2022 00:00:45 19/02/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/02/2022 00:00:12 20/02/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:39 21/02/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

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

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

100 93.59 18.17 ลติร

22/02/2022 00:00:06 22/02/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

78 46.55 9.22 ลติร

23/02/2022 00:00:33 23/02/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

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

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

104 83.86 15.87 ลติร

24/02/2022 00:00:59 24/02/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/02/2022 00:00:24 25/02/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/02/2022 00:00:49 26/02/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:13 27/02/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:37 28/02/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

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

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

85 109.84 21.06 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 15 ชั�วโมง 22 นาท ี41 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 47.18 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1501.28 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 288.72 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.20 กม./ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [59 โดยสาร] 40-0191 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:09 01/02/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

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

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

88 81.53 15.31 ลติร

02/02/2022 00:00:43 02/02/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

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

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

82 69.77 13.20 ลติร

03/02/2022 00:00:17 03/02/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

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

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

73 79.58 15.32 ลติร

04/02/2022 00:00:51 04/02/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

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

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

71 69.59 13.50 ลติร

05/02/2022 00:00:26 05/02/2022 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/02/2022 00:00:00 06/02/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

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

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

1 0.02 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:35 07/02/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

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

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

91 102.29 19.45 ลติร

08/02/2022 00:00:10 08/02/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

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

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

72 70.89 13.15 ลติร

09/02/2022 00:00:45 09/02/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

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

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

74 76.74 14.58 ลติร

10/02/2022 00:00:19 10/02/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

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

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

80 66.91 12.78 ลติร

11/02/2022 00:00:54 11/02/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

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

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

75 66.72 12.80 ลติร

12/02/2022 00:00:29 12/02/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:02 13/02/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

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

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

3 0.14 0.00 ลติร

14/02/2022 00:00:34 14/02/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

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

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

7 0.15 0.00 ลติร

15/02/2022 00:00:04 15/02/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/02/2022 00:00:40 16/02/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/02/2022 00:00:17 17/02/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

18/02/2022 00:00:54 18/02/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

65 50.54 9.44 ลติร

19/02/2022 00:00:33 19/02/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

20/02/2022 00:00:08 20/02/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:42 21/02/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

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

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

75 65.94 12.63 ลติร

22/02/2022 00:00:19 22/02/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

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

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

64 34.20 6.43 ลติร

23/02/2022 00:00:57 23/02/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

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

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

63 23.39 4.43 ลติร

24/02/2022 00:00:34 24/02/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/02/2022 00:00:07 25/02/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

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

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

1 0.07 0.00 ลติร

26/02/2022 00:00:39 26/02/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:10 27/02/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:41 28/02/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

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

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

73 73.57 13.78 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 5 ชั�วโมง 17 นาท ี55 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.87 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 932.08 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 176.80 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.27 กม./ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [60 โดยสาร] 40-0196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:11 01/02/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

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

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

77 41.20 7.82 ลติร

02/02/2022 00:00:53 02/02/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

75 43.79 8.47 ลติร

03/02/2022 00:00:34 03/02/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

75 46.46 8.92 ลติร

04/02/2022 00:00:16 04/02/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

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

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

76 41.66 7.74 ลติร

05/02/2022 00:00:59 05/02/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

06/02/2022 00:00:42 06/02/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

6 0.22 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:24 07/02/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

83 37.84 6.72 ลติร

08/02/2022 00:00:03 08/02/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

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

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

78 45.44 8.67 ลติร

09/02/2022 00:00:44 09/02/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

76 36.97 7.21 ลติร

10/02/2022 00:00:22 10/02/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

2 0.07 0.00 ลติร

11/02/2022 00:00:02 11/02/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

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

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

87 67.95 12.61 ลติร

12/02/2022 00:00:44 12/02/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:25 13/02/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/02/2022 00:00:07 14/02/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

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

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

77 65.74 12.61 ลติร

15/02/2022 00:00:47 15/02/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

66 97.40 18.86 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/02/2022 00:00:31 16/02/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/02/2022 00:00:15 17/02/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

62 50.16 9.72 ลติร

18/02/2022 00:00:01 18/02/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

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

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

61 52.55 9.88 ลติร

19/02/2022 00:00:47 19/02/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

20/02/2022 00:00:30 20/02/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:12 21/02/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

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

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

77 48.41 9.11 ลติร

22/02/2022 00:00:56 22/02/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

59 11.91 2.31 ลติร

23/02/2022 00:00:39 23/02/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/02/2022 00:00:20 24/02/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/02/2022 00:00:03 25/02/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/02/2022 00:00:44 26/02/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:26 27/02/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:06 28/02/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

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

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

58 49.33 9.68 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 14 ชั�วโมง 32 นาท ี58 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.81 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 737.17 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 140.33 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.25 กม./ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [01 ทวัร]์ 40-0225 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022
00:00:14

01/02/2022
23:59:48

23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

02/02/2022
00:00:48

02/02/2022
23:59:21

23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.59 0.00 ลติร

03/02/2022
00:00:21

03/02/2022
23:59:55

23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.24 0.00 ลติร

04/02/2022
00:00:55

04/02/2022
23:59:29

23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.41 0.00 ลติร

05/02/2022
00:00:29

05/02/2022
23:59:02

23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.09 0.00 ลติร

06/02/2022
00:00:02

06/02/2022
23:59:36

23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.32 0.00 ลติร

07/02/2022
00:00:36

07/02/2022
23:59:09

23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.26 0.00 ลติร

08/02/2022
00:00:09

08/02/2022
23:59:42

23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/02/2022
00:00:42

09/02/2022
23:59:15

23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/02/2022
00:00:15

10/02/2022
23:59:48

23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.16 0.00 ลติร

11/02/2022
00:00:48

11/02/2022
23:59:22

23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/02/2022
00:00:22

12/02/2022
23:59:56

23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/02/2022
00:00:56

13/02/2022
23:59:30

23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/02/2022
00:00:30

14/02/2022
23:59:04

23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.65 0.00 ลติร

15/02/2022
00:00:04

15/02/2022
23:59:38

23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/02/2022
00:00:38

16/02/2022
23:59:12

23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/02/2022
00:00:12

17/02/2022
23:59:47

23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/02/2022
00:00:47

18/02/2022
23:59:22

23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

19/02/2022
00:00:22

19/02/2022
23:59:57

23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/02/2022
00:00:57

20/02/2022
23:59:32

23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022
00:00:31

21/02/2022
23:59:06

23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.33 0.00 ลติร

22/02/2022
00:00:06

22/02/2022
23:59:39

23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 16.04 0.00 ลติร

23/02/2022
00:00:39

23/02/2022
23:59:13

23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.59 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/02/2022
00:00:12

24/02/2022
23:59:45

23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บนิ
 ต.บา้นปรก อ.เมอืงสมทุรสงคราม

จ.สมทุรสงคราม

0 205.31 0.00 ลติร

25/02/2022
00:00:45

25/02/2022
23:59:18

23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� บนิ
 ต.บา้นปรก อ.เมอืงสมทุรสงคราม

จ.สมทุรสงคราม

อยูท่ี� บนิ
 ต.บา้นปรก อ.เมอืงสมทุรสงคราม

จ.สมทุรสงคราม

0 31.13 0.00 ลติร

26/02/2022
00:00:17

26/02/2022
23:59:50

23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� บนิ
 ต.บา้นปรก อ.เมอืงสมทุรสงคราม

จ.สมทุรสงคราม

อยูท่ี� บนิ
 ต.บา้นปรก อ.เมอืงสมทุรสงคราม

จ.สมทุรสงคราม

0 33.15 0.00 ลติร

27/02/2022
00:00:50

27/02/2022
23:59:22

23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� บนิ
 ต.บา้นปรก อ.เมอืงสมทุรสงคราม

จ.สมทุรสงคราม

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 200.56 0.00 ลติร

28/02/2022
00:00:22

28/02/2022
23:59:53

23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.28 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 14 ชั�วโมง 32 นาท ี58 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.81 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 490.32 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 140.33 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.25 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [14 โดยสาร] 40-0255 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:06 01/02/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

75 43.68 7.54 ลติร

02/02/2022 00:00:07 02/02/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

83 43.73 7.18 ลติร

03/02/2022 00:00:09 03/02/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

89 55.67 9.27 ลติร

04/02/2022 00:00:09 04/02/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

73 67.78 11.48 ลติร

05/02/2022 00:00:11 05/02/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/02/2022 00:00:12 06/02/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:14 07/02/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

75 84.18 14.60 ลติร

08/02/2022 00:00:14 08/02/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

73 26.42 4.40 ลติร

09/02/2022 00:00:15 09/02/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

75 22.53 3.71 ลติร

10/02/2022 00:00:15 10/02/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

71 30.09 5.05 ลติร

11/02/2022 00:00:15 11/02/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

83 40.91 6.83 ลติร

12/02/2022 00:00:17 12/02/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:18 13/02/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/02/2022 00:00:18 14/02/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

76 50.67 8.62 ลติร

15/02/2022 00:00:19 15/02/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

65 33.53 5.77 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/02/2022 00:00:23 16/02/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/02/2022 00:00:26 17/02/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

81 63.76 10.78 ลติร

18/02/2022 00:00:31 18/02/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

91 48.75 8.25 ลติร

19/02/2022 00:00:37 19/02/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/02/2022 00:00:40 20/02/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:41 21/02/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

78 94.88 15.88 ลติร

22/02/2022 00:00:44 22/02/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

79 76.29 12.98 ลติร

23/02/2022 00:00:47 23/02/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี4 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

81 55.24 8.63 ลติร

24/02/2022 00:00:51 24/02/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/02/2022 00:00:53 25/02/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

80 16.14 2.63 ลติร

26/02/2022 00:00:54 26/02/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:52 27/02/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:49 28/02/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

95 60.28 10.05 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 9 ชั�วโมง 42 นาท ี30 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 38.22 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 914.54 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 153.65 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.95 กม./ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [15 โดยสาร] 40-0256 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:59 01/02/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

92 88.06 15.48 ลติร

02/02/2022 00:00:38 02/02/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

100 90.14 15.72 ลติร

03/02/2022 00:00:16 03/02/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

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

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

102 109.63 19.54 ลติร

04/02/2022 00:00:56 04/02/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

74 47.93 8.46 ลติร

05/02/2022 00:00:35 05/02/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/02/2022 00:00:15 06/02/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:55 07/02/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

101 72.01 12.51 ลติร

08/02/2022 00:00:35 08/02/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

97 94.85 16.68 ลติร

09/02/2022 00:00:14 09/02/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.04 0.00 ลติร

10/02/2022 00:00:52 10/02/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

2 0.14 0.00 ลติร

11/02/2022 00:00:31 11/02/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

1 0.12 0.00 ลติร

12/02/2022 00:00:10 12/02/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:50 13/02/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/02/2022 00:00:29 14/02/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

100 83.39 14.76 ลติร

15/02/2022 00:00:09 15/02/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/02/2022 00:00:50 16/02/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/02/2022 00:00:33 17/02/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

89 34.22 5.22 ลติร

18/02/2022 00:00:16 18/02/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.04 0.00 ลติร

19/02/2022 00:00:59 19/02/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/02/2022 00:00:41 20/02/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:22 21/02/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/02/2022 00:00:02 22/02/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

23/02/2022 00:00:44 23/02/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/02/2022 00:00:25 24/02/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/02/2022 00:00:05 25/02/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

26/02/2022 00:00:45 26/02/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:25 27/02/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:04 28/02/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

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

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

95 82.66 14.71 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 21 ชั�วโมง 28 นาท ี20 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 46.09 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 703.27 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 123.08 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.71 กม./ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [16 โดยสาร] 40-0257 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:08 01/02/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

79 95.97 16.36 ลติร

02/02/2022 00:00:00 02/02/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี52
วนิาที

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

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

83 92.69 15.09 ลติร

03/02/2022 00:00:53 03/02/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

84 123.17 20.75 ลติร

04/02/2022 00:00:47 04/02/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

90 122.00 20.00 ลติร

05/02/2022 00:00:41 05/02/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

06/02/2022 00:00:34 06/02/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:28 07/02/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

84 87.79 14.67 ลติร

08/02/2022 00:00:23 08/02/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

79 100.09 17.19 ลติร

09/02/2022 00:00:17 09/02/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

86 105.69 16.99 ลติร

10/02/2022 00:00:11 10/02/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

84 101.80 17.67 ลติร

11/02/2022 00:00:06 11/02/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

83 108.17 18.46 ลติร

12/02/2022 00:00:01 12/02/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี53
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:55 13/02/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/02/2022 00:00:48 14/02/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

84 88.00 14.92 ลติร

15/02/2022 00:00:42 15/02/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

79 109.93 18.84 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/02/2022 00:00:38 16/02/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/02/2022 00:00:35 17/02/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

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

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

79 113.89 19.13 ลติร

18/02/2022 00:00:32 18/02/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

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

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

81 113.29 18.18 ลติร

19/02/2022 00:00:30 19/02/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/02/2022 00:00:26 20/02/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:20 21/02/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

86 94.75 15.71 ลติร

22/02/2022 00:00:16 22/02/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

77 92.81 14.98 ลติร

23/02/2022 00:00:11 23/02/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

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

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

78 82.52 13.11 ลติร

24/02/2022 00:00:07 24/02/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

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

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

74 70.44 11.28 ลติร

25/02/2022 00:00:01 25/02/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี55
วนิาที

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

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

81 101.06 16.98 ลติร

26/02/2022 00:00:56 26/02/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:50 27/02/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

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

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

1 0.04 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:43 28/02/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 1 ชั�วโมง 26 นาท ี12 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 47.22 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1804.12 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 300.31 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.01 กม./ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [17 โดยสาร] 40-0265 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ไมม่ขีอ้มลู

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : --

ความเร็วเฉลี�ย : --

รวมระยะทาง : --

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : --

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : --

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [18 โดยสาร] 40-0266 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022
00:00:43

01/02/2022
23:59:52

23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/02/2022
00:00:53

02/02/2022
23:59:02

23 ชั�วโมง 58 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/02/2022
00:00:02

03/02/2022
23:59:11

23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 15.95 2.68 ลติร

04/02/2022
00:00:12

04/02/2022
23:59:21

23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

86 81.76 14.42 ลติร

05/02/2022
00:00:22

05/02/2022
23:59:33

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/02/2022
00:00:33

06/02/2022
23:59:45

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/02/2022
00:00:45

07/02/2022
23:59:55

23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/02/2022
00:00:56

08/02/2022
23:59:05

23 ชั�วโมง 58 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

09/02/2022
00:00:05

09/02/2022
23:59:15

23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

85 17.54 2.78 ลติร

10/02/2022
00:00:15

10/02/2022
23:59:25

23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 15.06 2.69 ลติร

11/02/2022
00:00:25

11/02/2022
23:59:36

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/02/2022
00:00:36

12/02/2022
23:59:47

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/02/2022
00:00:48

13/02/2022
23:59:59

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/02/2022
00:00:59

14/02/2022
23:59:09

23 ชั�วโมง 58 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/02/2022
00:00:10

15/02/2022
23:59:22

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 12.88 1.93 ลติร

16/02/2022
00:00:22

16/02/2022
23:59:35

23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/02/2022
00:00:36

17/02/2022
23:59:49

23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/02/2022
00:00:49

18/02/2022
23:59:03

23 ชั�วโมง 58 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.34 0.00 ลติร

19/02/2022
00:00:03

19/02/2022
23:59:16

23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/02/2022
00:00:17

20/02/2022
23:59:28

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022
00:00:29

21/02/2022
23:59:41

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

107 166.65 29.18 ลติร

22/02/2022
00:00:42

22/02/2022
23:59:54

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

23/02/2022
00:00:55

23/02/2022
23:59:04

23 ชั�วโมง 58 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร



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

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/02/2022
00:00:05

24/02/2022
23:59:14

23 ชั�วโมง 59 นาท ี9
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 12.05 2.08 ลติร

25/02/2022
00:00:15

25/02/2022
23:59:23

23 ชั�วโมง 59 นาท ี8
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.13 0.00 ลติร

26/02/2022
00:00:24

26/02/2022
23:59:31

23 ชั�วโมง 59 นาท ี7
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/02/2022
00:00:32

27/02/2022
23:59:38

23 ชั�วโมง 59 นาท ี6
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/02/2022
00:00:39

28/02/2022
23:59:45

23 ชั�วโมง 59 นาท ี6
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 8 ชั�วโมง 55 นาท ี41 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 46.15 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 322.54 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 55.76 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.78 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [41 เททา้ย] 83-4802 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:06 01/02/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

94 97.16 19.01 ลติร

02/02/2022 00:00:36 02/02/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

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

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

89 107.31 20.87 ลติร

03/02/2022 00:00:06 03/02/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

04/02/2022 00:00:36 04/02/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

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

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

95 146.77 27.83 ลติร

05/02/2022 00:00:06 05/02/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/02/2022 00:00:37 06/02/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:06 07/02/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

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

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

97 132.69 25.26 ลติร

08/02/2022 00:00:35 08/02/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

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

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

96 136.08 25.63 ลติร

09/02/2022 00:00:05 09/02/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

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

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

95 131.66 25.55 ลติร

10/02/2022 00:00:35 10/02/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

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

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

90 132.76 25.40 ลติร

11/02/2022 00:00:05 11/02/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

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

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

95 153.62 29.53 ลติร

12/02/2022 00:00:36 12/02/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:06 13/02/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

3 0.12 0.01 ลติร

14/02/2022 00:00:37 14/02/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

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

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

90 129.06 24.70 ลติร

15/02/2022 00:00:07 15/02/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

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

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

88 128.01 24.54 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/02/2022 00:00:40 16/02/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/02/2022 00:00:12 17/02/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

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

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

88 125.83 24.30 ลติร

18/02/2022 00:00:45 18/02/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

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

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

98 126.77 24.93 ลติร

19/02/2022 00:00:19 19/02/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/02/2022 00:00:51 20/02/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี30
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:21 21/02/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี31
วนิาที

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

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

96 120.55 23.93 ลติร

22/02/2022 00:00:53 22/02/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

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

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

103 117.77 22.50 ลติร

23/02/2022 00:00:25 23/02/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี29
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

24/02/2022 00:00:55 24/02/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี29
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/02/2022 00:00:24 25/02/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี30
วนิาที

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

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

94 127.17 23.59 ลติร

26/02/2022 00:00:55 26/02/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี28
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:24 27/02/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:53 28/02/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

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

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

92 133.85 26.17 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 8 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 50.28 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 2047.18 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 393.75 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.20 กม./ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [07 เททา้ย] 83-4803 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:05 01/02/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

02/02/2022 00:00:47 02/02/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

03/02/2022 00:00:28 03/02/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

88 36.66 5.51 ลติร

04/02/2022 00:00:12 04/02/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

05/02/2022 00:00:55 05/02/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/02/2022 00:00:38 06/02/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:21 07/02/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.02 0.00 ลติร

08/02/2022 00:00:03 08/02/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

09/02/2022 00:00:44 09/02/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

61 13.51 2.10 ลติร

10/02/2022 00:00:28 10/02/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

103 36.07 6.16 ลติร

11/02/2022 00:00:13 11/02/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

12/02/2022 00:00:56 12/02/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:39 13/02/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/02/2022 00:00:22 14/02/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

15/02/2022 00:00:03 15/02/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

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

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

72 27.69 4.83 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/02/2022 00:00:49 16/02/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/02/2022 00:00:35 17/02/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

18/02/2022 00:00:21 18/02/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

19/02/2022 00:00:08 19/02/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

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

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

107 40.14 6.36 ลติร

20/02/2022 00:00:53 20/02/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:37 21/02/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

22/02/2022 00:00:20 22/02/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/02/2022 00:00:04 23/02/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

24/02/2022 00:00:46 24/02/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/02/2022 00:00:29 25/02/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

100 101.94 17.54 ลติร

26/02/2022 00:00:13 26/02/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:55 27/02/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:36 28/02/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

0 0.04 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 14 ชั�วโมง 41 นาท ี35 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 21.83 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 256.11 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 42.50 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 6.03 กม./ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [42 เททา้ย] 83-4804 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:12 01/02/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

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

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

78 24.30 3.87 ลติร

02/02/2022 00:00:58 02/02/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

03/02/2022 00:00:42 03/02/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

04/02/2022 00:00:26 04/02/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

79 118.23 17.33 ลติร

05/02/2022 00:00:12 05/02/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/02/2022 00:00:57 06/02/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:43 07/02/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

69 82.00 11.69 ลติร

08/02/2022 00:00:28 08/02/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

69 84.04 11.24 ลติร

09/02/2022 00:00:13 09/02/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

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

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

86 141.08 20.71 ลติร

10/02/2022 00:00:59 10/02/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

71 75.74 10.96 ลติร

11/02/2022 00:00:44 11/02/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

82 93.76 13.18 ลติร

12/02/2022 00:00:30 12/02/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:17 13/02/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/02/2022 00:00:04 14/02/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

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

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

80 207.16 28.89 ลติร

15/02/2022 00:00:51 15/02/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

77 80.46 11.49 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/02/2022 00:00:39 16/02/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/02/2022 00:00:26 17/02/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

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

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

78 80.79 10.77 ลติร

18/02/2022 00:00:15 18/02/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

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

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

76 123.23 16.52 ลติร

19/02/2022 00:00:04 19/02/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

20/02/2022 00:00:51 20/02/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:37 21/02/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

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

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

78 57.83 7.86 ลติร

22/02/2022 00:00:26 22/02/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

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

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

74 58.23 7.47 ลติร

23/02/2022 00:00:15 23/02/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.04 0.00 ลติร

24/02/2022 00:00:00 24/02/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/02/2022 00:00:45 25/02/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

82 114.61 16.99 ลติร

26/02/2022 00:00:30 26/02/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:15 27/02/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:59 28/02/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

75 50.36 6.98 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 13 ชั�วโมง 59 นาท ี45 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 35.21 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1391.87 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 195.95 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 7.10 กม./ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [44 เททา้ย] 83-4805 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:58 01/02/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

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

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

68 67.98 11.76 ลติร

02/02/2022 00:00:17 02/02/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

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

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

61 66.83 12.35 ลติร

03/02/2022 00:00:38 03/02/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

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

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

63 60.88 11.47 ลติร

04/02/2022 00:00:57 04/02/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

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

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

59 60.75 10.99 ลติร

05/02/2022 00:00:17 05/02/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/02/2022 00:00:38 06/02/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:58 07/02/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

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

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

66 65.11 11.87 ลติร

08/02/2022 00:00:18 08/02/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

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

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

62 62.17 11.63 ลติร

09/02/2022 00:00:38 09/02/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

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

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

60 74.18 13.57 ลติร

10/02/2022 00:00:56 10/02/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

11/02/2022 00:00:15 11/02/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

12/02/2022 00:00:34 12/02/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:55 13/02/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

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

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

2 0.08 0.00 ลติร

14/02/2022 00:00:14 14/02/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

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

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

66 74.50 14.06 ลติร

15/02/2022 00:00:34 15/02/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

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

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

66 82.77 15.28 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/02/2022 00:00:57 16/02/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
วนิาที

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

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

0 0.04 0.00 ลติร

17/02/2022 00:00:19 17/02/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

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

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

0 0.03 0.00 ลติร

18/02/2022 00:00:42 18/02/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

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

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

3 0.17 0.00 ลติร

19/02/2022 00:00:05 19/02/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/02/2022 00:00:26 20/02/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:47 21/02/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

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

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

58 18.70 3.51 ลติร

22/02/2022 00:00:08 22/02/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

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

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

60 32.17 5.95 ลติร

23/02/2022 00:00:30 23/02/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

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

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

64 25.97 4.99 ลติร

24/02/2022 00:00:50 24/02/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/02/2022 00:00:10 25/02/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

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

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

76 35.95 6.63 ลติร

26/02/2022 00:00:32 26/02/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:52 27/02/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี18
วนิาที

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

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

0 0.06 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:11 28/02/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

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

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

71 45.38 8.70 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 20 ชั�วโมง 6 นาท ี10 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 30.19 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 773.75 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 142.76 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.42 กม./ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [05 รถนํ�า] 83-4899 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:09 01/02/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

21 17.25 4.79 ลติร

02/02/2022 00:00:08 02/02/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

18 9.50 1.66 ลติร

03/02/2022 00:00:06 03/02/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

34 22.48 4.78 ลติร

04/02/2022 00:00:05 04/02/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/02/2022 00:00:02 05/02/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/02/2022 00:00:00 06/02/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:57 07/02/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

23 11.46 2.82 ลติร

08/02/2022 00:00:56 08/02/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

27 13.54 2.86 ลติร

09/02/2022 00:00:53 09/02/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/02/2022 00:00:49 10/02/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/02/2022 00:00:44 11/02/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

12/02/2022 00:00:41 12/02/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:37 13/02/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/02/2022 00:00:33 14/02/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลบางตะเคยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

21 8.47 1.51 ลติร

15/02/2022 00:00:30 15/02/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/02/2022 00:00:27 16/02/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/02/2022 00:00:24 17/02/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/02/2022 00:00:23 18/02/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/02/2022 00:00:21 19/02/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/02/2022 00:00:18 20/02/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:14 21/02/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/02/2022 00:00:10 22/02/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/02/2022 00:00:05 23/02/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/02/2022 00:00:01 24/02/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/02/2022 00:00:55 25/02/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/02/2022 00:00:50 26/02/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:45 27/02/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:39 28/02/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� ลํารางลาดตะเพยีน
 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบาง
ตะเคยีน

 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

35 14.62 3.13 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 14 ชั�วโมง 52 นาท ี27 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 9.05 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 97.34 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 21.55 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.52 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [02 รถนํ�า ] 83-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

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

01/02/2022 08:12:17 01/02/2022 16:45:03 8 ชั�วโมง 32 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� ศนูยก์าร
ศกึษานอกระบบ
และการศกึษา
ตามอธัยาศยั
ตําบลจรเขใ้หญ่
ศนูยย์ตุธิรรม
ชมุชนตําบลจร

เขใ้หญ่
 ต.จรเขใ้หญ่

อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยก์าร
ศกึษานอกระบบ
และการศกึษา
ตามอธัยาศยั
ตําบลจรเขใ้หญ่
ศนูยย์ตุธิรรม
ชมุชนตําบลจร

เขใ้หญ่
 ต.จรเขใ้หญ่

อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

29 14.11 2.57 ลติร

02/02/2022 08:30:01 02/02/2022 16:30:02 8 ชั�วโมง 1 วนิาที อยูท่ี� ศนูยก์าร
ศกึษานอกระบบ
และการศกึษา
ตามอธัยาศยั
ตําบลจรเขใ้หญ่
ศนูยย์ตุธิรรม
ชมุชนตําบลจร

เขใ้หญ่
 ต.จรเขใ้หญ่

อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยก์าร
ศกึษานอกระบบ
และการศกึษา
ตามอธัยาศยั
ตําบลจรเขใ้หญ่
ศนูยย์ตุธิรรม
ชมุชนตําบลจร

เขใ้หญ่
 ต.จรเขใ้หญ่

อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

39 20.90 4.79 ลติร

03/02/2022 07:53:41 03/02/2022 17:36:02 9 ชั�วโมง 42 นาท ี21 วนิาที อยูท่ี� ศนูยก์าร
ศกึษานอกระบบ
และการศกึษา
ตามอธัยาศยั
ตําบลจรเขใ้หญ่
ศนูยย์ตุธิรรม
ชมุชนตําบลจร

เขใ้หญ่
 ต.จรเขใ้หญ่

อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยก์าร
ศกึษานอกระบบ
และการศกึษา
ตามอธัยาศยั
ตําบลจรเขใ้หญ่
ศนูยย์ตุธิรรม
ชมุชนตําบลจร

เขใ้หญ่
 ต.จรเขใ้หญ่

อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

30 22.08 4.36 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

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

04/02/2022 08:31:30 04/02/2022 14:22:01 5 ชั�วโมง 50 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� ศนูยก์าร
ศกึษานอกระบบ
และการศกึษา
ตามอธัยาศยั
ตําบลจรเขใ้หญ่
ศนูยย์ตุธิรรม
ชมุชนตําบลจร

เขใ้หญ่
 ต.จรเขใ้หญ่

อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยก์าร
ศกึษานอกระบบ
และการศกึษา
ตามอธัยาศยั
ตําบลจรเขใ้หญ่
ศนูยย์ตุธิรรม
ชมุชนตําบลจร

เขใ้หญ่
 ต.จรเขใ้หญ่

อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

18 8.63 1.44 ลติร

07/02/2022 09:39:34 07/02/2022 15:32:20 5 ชั�วโมง 52 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� ศนูยก์าร
ศกึษานอกระบบ
และการศกึษา
ตามอธัยาศยั
ตําบลจรเขใ้หญ่
ศนูยย์ตุธิรรม
ชมุชนตําบลจร

เขใ้หญ่
 ต.จรเขใ้หญ่

อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ชา้งฟรี
แมน

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

31 30.37 7.43 ลติร

08/02/2022 08:06:20 08/02/2022 16:49:23 8 ชั�วโมง 43 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ชา้งฟรี
แมน

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ชา้งฟรี
แมน

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

25 14.09 3.45 ลติร

09/02/2022 08:42:24 09/02/2022 15:36:25 6 ชั�วโมง 54 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ชา้งฟรี
แมน

 ต.ทา่ระหดั
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลทบัตี

เหล็ก
 ต.ทบัตเีหล็ก

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

30 14.21 3.66 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

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

10/02/2022 08:05:08 10/02/2022 16:31:59 8 ชั�วโมง 26 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการ
องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลทบัตี

เหล็ก
 ต.ทบัตเีหล็ก

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร

ประจําตําบลทบั
ตเีหล็ก

 ต.ทบัตเีหล็ก
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

37 15.58 3.73 ลติร

11/02/2022 07:50:24 11/02/2022 16:28:57 8 ชั�วโมง 38 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� ศนูย์
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร

ประจําตําบลทบั
ตเีหล็ก

 ต.ทบัตเีหล็ก
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี�

4
 ต.ทบัตเีหล็ก

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

19 13.79 3.68 ลติร

14/02/2022 08:00:30 14/02/2022 18:53:10 10 ชั�วโมง 52 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี�

4
 ต.ทบัตเีหล็ก

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี�

4
 ต.ทบัตเีหล็ก

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

33 22.45 5.34 ลติร

15/02/2022 07:59:54 15/02/2022 16:31:57 8 ชั�วโมง 32 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี�

4
 ต.ทบัตเีหล็ก

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี�

4
 ต.ทบัตเีหล็ก

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

10 6.85 1.47 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

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

17/02/2022 07:56:05 17/02/2022 16:58:41 9 ชั�วโมง 2 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการ
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี�

4
 ต.ทบัตเีหล็ก

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลทบัตี

เหล็ก
 ต.ทบัตเีหล็ก

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

25 11.13 2.08 ลติร

18/02/2022 15:19:38 18/02/2022 15:28:39 9 นาท ี1 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการ
องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลทบัตี

เหล็ก
 ต.ทบัตเีหล็ก

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการ
องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลทบัตี

เหล็ก
 ต.ทบัตเีหล็ก

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

7 0.17 0.00 ลติร

19/02/2022 04:45:04 19/02/2022 12:48:13 8 ชั�วโมง 3 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการ
องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลทบัตี

เหล็ก
 ต.ทบัตเีหล็ก

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูย์
ถา่ยทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร

ประจําตําบลทบั
ตเีหล็ก

 ต.ทบัตเีหล็ก
อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

0 0.22 0.00 ลติร

21/02/2022 08:59:02 21/02/2022 09:44:55 45 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการ
องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลทบัตี

เหล็ก
 ต.ทบัตเีหล็ก

อ.เมอืง
สพุรรณบรุี
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยบ์รูณา
การวฒันธรรม
ไทยสายชมุชน
ตําบลบางใหญ่

 ต.บางใหญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

71 25.00 5.35 ลติร

22/02/2022 09:20:38 22/02/2022 16:48:11 7 ชั�วโมง 27 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รูณา
การวฒันธรรม
ไทยสายชมุชน
ตําบลบางใหญ่

 ต.บางใหญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
อนิเตอรเ์น็ต
แอนด ์เกมส์

 ต.บางใหญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

43 23.59 5.83 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

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

23/02/2022 01:46:04 23/02/2022 16:18:57 14 ชั�วโมง 32 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี�
อนิเตอรเ์น็ต
แอนด ์เกมส์

 ต.บางใหญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
อนิเตอรเ์น็ต
แอนด ์เกมส์

 ต.บางใหญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

14 14.27 3.27 ลติร

25/02/2022 15:26:32 25/02/2022 15:30:26 3 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี�
อนิเตอรเ์น็ต
แอนด ์เกมส์

 ต.บางใหญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี�
อนิเตอรเ์น็ต
แอนด ์เกมส์

 ต.บางใหญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

28/02/2022 08:57:56 28/02/2022 16:32:34 7 ชั�วโมง 34 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี�
อนิเตอรเ์น็ต
แอนด ์เกมส์

 ต.บางใหญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หมูบ่า้น
หตัถกรรม

เฉลมิพระเกยีรติ
บา้นบาง
แมห่มา้ย

 ต.บางใหญ่
อ.บางปลามา้
จ.สพุรรณบรุี

50 25.13 5.07 ลติร

สรปุ

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

ความเร็วเฉลี�ย : 8.87 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 282.63 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 63.52 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.45 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [03 รถนํ�า] 83-4901 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 06:56:27 01/02/2022 15:40:19 8 ชั�วโมง 43 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� วดัใหมห่นองนา
 ต.สขุเดอืนหา้ อ.เนนิขาม จ.ชยันาท

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

30 14.39 3.10 ลติร

02/02/2022 08:25:40 02/02/2022 16:08:08 7 ชั�วโมง 42 นาท ี28 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนบา้นหนององิพงิ
 ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

38 23.21 4.26 ลติร

03/02/2022 08:46:57 03/02/2022 15:47:33 7 ชั�วโมง 36 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองนกเคา้
 ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

26 15.21 3.53 ลติร

04/02/2022 09:21:32 04/02/2022 15:16:22 5 ชั�วโมง 54 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� บา้นหนองนกเคา้
 ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี

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

87 99.30 25.58 ลติร

07/02/2022 07:59:16 07/02/2022 10:38:01 2 ชั�วโมง 38 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

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

52 8.37 2.36 ลติร

08/02/2022 06:19:25 08/02/2022 17:11:42 10 ชั�วโมง 52 นาท ี17
วนิาที

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

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัศรเีฉลมิเขต
 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

70 71.97 18.33 ลติร

09/02/2022 08:58:23 09/02/2022 16:10:56 7 ชั�วโมง 12 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนวดัศรเีฉลมิเขต
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงเรยีนวดัศรเีฉลมิเขต
 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

27 21.02 4.25 ลติร

10/02/2022 08:22:08 10/02/2022 16:31:13 8 ชั�วโมง 9 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� โรงเรยีนวดัศรเีฉลมิเขต
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

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

32 16.46 4.19 ลติร

11/02/2022 08:45:30 11/02/2022 16:56:39 8 ชั�วโมง 11 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ทา่ขา้วบญุชฟูารม์บา้นทุง่เจรญิ
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลดอน
มะนาว

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

25 11.21 2.94 ลติร

14/02/2022 08:56:34 14/02/2022 17:00:18 8 ชั�วโมง 3 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลดอน
มะนาว

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบลดอนมะนาว

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

25 21.07 5.36 ลติร

17/02/2022 09:05:52 17/02/2022 16:25:38 7 ชั�วโมง 19 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลดอน
มะนาว

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลดอน
มะนาว

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

46 26.83 6.88 ลติร

21/02/2022 08:32:04 21/02/2022 15:50:58 7 ชั�วโมง 18 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลดอน
มะนาว

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลดอน
มะนาว

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

32 9.22 1.98 ลติร

22/02/2022 08:25:01 22/02/2022 16:08:34 7 ชั�วโมง 43 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลดอน
มะนาว

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท โรงสรีวมเจรญิ (สนุทราทพิย)์
จํากดั

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

23 20.81 4.98 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

23/02/2022 08:24:13 23/02/2022 15:11:01 6 ชั�วโมง 46 นาท ี48 วนิาที อยูท่ี� บรษัิท โรงสรีวมเจรญิ (สนุทราทพิย)์
จํากดั

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท โรงสรีวมเจรญิ (สนุทราทพิย)์
จํากดั

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

25 14.94 3.48 ลติร

25/02/2022 08:29:53 25/02/2022 16:26:22 7 ชั�วโมง 56 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� บรษัิท โรงสรีวมเจรญิ (สนุทราทพิย)์
จํากดั

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� บรษัิท โรงสรีวมเจรญิ (สนุทราทพิย)์
จํากดั

 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

19 26.33 7.03 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 9 ชั�วโมง 10 นาท ี35 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 12.39 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 400.35 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 98.25 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.07 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [38 รถบรรทกุ] 83-5015 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:51 01/02/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

59 42.35 7.91 ลติร

02/02/2022 00:00:35 02/02/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

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

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

63 42.00 7.61 ลติร

03/02/2022 00:00:17 03/02/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

70 63.91 12.36 ลติร

04/02/2022 00:00:00 04/02/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

05/02/2022 00:00:45 05/02/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

06/02/2022 00:00:31 06/02/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:17 07/02/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

08/02/2022 00:00:01 08/02/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี44
วนิาที

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

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

81 72.46 13.54 ลติร

09/02/2022 00:00:45 09/02/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

69 90.23 17.09 ลติร

10/02/2022 00:00:28 10/02/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

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

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

72 68.15 12.82 ลติร

11/02/2022 00:00:11 11/02/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี44
วนิาที

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

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

70 56.17 10.88 ลติร

12/02/2022 00:00:55 12/02/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:40 13/02/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/02/2022 00:00:24 14/02/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

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

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

73 51.11 9.25 ลติร

15/02/2022 00:00:08 15/02/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/02/2022 00:00:56 16/02/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

63 16.75 3.17 ลติร

17/02/2022 00:00:45 17/02/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

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

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

65 48.29 9.33 ลติร

18/02/2022 00:00:33 18/02/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

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

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

0 0.01 0.00 ลติร

19/02/2022 00:00:22 19/02/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/02/2022 00:00:10 20/02/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:56 21/02/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

66 80.27 15.35 ลติร

22/02/2022 00:00:44 22/02/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

23/02/2022 00:00:31 23/02/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

64 48.94 9.47 ลติร

24/02/2022 00:00:18 24/02/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

25/02/2022 00:00:05 25/02/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

26/02/2022 00:00:52 26/02/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:38 27/02/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:23 28/02/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

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

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

72 84.87 15.91 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 6 ชั�วโมง 51 นาท ี17 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 34.66 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 765.52 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 144.69 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.29 กม./ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [06 รถนํ�า] 83-5056 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

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

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:28 01/02/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงัจกิ
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 3
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

35 18.25 13.04 ลติร

02/02/2022 00:00:06 02/02/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 3
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 3
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

18 9.21 2.26 ลติร

03/02/2022 00:00:44 03/02/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 3
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 3
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

21 11.04 2.81 ลติร

04/02/2022 00:00:23 04/02/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 3
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงัจกิ
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

46 19.53 4.93 ลติร

05/02/2022 00:00:02 05/02/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงัจกิ
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงัจกิ
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/02/2022 00:00:39 06/02/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงัจกิ
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงัจกิ
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:16 07/02/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยเ์ด็กเล็กชมุชนบา้นวงัจกิ
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดันางพมิพ์
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

41 19.03 4.02 ลติร

08/02/2022 00:00:55 08/02/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� วดันางพมิพ์
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดันางพมิพ์
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

39 14.23 3.49 ลติร

09/02/2022 00:00:33 09/02/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� วดันางพมิพ์
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

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

46 13.12 2.43 ลติร

10/02/2022 00:00:10 10/02/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

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

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

17 8.68 1.99 ลติร

11/02/2022 00:00:49 11/02/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

17 12.35 2.29 ลติร

12/02/2022 00:00:28 12/02/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:06 13/02/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

14/02/2022 00:00:44 14/02/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

18 12.71 2.85 ลติร

15/02/2022 00:00:22 15/02/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

23 15.91 3.66 ลติร



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

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/02/2022 00:00:02 16/02/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

17/02/2022 00:00:41 17/02/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

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

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

17 12.19 2.51 ลติร

18/02/2022 00:00:21 18/02/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

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

18 5.41 1.25 ลติร

19/02/2022 00:00:00 19/02/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

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

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

0 0.00 0.00 ลติร

20/02/2022 00:00:39 20/02/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

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

อยูท่ี� Nong Rong
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:18 21/02/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� Nong Rong
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้น
บางขวาก

 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

39 16.48 4.77 ลติร

22/02/2022 00:00:57 22/02/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้น
บางขวาก

 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้น
บางขวาก

 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

42 9.04 2.40 ลติร

23/02/2022 00:00:36 23/02/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้น
บางขวาก

 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้น
บางขวาก

 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

28 12.55 3.47 ลติร

24/02/2022 00:00:15 24/02/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้น
บางขวาก

 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้น
บางขวาก

 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/02/2022 00:00:53 25/02/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้น
บางขวาก

 ต.ยา่นยาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

28 10.53 2.28 ลติร

26/02/2022 00:00:31 26/02/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:09 27/02/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:46 28/02/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี� 14
 ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 วนั 9 ชั�วโมง 35 นาท ี56 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 8.13 กม./ชม.



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมระยะทาง : 220.25 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 60.45 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.64 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [57 รถสขุา] 83-5520 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ไมม่ขีอ้มลู

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : --

ความเร็วเฉลี�ย : --

รวมระยะทาง : --

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : --

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : --

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [31 รถนํ�า] 83-5639 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 09:10:26 01/02/2022 15:04:52 5 ชั�วโมง 54 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� บา้นดอนทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

31 6.66 1.50 ลติร

02/02/2022 08:28:29 02/02/2022 14:32:06 6 ชั�วโมง 3 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

21 5.90 1.34 ลติร

03/02/2022 08:43:04 03/02/2022 10:35:28 1 ชั�วโมง 52 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

25 5.34 1.32 ลติร

09/02/2022 10:01:34 09/02/2022 10:08:57 7 นาท ี23 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

11/02/2022 11:06:34 11/02/2022 13:01:01 1 ชั�วโมง 54 นาท ี27 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

31 3.69 0.76 ลติร

14/02/2022 09:03:29 14/02/2022 10:36:35 1 ชั�วโมง 33 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� บา้นดอนทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

23 4.86 0.90 ลติร

17/02/2022 10:48:03 17/02/2022 11:07:59 19 นาท ี56 วนิาที อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูภู่ค่งพันธ์
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

56 5.04 1.03 ลติร

18/02/2022 09:18:17 18/02/2022 09:22:16 3 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� หนูแฮม กะ ปเูป้
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูภู่ค่งพันธ์
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

23/02/2022 10:13:53 23/02/2022 10:22:31 8 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� หนูแฮม กะ ปเูป้
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูภู่ค่งพันธ์
 ต.ดอนโพธิ�ทอง อ.เมอืงสพุรรณบรุี

จ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 14 ชั�วโมง 55 นาท ี52 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 9.27 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 31.66 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 6.85 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.62 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [54 พน่ยาง] 83-5648 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

08/02/2022 10:07:09 08/02/2022 23:59:55 13 ชั�วโมง 52 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

97 41.88 8.12 ลติร

09/02/2022 00:00:55 09/02/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

10/02/2022 00:00:14 10/02/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

86 40.81 7.75 ลติร

11/02/2022 00:00:34 11/02/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

52 13.66 2.64 ลติร

12/02/2022 00:00:55 12/02/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:15 13/02/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/02/2022 00:00:34 14/02/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� ที�ทําการกํานันตําบลดอนโพธิ�ทอง
 ต.ดอนกํายาน อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

58 15.80 2.94 ลติร

15/02/2022 00:00:54 15/02/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/02/2022 00:00:16 16/02/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/02/2022 00:00:40 17/02/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

85 20.27 3.95 ลติร

18/02/2022 00:00:03 18/02/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

19/02/2022 00:00:27 19/02/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.03 0.00 ลติร

20/02/2022 00:00:49 20/02/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:09 21/02/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 19.39 3.76 ลติร

22/02/2022 00:00:32 22/02/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

23/02/2022 00:00:55 23/02/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 28.27 5.45 ลติร

24/02/2022 00:00:17 24/02/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี21
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/02/2022 00:00:39 25/02/2022 23:58:59 23 ชั�วโมง 58 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/02/2022 00:00:00 26/02/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี20
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:20 27/02/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:40 28/02/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 19 ชั�วโมง 6 นาท ี2 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.80 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 180.13 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 34.61 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.20 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [43 เททา้ย] 83-5766 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:17 01/02/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 63.58 20.00 ลติร

02/02/2022 00:00:31 02/02/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 64.53 19.72 ลติร

03/02/2022 00:00:46 03/02/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 61.45 21.36 ลติร

04/02/2022 00:00:01 04/02/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 61.36 19.95 ลติร

05/02/2022 00:00:16 05/02/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/02/2022 00:00:31 06/02/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:47 07/02/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

60 66.28 19.84 ลติร

08/02/2022 00:00:02 08/02/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 63.42 19.13 ลติร

09/02/2022 00:00:16 09/02/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

10/02/2022 00:00:31 10/02/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

11/02/2022 00:00:46 11/02/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

52 24.07 7.57 ลติร

12/02/2022 00:00:02 12/02/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:17 13/02/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/02/2022 00:00:33 14/02/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 55.43 17.57 ลติร

15/02/2022 00:00:48 15/02/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

52 26.38 7.62 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/02/2022 00:00:03 16/02/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/02/2022 00:00:19 17/02/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

55 52.53 15.01 ลติร

18/02/2022 00:00:36 18/02/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 23.07 7.45 ลติร

19/02/2022 00:00:53 19/02/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/02/2022 00:00:10 20/02/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:27 21/02/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

55 31.91 10.09 ลติร

22/02/2022 00:00:43 22/02/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/02/2022 00:00:59 23/02/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

55 28.85 9.22 ลติร

24/02/2022 00:00:14 24/02/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

25/02/2022 00:00:30 25/02/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 24.45 7.64 ลติร

26/02/2022 00:00:44 26/02/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:58 27/02/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:13 28/02/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 16 ชั�วโมง 46 นาท ี59 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 25.94 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 647.40 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 202.17 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.20 กม./ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [19 เทรลเลอร]์ 83-7697 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

07/02/2022 13:08:09 07/02/2022 14:55:46 1 ชั�วโมง 47 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดันจิการคา้
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดันจิการคา้
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

1 0.08 0.00 ลติร

08/02/2022 10:25:49 08/02/2022 15:42:00 5 ชั�วโมง 16 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดันจิการคา้
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดันจิการคา้
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.68 0.00 ลติร

11/02/2022 10:02:46 11/02/2022 18:58:17 8 ชั�วโมง 55 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดันจิการคา้
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโรงชา้ง
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 47.37 19.09 ลติร

15/02/2022 13:29:35 15/02/2022 13:33:44 4 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� วดัโรงชา้ง
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโรงชา้ง
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

16/02/2022 08:16:04 16/02/2022 11:54:16 3 ชั�วโมง 38 นาท ี12 วนิาที อยูท่ี� วดัโรงชา้ง
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโรงชา้ง
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.46 0.00 ลติร

25/02/2022 11:45:31 25/02/2022 11:56:30 10 นาท ี59 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัเอื�อวฒันาคา้ไม ้
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วดัโรงชา้ง
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

28/02/2022 07:47:58 28/02/2022 15:30:14 7 ชั�วโมง 42 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� วดัโรงชา้ง
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 29.13 11.27 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 32 นาท ี31 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 30.72 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 77.74 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 30.36 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.56 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [50 นํ�าดบัเพลงิ] 0บว-4900 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:42 01/02/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.15 0.00 ลติร

02/02/2022 00:00:19 02/02/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

03/02/2022 00:00:57 03/02/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.11 0.00 ลติร

04/02/2022 00:00:34 04/02/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.73 0.00 ลติร

05/02/2022 00:00:12 05/02/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.32 0.00 ลติร

06/02/2022 00:00:52 06/02/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.14 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:30 07/02/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

08/02/2022 00:00:08 08/02/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.15 0.00 ลติร

09/02/2022 00:00:46 09/02/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

10/02/2022 00:00:23 10/02/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

11/02/2022 00:00:01 11/02/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.13 0.00 ลติร

12/02/2022 00:00:39 12/02/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.13 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:17 13/02/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.11 0.00 ลติร

14/02/2022 00:00:57 14/02/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/02/2022 00:00:35 15/02/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.09 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/02/2022 00:00:14 16/02/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

17/02/2022 00:00:56 17/02/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.10 0.00 ลติร

18/02/2022 00:00:38 18/02/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.43 0.00 ลติร

19/02/2022 00:00:20 19/02/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.15 0.00 ลติร

20/02/2022 00:00:01 20/02/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:41 21/02/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

89 35.37 15.32 ลติร

22/02/2022 00:00:16 22/02/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/02/2022 00:00:54 23/02/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

24/02/2022 00:00:33 24/02/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/02/2022 00:00:11 25/02/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/02/2022 00:00:49 26/02/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.28 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:27 27/02/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:04 28/02/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 2 ชั�วโมง 9 นาท ี25 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 47.27 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 38.84 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 15.32 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.54 กม./ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [21 เทรลเลอร]์ 83-8577 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:16 01/02/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/02/2022 00:00:26 02/02/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/02/2022 00:00:36 03/02/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 31.59 7.31 ลติร

04/02/2022 00:00:47 04/02/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 31.11 8.15 ลติร

05/02/2022 00:00:00 05/02/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/02/2022 00:00:12 06/02/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:24 07/02/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 36.27 10.09 ลติร

08/02/2022 00:00:34 08/02/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 35.35 9.00 ลติร

09/02/2022 00:00:47 09/02/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/02/2022 00:00:57 10/02/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 133.17 32.36 ลติร

11/02/2022 00:00:11 11/02/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดันจิการคา้
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

69 55.21 11.80 ลติร

12/02/2022 00:00:25 12/02/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดันจิการคา้
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดันจิการคา้
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:37 13/02/2022 09:48:42 9 ชั�วโมง 48 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดันจิการคา้
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดันจิการคา้
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

15/02/2022 15:28:02 15/02/2022 23:59:05 8 ชั�วโมง 31 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดัมหาวนัวงศพ์าโชค
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดันจิการคา้
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.20 0.00 ลติร

16/02/2022 00:00:05 16/02/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดันจิการคา้
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดันจิการคา้
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

17/02/2022 00:00:23 17/02/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี19
วนิาที

อยูท่ี� หา้งหุน้สว่นจํากดันจิการคา้
 ต.ทุง่คอก อ.สองพี�นอ้ง จ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 144.06 34.77 ลติร

18/02/2022 00:00:41 18/02/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

57 20.21 5.15 ลติร

19/02/2022 00:00:59 19/02/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/02/2022 00:00:14 20/02/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:28 21/02/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/02/2022 00:00:41 22/02/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

23/02/2022 00:00:55 23/02/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/02/2022 00:00:08 24/02/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/02/2022 00:00:20 25/02/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

60 14.58 3.98 ลติร

26/02/2022 00:00:33 26/02/2022 23:59:45 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:45 27/02/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:55 28/02/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 19 ชั�วโมง 22 นาท ี18 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 26.45 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 501.85 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 122.61 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.09 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [34 รถบรรทกุ] 84-0960 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:37 01/02/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.50 0.00 ลติร

02/02/2022 00:00:36 02/02/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� อูต่.กจิไพศาลการชา่ง
 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 14.23 2.08 ลติร

03/02/2022 00:00:34 03/02/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.19 0.00 ลติร

04/02/2022 00:00:32 04/02/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

05/02/2022 00:00:31 05/02/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.29 0.00 ลติร

06/02/2022 00:00:31 06/02/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:32 07/02/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 63.57 12.14 ลติร

08/02/2022 00:00:32 08/02/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

97 206.02 38.95 ลติร

09/02/2022 00:00:32 09/02/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.10 0.00 ลติร

10/02/2022 00:00:30 10/02/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

11/02/2022 00:00:28 11/02/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

89 48.04 8.18 ลติร

12/02/2022 00:00:27 12/02/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:25 13/02/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

14/02/2022 00:00:22 14/02/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 63.13 11.85 ลติร

15/02/2022 00:00:22 15/02/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

101 21.04 4.01 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/02/2022 00:00:24 16/02/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/02/2022 00:00:27 17/02/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

91 113.36 21.52 ลติร

18/02/2022 00:00:31 18/02/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี3 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 28.14 3.97 ลติร

19/02/2022 00:00:35 19/02/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

20/02/2022 00:00:35 20/02/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:35 21/02/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 29.66 5.01 ลติร

22/02/2022 00:00:36 22/02/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 39.03 7.13 ลติร

23/02/2022 00:00:37 23/02/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 24.57 4.47 ลติร

24/02/2022 00:00:38 24/02/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/02/2022 00:00:36 25/02/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 18.71 3.15 ลติร

26/02/2022 00:00:35 26/02/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:32 27/02/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:29 28/02/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 92.64 16.28 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 12 ชั�วโมง 12 นาท ี29 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 45.42 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 763.40 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 138.74 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.50 กม./ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [35 รถบรรทกุ] 84-0961 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:08 01/02/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 49.48 9.83 ลติร

02/02/2022 00:00:42 02/02/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 42.36 8.19 ลติร

03/02/2022 00:00:16 03/02/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 38.61 7.14 ลติร

04/02/2022 00:00:52 04/02/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

108 30.67 5.65 ลติร

05/02/2022 00:00:27 05/02/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.05 0.00 ลติร

06/02/2022 00:00:02 06/02/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:37 07/02/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 114.85 21.23 ลติร

08/02/2022 00:00:11 08/02/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 56.74 10.44 ลติร

09/02/2022 00:00:45 09/02/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.06 0.00 ลติร

10/02/2022 00:00:17 10/02/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 109.91 21.29 ลติร

11/02/2022 00:00:51 11/02/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

90 100.10 19.24 ลติร

12/02/2022 00:00:27 12/02/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:01 13/02/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/02/2022 00:00:34 14/02/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

66 34.86 6.48 ลติร

15/02/2022 00:00:07 15/02/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 12.92 2.58 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/02/2022 00:00:44 16/02/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 58 นาท ี36
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/02/2022 00:00:20 17/02/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

106 84.15 16.26 ลติร

18/02/2022 00:01:00 18/02/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 35.43 6.84 ลติร

19/02/2022 00:00:39 19/02/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/02/2022 00:00:14 20/02/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:49 21/02/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

22/02/2022 00:00:24 22/02/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี35
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 16.69 3.13 ลติร

23/02/2022 00:00:59 23/02/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี33
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/02/2022 00:00:32 24/02/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

25/02/2022 00:00:05 25/02/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/02/2022 00:00:38 26/02/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:09 27/02/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี32
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:41 28/02/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 2 ชั�วโมง 5 นาท ี11 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 40.99 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 726.88 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 138.30 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.26 กม./ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [49 กูช้พี] 84-5375 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:42 01/02/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.27 0.00 ลติร

02/02/2022 00:00:35 02/02/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 1.49 0.00 ลติร

03/02/2022 00:00:29 03/02/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 1.33 0.00 ลติร

04/02/2022 00:00:23 04/02/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 1.97 0.00 ลติร

05/02/2022 00:00:18 05/02/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.28 0.00 ลติร

06/02/2022 00:00:13 06/02/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.27 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:07 07/02/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 1.82 0.00 ลติร

08/02/2022 00:00:01 08/02/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.54 0.00 ลติร

09/02/2022 00:00:55 09/02/2022 22:08:03 22 ชั�วโมง 7 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

7 1.83 0.03 ลติร

10/02/2022 02:13:08 10/02/2022 23:59:20 21 ชั�วโมง 46 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 1.18 0.02 ลติร

11/02/2022 00:00:20 11/02/2022 17:44:34 17 ชั�วโมง 44 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.47 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 11 ชั�วโมง 30 นาท ี4 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 1.67 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 11.45 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 0.05 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 229.00 กม./ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [52 นํ�าดบัเพลงิ] 85-0816 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:16 01/02/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 21.24 6.64 ลติร

02/02/2022 00:00:04 02/02/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

03/02/2022 00:00:52 03/02/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

04/02/2022 00:00:39 04/02/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

05/02/2022 00:00:27 05/02/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

54 8.95 2.69 ลติร

06/02/2022 00:00:15 06/02/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:02 07/02/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 9.05 2.84 ลติร

08/02/2022 00:00:51 08/02/2022 23:59:37 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.28 0.00 ลติร

09/02/2022 00:00:38 09/02/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 40.19 12.73 ลติร

10/02/2022 00:00:26 10/02/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

11/02/2022 00:00:14 11/02/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

55 8.99 2.82 ลติร

12/02/2022 00:00:02 12/02/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:51 13/02/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.12 0.00 ลติร

14/02/2022 00:00:40 14/02/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/02/2022 00:00:27 15/02/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.07 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/02/2022 00:00:16 16/02/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

17/02/2022 00:00:07 17/02/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 9.10 2.71 ลติร

18/02/2022 00:00:58 18/02/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

19/02/2022 00:00:50 19/02/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

60 30.07 9.53 ลติร

20/02/2022 00:00:41 20/02/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:31 21/02/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

9 0.14 0.00 ลติร

22/02/2022 00:00:22 22/02/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/02/2022 00:00:12 23/02/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 24.22 7.60 ลติร

24/02/2022 00:00:01 24/02/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 59 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.14 0.00 ลติร

25/02/2022 00:00:48 25/02/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี46
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

53 9.00 2.80 ลติร

26/02/2022 00:00:34 26/02/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:20 27/02/2022 23:59:05 23 ชั�วโมง 58 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:06 28/02/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี45
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.09 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 14 ชั�วโมง 54 นาท ี37 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 31.44 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 162.13 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 50.36 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.22 กม./ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [55 สิ�งปฏกิลู] 85-0817 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022
00:00:17

01/02/2022
23:59:40

23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/02/2022
00:00:41

02/02/2022
23:59:03

23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/02/2022
00:00:03

03/02/2022
23:59:28

23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.07 0.00 ลติร

04/02/2022
00:00:28

04/02/2022
23:59:52

23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 20.60 3.72 ลติร

05/02/2022
00:00:52

05/02/2022
23:59:17

23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/02/2022
00:00:18

06/02/2022
23:59:43

23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/02/2022
00:00:43

07/02/2022
23:59:05

23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

08/02/2022
00:00:06

08/02/2022
23:59:28

23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.15 0.00 ลติร

09/02/2022
00:00:29

09/02/2022
23:59:52

23 ชั�วโมง 59 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.38 0.00 ลติร

10/02/2022
00:00:53

10/02/2022
23:59:16

23 ชั�วโมง 58 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/02/2022
00:00:16

11/02/2022
23:59:41

23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 31.20 5.80 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/02/2022
00:00:42

12/02/2022
20:47:11

20 ชั�วโมง 46 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 16.34 2.89 ลติร

14/02/2022
08:19:43

14/02/2022
23:59:36

15 ชั�วโมง 39 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.09 0.00 ลติร

15/02/2022
00:00:37

15/02/2022
23:59:03

23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

16/02/2022
00:00:03

16/02/2022
23:59:31

23 ชั�วโมง 59 นาท ี28
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/02/2022
00:00:32

17/02/2022
23:58:59

23 ชั�วโมง 58 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/02/2022
00:00:00

18/02/2022
23:59:26

23 ชั�วโมง 59 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 28.18 5.16 ลติร

19/02/2022
00:00:28

19/02/2022
23:59:55

23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/02/2022
00:00:55

20/02/2022
23:59:20

23 ชั�วโมง 58 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022
00:00:21

21/02/2022
23:59:48

23 ชั�วโมง 59 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/02/2022
00:00:48

22/02/2022
23:59:14

23 ชั�วโมง 58 นาท ี26
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.18 0.01 ลติร

23/02/2022
00:00:15

23/02/2022
23:59:40

23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/02/2022
00:00:41

24/02/2022
23:59:05

23 ชั�วโมง 58 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

62 14.53 2.78 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

25/02/2022
00:00:06

25/02/2022
23:59:31

23 ชั�วโมง 59 นาท ี25
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/02/2022
00:00:31

26/02/2022
23:59:55

23 ชั�วโมง 59 นาท ี24
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 28.54 5.28 ลติร

27/02/2022
00:00:56

27/02/2022
23:59:18

23 ชั�วโมง 58 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/02/2022
00:00:19

28/02/2022
23:59:41

23 ชั�วโมง 59 นาท ี22
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 57.32 11.01 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 15 ชั�วโมง 38 นาท ี23 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 35.12 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 197.62 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 36.65 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.39 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [48 รถนํ�า] 85-1016 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 08:04:53 01/02/2022 09:04:33 59 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

02/02/2022 08:40:40 02/02/2022 09:11:04 30 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.03 0.00 ลติร

07/02/2022 08:27:27 07/02/2022 09:07:43 40 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

08/02/2022 09:22:40 08/02/2022 10:44:31 1 ชั�วโมง 21 นาท ี51 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

09/02/2022 08:08:33 09/02/2022 17:06:23 8 ชั�วโมง 57 นาท ี50 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

62 38.14 12.51 ลติร

11/02/2022 09:25:09 11/02/2022 12:44:02 3 ชั�วโมง 18 นาท ี53 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.20 0.02 ลติร

17/02/2022 09:37:27 17/02/2022 12:54:03 3 ชั�วโมง 16 นาท ี36 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

8 0.21 0.02 ลติร

19/02/2022 10:42:29 19/02/2022 10:47:39 5 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

24/02/2022 08:46:33 24/02/2022 12:23:19 3 ชั�วโมง 36 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 17 นาท ี56 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.32 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 38.71 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 12.55 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.08 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [36 เททา้ย] 85-1416 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 06:36:14 01/02/2022 12:41:06 6 ชั�วโมง 4 นาท ี52 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

61 58.40 11.49 ลติร

02/02/2022 08:41:53 02/02/2022 14:23:03 5 ชั�วโมง 41 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 54.53 10.63 ลติร

03/02/2022 08:41:02 03/02/2022 14:31:33 5 ชั�วโมง 50 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

63 53.24 10.52 ลติร

04/02/2022 08:37:47 04/02/2022 14:20:57 5 ชั�วโมง 43 นาท ี10 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

60 59.91 11.68 ลติร

07/02/2022 08:41:52 07/02/2022 12:55:36 4 ชั�วโมง 13 นาท ี44 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 66.58 13.03 ลติร

08/02/2022 09:05:17 08/02/2022 12:34:00 3 ชั�วโมง 28 นาท ี43 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.15 0.00 ลติร

09/02/2022 08:46:07 09/02/2022 14:50:18 6 ชั�วโมง 4 นาท ี11 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.39 0.00 ลติร

10/02/2022 08:47:43 10/02/2022 11:56:24 3 ชั�วโมง 8 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.16 0.00 ลติร

11/02/2022 12:21:34 11/02/2022 12:30:50 9 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.07 0.00 ลติร

14/02/2022 08:49:11 14/02/2022 14:37:06 5 ชั�วโมง 47 นาท ี55 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 24.73 4.49 ลติร

15/02/2022 08:46:14 15/02/2022 12:12:00 3 ชั�วโมง 25 นาท ี46 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 26.97 4.71 ลติร

16/02/2022 08:40:55 16/02/2022 08:45:36 4 นาท ี41 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

17/02/2022 09:15:55 17/02/2022 15:06:19 5 ชั�วโมง 50 นาท ี24 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 53.29 10.40 ลติร

18/02/2022 08:47:23 18/02/2022 23:08:54 14 ชั�วโมง 21 นาท ี31
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

63 35.09 6.61 ลติร

21/02/2022 08:34:14 21/02/2022 13:31:43 4 ชั�วโมง 57 นาท ี29 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

63 29.27 5.60 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

22/02/2022 08:45:51 22/02/2022 15:26:24 6 ชั�วโมง 40 นาท ี33 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 20.08 3.93 ลติร

23/02/2022 09:50:24 23/02/2022 23:16:51 13 ชั�วโมง 26 นาท ี27
วนิาที

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.25 0.00 ลติร

24/02/2022 14:51:57 24/02/2022 17:30:59 2 ชั�วโมง 39 นาท ี2 วนิาที อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.17 0.00 ลติร

26/02/2022 12:45:58 26/02/2022 12:49:52 3 นาท ี54 วนิาที อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� กาแฟสดชาวดอย
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.05 0.00 ลติร

28/02/2022 10:21:21 28/02/2022 14:25:39 4 ชั�วโมง 4 นาท ี18 วนิาที อยูท่ี� หาญพาณชิยค์า้ไม ้
 ต.สวนแตง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 60.74 11.65 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 17 ชั�วโมง 19 นาท ี21 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 32.82 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 544.08 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 104.74 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.19 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [37 เททา้ย] 85-1432 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:29 01/02/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 54.38 10.31 ลติร

02/02/2022 00:00:18 02/02/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

71 50.47 9.73 ลติร

03/02/2022 00:00:08 03/02/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 51.34 10.01 ลติร

04/02/2022 00:00:58 04/02/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 56.99 11.18 ลติร

05/02/2022 00:00:47 05/02/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/02/2022 00:00:39 06/02/2022 23:59:30 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:30 07/02/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 64.03 12.06 ลติร

08/02/2022 00:00:19 08/02/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

09/02/2022 00:00:07 09/02/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/02/2022 00:00:55 10/02/2022 23:59:42 23 ชั�วโมง 58 นาท ี47
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/02/2022 00:00:42 11/02/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 26.21 4.76 ลติร

12/02/2022 00:00:32 12/02/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 161.10 30.40 ลติร

13/02/2022 00:00:23 13/02/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/02/2022 00:00:12 14/02/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 52.80 10.08 ลติร

15/02/2022 00:00:01 15/02/2022 23:59:54 23 ชั�วโมง 59 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

67 25.57 4.80 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/02/2022 00:00:54 16/02/2022 23:59:47 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/02/2022 00:00:47 17/02/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 53.71 10.32 ลติร

18/02/2022 00:00:42 18/02/2022 23:59:36 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

65 34.87 6.22 ลติร

19/02/2022 00:00:36 19/02/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/02/2022 00:00:27 20/02/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:17 21/02/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 31.87 6.24 ลติร

22/02/2022 00:00:08 22/02/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

23/02/2022 00:00:00 23/02/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

62 27.18 4.90 ลติร

24/02/2022 00:00:52 24/02/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.04 0.00 ลติร

25/02/2022 00:00:43 25/02/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี51
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/02/2022 00:00:35 26/02/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี50
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:26 27/02/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี49
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:15 28/02/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี48
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 14 ชั�วโมง 10 นาท ี1 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 36.27 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 690.62 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 131.01 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.27 กม./ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [39 เททา้ย] 85-1433 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:07 01/02/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/02/2022 00:00:12 02/02/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 22.54 3.50 ลติร

03/02/2022 00:00:20 03/02/2022 23:59:26 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/02/2022 00:00:27 04/02/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.11 0.00 ลติร

05/02/2022 00:00:35 05/02/2022 23:59:43 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/02/2022 00:00:43 06/02/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:52 07/02/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

08/02/2022 00:00:58 08/02/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 49.34 9.07 ลติร

09/02/2022 00:00:03 09/02/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 37.00 7.09 ลติร

10/02/2022 00:00:08 10/02/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 59 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 36.89 6.65 ลติร

11/02/2022 00:00:14 11/02/2022 23:59:20 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

93 37.83 7.24 ลติร

12/02/2022 00:00:21 12/02/2022 23:59:27 23 ชั�วโมง 59 นาท ี6 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:27 13/02/2022 23:59:35 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.09 0.00 ลติร

14/02/2022 00:00:35 14/02/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

105 34.90 6.17 ลติร

15/02/2022 00:00:46 15/02/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

92 35.14 6.50 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/02/2022 00:00:58 16/02/2022 23:59:09 23 ชั�วโมง 58 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

17/02/2022 00:00:09 17/02/2022 23:59:21 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

82 35.47 6.07 ลติร

18/02/2022 00:00:22 18/02/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

89 40.80 7.65 ลติร

19/02/2022 00:00:32 19/02/2022 23:59:41 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/02/2022 00:00:41 20/02/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.01 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:51 21/02/2022 23:59:59 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 30.39 5.64 ลติร

22/02/2022 00:00:59 22/02/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� วนัิยพันธุข์า้ว 1
 ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 32.31 5.81 ลติร

23/02/2022 00:00:07 23/02/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� วนัิยพันธุข์า้ว 1
 ต.โพธิ�พระยา อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 51.31 9.47 ลติร

24/02/2022 00:00:15 24/02/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/02/2022 00:00:23 25/02/2022 23:59:32 23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

89 45.98 8.64 ลติร

26/02/2022 00:00:32 26/02/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:41 27/02/2022 23:59:48 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.02 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:49 28/02/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี7 วนิาที อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� ลานจอดรถยนตก์องชา่ง
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 36.94 7.16 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 13 ชั�วโมง 45 นาท ี15 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 45.46 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 527.12 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 96.66 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.45 กม./ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [40 เททา้ย] 85-1434 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ไมม่ขีอ้มลู

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : --

ความเร็วเฉลี�ย : --

รวมระยะทาง : --

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : --

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : --

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [53 ซอ่มถนน] 85-2659 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ไมม่ขีอ้มลู

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : --

ความเร็วเฉลี�ย : --

รวมระยะทาง : --

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : --

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : --

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [45 รถนํ�า] 85-3063 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:45 01/02/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 62.84 12.31 ลติร

02/02/2022 00:00:58 02/02/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

68 63.98 12.40 ลติร

03/02/2022 00:00:11 03/02/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 64.65 12.48 ลติร

04/02/2022 00:00:25 04/02/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 64.24 12.57 ลติร

05/02/2022 00:00:38 05/02/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/02/2022 00:00:53 06/02/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:06 07/02/2022 23:59:17 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร

08/02/2022 00:00:18 08/02/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.02 0.00 ลติร

09/02/2022 00:00:29 09/02/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 19.97 3.69 ลติร

10/02/2022 00:00:40 10/02/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

11/02/2022 00:00:52 11/02/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.10 0.00 ลติร

12/02/2022 00:00:04 12/02/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:16 13/02/2022 23:59:28 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/02/2022 00:00:28 14/02/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/02/2022 00:00:40 15/02/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

89 57.07 11.12 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/02/2022 00:00:56 16/02/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/02/2022 00:00:12 17/02/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

90 73.89 13.99 ลติร

18/02/2022 00:00:29 18/02/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/02/2022 00:00:47 19/02/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 11.84 2.31 ลติร

20/02/2022 00:00:02 20/02/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 59 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:17 21/02/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 59 นาท ี17
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

85 60.90 11.89 ลติร

22/02/2022 00:00:34 22/02/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี16
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 48.81 9.47 ลติร

23/02/2022 00:00:49 23/02/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 50.60 9.98 ลติร

24/02/2022 00:00:05 24/02/2022 23:59:18 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/02/2022 00:00:18 25/02/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 59 นาท ี13
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 50.57 9.69 ลติร

26/02/2022 00:00:32 26/02/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:45 27/02/2022 23:59:55 23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.08 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:56 28/02/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.06 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 14 ชั�วโมง 51 นาท ี39 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 38.23 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 629.64 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 121.90 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.17 กม./ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [46 รถนํ�า] 85-3064 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:37 01/02/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.14 0.00 ลติร

02/02/2022 00:00:31 02/02/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.15 0.01 ลติร

03/02/2022 00:00:26 03/02/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.16 0.00 ลติร

04/02/2022 00:00:20 04/02/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.19 0.00 ลติร

05/02/2022 00:00:14 05/02/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

06/02/2022 00:00:09 06/02/2022 23:59:04 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:05 07/02/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

7 0.37 0.00 ลติร

08/02/2022 00:00:58 08/02/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 57.36 10.83 ลติร

09/02/2022 00:00:52 09/02/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

69 56.37 10.57 ลติร

10/02/2022 00:00:46 10/02/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

56 26.48 5.05 ลติร

11/02/2022 00:00:40 11/02/2022 23:59:34 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.21 0.00 ลติร

12/02/2022 00:00:34 12/02/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:29 13/02/2022 23:59:24 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/02/2022 00:00:24 14/02/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี55
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.45 0.01 ลติร

15/02/2022 00:00:19 15/02/2022 23:59:16 23 ชั�วโมง 58 นาท ี57
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.17 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/02/2022 00:00:17 16/02/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/02/2022 00:00:15 17/02/2022 23:59:13 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

83 17.57 3.24 ลติร

18/02/2022 00:00:13 18/02/2022 23:59:12 23 ชั�วโมง 58 นาท ี59
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

3 0.14 0.00 ลติร

19/02/2022 00:00:12 19/02/2022 23:59:10 23 ชั�วโมง 58 นาท ี58
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

4 0.04 0.00 ลติร

20/02/2022 00:00:10 20/02/2022 23:59:06 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:07 21/02/2022 23:59:03 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 12.13 2.31 ลติร

22/02/2022 00:00:04 22/02/2022 23:59:00 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 19.05 3.60 ลติร

23/02/2022 00:00:01 23/02/2022 23:59:57 23 ชั�วโมง 59 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

24/02/2022 00:00:57 24/02/2022 23:59:53 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/02/2022 00:00:53 25/02/2022 23:59:49 23 ชั�วโมง 58 นาท ี56
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

88 27.00 5.26 ลติร

26/02/2022 00:00:50 26/02/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 58 นาท ี54
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:45 27/02/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี53
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:39 28/02/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี52
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 16 ชั�วโมง 23 นาท ี57 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 29.30 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 217.97 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 40.88 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.33 กม./ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [47 รถนํ�า] 85-3065 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

10/02/2022 09:02:27 10/02/2022 15:41:53 6 ชั�วโมง 39 นาท ี26 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 42.73 8.37 ลติร

17/02/2022 10:06:07 17/02/2022 10:26:29 20 นาท ี22 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/02/2022 06:02:18 18/02/2022 14:24:56 8 ชั�วโมง 22 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

74 18.05 3.52 ลติร

23/02/2022 09:25:32 23/02/2022 09:28:51 3 นาท ี19 วนิาที อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 28 นาท ี31 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 36.87 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 60.81 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 11.89 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 5.11 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [20 เทรลเลอร]์ 85-4994 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

07/02/2022
06:14:48

07/02/2022
17:29:56

11 ชั�วโมง 15 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 420.52 180.74 ลติร

08/02/2022
06:12:22

08/02/2022
10:01:00

3 ชั�วโมง 48 นาท ี38
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 107.91 39.69 ลติร

11/02/2022
07:16:43

11/02/2022
10:28:48

3 ชั�วโมง 12 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 52.69 19.88 ลติร

14/02/2022
07:30:06

14/02/2022
16:51:29

9 ชั�วโมง 21 นาท ี23
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

85 272.88 99.98 ลติร

15/02/2022
10:24:50

15/02/2022
14:42:24

4 ชั�วโมง 17 นาท ี34
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.09 0.00 ลติร

21/02/2022
11:58:11

21/02/2022
12:44:51

46 นาท ี40 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

6 0.11 0.04 ลติร

22/02/2022
07:09:34

22/02/2022
10:43:39

3 ชั�วโมง 34 นาท ี5 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

84 99.98 33.60 ลติร

23/02/2022
07:35:36

23/02/2022
12:27:15

4 ชั�วโมง 51 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

85 62.80 26.20 ลติร

28/02/2022
08:25:49

28/02/2022
12:00:18

3 ชั�วโมง 34 นาท ี29
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

77 78.58 28.58 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 วนั 13 ชั�วโมง 55 นาท ี36 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 34.54 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 1095.56 กม.



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 428.71 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.56 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [62 รถสขุา] 85-8565 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

02/02/2022
08:30:44

02/02/2022
09:37:21

1 ชั�วโมง 6 นาท ี37 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

14 0.42 0.04 ลติร

17/02/2022
08:38:58

17/02/2022
09:00:14

21 นาท ี16 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

5 0.12 0.00 ลติร

18/02/2022
11:49:20

18/02/2022
23:59:59

12 ชั�วโมง 10 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

79 116.07 32.72 ลติร

19/02/2022
00:00:59

19/02/2022
02:37:42

2 ชั�วโมง 36 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

20/02/2022
05:22:20

20/02/2022
14:48:57

9 ชั�วโมง 26 นาท ี37
วนิาที

อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารมติซบูชิ ิ(บ.มติซสูพุรรณ 2003
จํากดั)

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

72 37.23 9.64 ลติร

21/02/2022
10:38:05

21/02/2022
11:19:43

41 นาท ี38 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

9 0.25 0.03 ลติร

22/02/2022
08:05:31

22/02/2022
22:57:46

14 ชั�วโมง 52 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 76.54 22.09 ลติร

23/02/2022
08:40:25

23/02/2022
22:52:40

14 ชั�วโมง 12 นาท ี15
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 73.42 20.90 ลติร

24/02/2022
15:45:10

24/02/2022
23:38:24

7 ชั�วโมง 53 นาท ี14
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

70 77.91 23.29 ลติร

25/02/2022
15:46:00

25/02/2022
23:14:18

7 ชั�วโมง 28 นาท ี18
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

78 73.83 20.62 ลติร

26/02/2022
08:16:35

26/02/2022
16:16:59

8 ชั�วโมง 24 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

80 73.88 21.58 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

28/02/2022
08:47:31

28/02/2022
09:53:45

1 ชั�วโมง 6 นาท ี14 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

8 0.33 0.06 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 17 ชั�วโมง 21 นาท ี54 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 33.67 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 529.99 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 150.97 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 3.51 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [63 รถสขุา] 85-8566 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

02/02/2022
08:32:11

02/02/2022
08:37:42

5 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.09 0.00 ลติร

03/02/2022
08:47:10

03/02/2022
10:26:45

1 ชั�วโมง 39 นาท ี35 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงภาพยนตร์
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

76 8.08 1.93 ลติร

11/02/2022
12:29:44

11/02/2022
12:40:29

10 นาท ี45 วนิาที อยูท่ี� หมูบ่า้นมงักรสวรรค์
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงภาพยนตร์
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

1 0.26 0.00 ลติร

22/02/2022
08:39:31

22/02/2022
10:25:44

1 ชั�วโมง 46 นาท ี13 วนิาที อยูท่ี� โรงภาพยนตร์
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 6.74 1.68 ลติร

24/02/2022
08:57:29

24/02/2022
11:19:00

2 ชั�วโมง 21 นาท ี31 วนิาที อยูท่ี� ศนูยบ์รกิารมติซบูชิ ิ(บ.มติซสูพุรรณ 2003
จํากดั)

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� โรงภาพยนตร์
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 8.04 2.12 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 1 ชั�วโมง 48 นาท ี36 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 17.60 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 23.22 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 5.73 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 4.05 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [61 รถกระเชา้] 85-8824 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022
00:00:29

01/02/2022
23:59:38

23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

02/02/2022
00:00:38

02/02/2022
23:59:47

23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

03/02/2022
00:00:47

03/02/2022
23:59:57

23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

04/02/2022
00:00:57

04/02/2022
23:59:07

23 ชั�วโมง 58 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

05/02/2022
00:00:07

05/02/2022
23:59:17

23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

06/02/2022
00:00:17

06/02/2022
23:59:28

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

07/02/2022
00:00:28

07/02/2022
23:59:37

23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

2 0.15 0.00 ลติร

08/02/2022
00:00:37

08/02/2022
23:59:46

23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

09/02/2022
00:00:46

09/02/2022
23:59:55

23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

10/02/2022
00:00:55

10/02/2022
23:59:05

23 ชั�วโมง 58 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.03 0.00 ลติร

11/02/2022
00:00:05

11/02/2022
23:59:16

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.10 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

12/02/2022
00:00:15

12/02/2022
23:59:26

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

13/02/2022
00:00:26

13/02/2022
23:59:36

23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

14/02/2022
00:00:36

14/02/2022
23:59:46

23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/02/2022
00:00:46

15/02/2022
23:59:57

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

87 24.52 537.00 ลติร

16/02/2022
00:00:57

16/02/2022
23:59:08

23 ชั�วโมง 58 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

17/02/2022
00:00:08

17/02/2022
23:59:20

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

18/02/2022
00:00:20

18/02/2022
23:59:32

23 ชั�วโมง 59 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

19/02/2022
00:00:32

19/02/2022
23:59:43

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

93 85.68 366.00 ลติร

20/02/2022
00:00:43

20/02/2022
23:59:53

23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

21/02/2022
00:00:52

21/02/2022
23:59:04

23 ชั�วโมง 58 นาท ี12
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

22/02/2022
00:00:04

22/02/2022
23:59:15

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

73 7.86 0.00 ลติร

23/02/2022
00:00:15

23/02/2022
23:59:26

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.01 0.00 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ

ความเร็ว
สงูสดุ

 (กม./ชม.)

ระยะทาง
รวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

24/02/2022
00:00:25

24/02/2022
23:59:36

23 ชั�วโมง 59 นาท ี11
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

25/02/2022
00:00:35

25/02/2022
23:59:45

23 ชั�วโมง 59 นาท ี10
วนิาที

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

26/02/2022
00:00:45

26/02/2022
23:59:54

23 ชั�วโมง 59 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

27/02/2022
00:00:54

27/02/2022
23:59:03

23 ชั�วโมง 58 นาท ี9 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

28/02/2022
00:00:02

28/02/2022
23:59:10

23 ชั�วโมง 59 นาท ี8 วนิาที อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
สพุรรณบรุ(ีสํานักงานใหม)่

 ต.ทา่ระหดั อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 9 ชั�วโมง 39 นาท ี58 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 26.12 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 118.41 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 903.00 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 0.13 กม./ลติร

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [08 รถเกลี�ยดนิ] 0ต-2339 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

ไมม่ขีอ้มลู

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : --

ความเร็วเฉลี�ย : --

รวมระยะทาง : --

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : --

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : --

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --



รายงานการเดนิทางประจําเดอืน
สนิทรัพย:์ [51 ดบัเพลงิ] 0บร-6196 สพุรรณบรุ ีประจําเดอืน: 02/2022

เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

 (กม./ชม.)
ระยะทางรวม

 (กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

01/02/2022 00:00:42 01/02/2022 23:59:22 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.34 0.00 ลติร

02/02/2022 00:00:23 02/02/2022 23:59:02 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.12 0.00 ลติร

03/02/2022 00:00:03 03/02/2022 23:59:44 23 ชั�วโมง 59 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.22 0.00 ลติร

04/02/2022 00:00:44 04/02/2022 23:59:25 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.23 0.00 ลติร

05/02/2022 00:00:26 05/02/2022 23:59:08 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.25 0.00 ลติร

06/02/2022 00:00:08 06/02/2022 23:59:51 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.10 0.00 ลติร

07/02/2022 00:00:51 07/02/2022 23:59:31 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.32 0.00 ลติร

08/02/2022 00:00:32 08/02/2022 23:59:11 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.10 0.00 ลติร

09/02/2022 00:00:12 09/02/2022 23:59:52 23 ชั�วโมง 59 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.13 0.00 ลติร

10/02/2022 00:00:53 10/02/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี40
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.07 0.00 ลติร

11/02/2022 00:00:33 11/02/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.29 0.00 ลติร

12/02/2022 00:00:14 12/02/2022 23:59:56 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

13/02/2022 00:00:57 13/02/2022 23:59:38 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.08 0.00 ลติร

14/02/2022 00:00:38 14/02/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.00 0.00 ลติร

15/02/2022 00:00:19 15/02/2022 23:59:01 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

64 17.71 8.61 ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

16/02/2022 00:00:02 16/02/2022 23:59:46 23 ชั�วโมง 59 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.06 0.00 ลติร

17/02/2022 00:00:46 17/02/2022 23:59:29 23 ชั�วโมง 58 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

63 6.40 2.33 ลติร

18/02/2022 00:00:30 18/02/2022 23:59:14 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.10 0.00 ลติร

19/02/2022 00:00:14 19/02/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.13 0.00 ลติร

20/02/2022 00:00:58 20/02/2022 23:59:40 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.04 0.00 ลติร

21/02/2022 00:00:41 21/02/2022 23:59:23 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.21 0.00 ลติร

22/02/2022 00:00:23 22/02/2022 23:59:07 23 ชั�วโมง 58 นาท ี44
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.12 0.00 ลติร

23/02/2022 00:00:07 23/02/2022 23:59:50 23 ชั�วโมง 59 นาท ี43
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.18 0.00 ลติร

24/02/2022 00:00:51 24/02/2022 23:59:33 23 ชั�วโมง 58 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

75 14.60 6.46 ลติร

25/02/2022 00:00:34 25/02/2022 23:59:15 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.12 0.00 ลติร

26/02/2022 00:00:16 26/02/2022 23:59:58 23 ชั�วโมง 59 นาท ี42
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.30 0.00 ลติร

27/02/2022 00:00:58 27/02/2022 23:59:39 23 ชั�วโมง 58 นาท ี41
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.42 0.00 ลติร

28/02/2022 00:00:40 28/02/2022 23:59:19 23 ชั�วโมง 58 นาท ี39
วนิาที

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

อยูท่ี� สํานักงานป้องกนัฯ(ทา่ควายรา้ง)
 ต.รั �วใหญ ่อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุี

0 0.10 0.00 ลติร

สรปุ

รวมเวลาเครื�องยนตทํ์างาน : 4 ชั�วโมง 50 นาท ี58 วนิาที

ความเร็วเฉลี�ย : 30.75 กม./ชม.

รวมระยะทาง : 42.80 กม.

ใชนํ้�ามนัทั �งหมด : 17.40 ลติร

คา่เฉลยีอตัราสิ�นเปลอืง : 2.46 กม./ลติร



เวลาเร ิ�มตน้ เวลาสิ�นสดุ ระยะเวลา สถานที� เร ิ�มตน้ สถานที� สิ�นสดุ
ความเร็วสงูสดุ

(กม./ชม.)
ระยะทางรวม

(กม.) สิ�นเปลอืงนํ �ามนั
เวลา PTO

เปิด

รวมเวลาPTOเปิด : --

คา่นํ�ามนั : --


