
วิธีซ้ือ

หรือจ้าง

MISS  THI  THI  SAN MISS  THI  THI  SAN ตรงตามลักษณะ

เปน็เงิน  15,000.-  บาท เปน็เงิน  15,000.-  บาท ที่ต้องการ

นายวฒิุชัย  ไทยฉิม นายวฒิุชัย  ไทยฉิม ตรงตามลักษณะ

เปน็เงิน  12,000.-  บาท เปน็เงิน  12,000.-  บาท ที่ต้องการ

นายนพรัตน์  ปยิะวฒัน์ นายนพรัตน์  ปยิะวฒัน์ ตรงตามลักษณะ

เปน็เงิน 8,700.-  บาท เปน็เงิน 8,700.-  บาท ที่ต้องการ

ร้านวฒิุกร คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซัพพลาย ร้านวฒิุกร คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซัพพลาย ตรงตามลักษณะ รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง

เปน็เงิน 1,100.-  บาท เปน็เงิน 1,100.-  บาท ที่ต้องการ ที่ ชพ 0028/7259 ลงวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2561

วธิปีระกวดราคา บริษทั ศรีวฒัน์ ลิสซ่ิง จ ากัด บริษทั ศรีวฒัน์ ลิสซ่ิง จ ากัด ตรงตามลักษณะ

อิเล็กทรอนิกส์ เปน็เงิน 23,315.30  บาท เปน็เงิน 23,315.30  บาท ที่ต้องการ

ร้านทองค า (นางทองค า  สถานทิพย์) ร้านทองค า (นางทองค า  สถานทิพย์) ตรงตามลักษณะ

เปน็เงิน 14,100.-  บาท เปน็เงิน 14,100.-  บาท ที่ต้องการ

นายกิตติศักด์ิ  ไกรนฤมล นายกิตติศักด์ิ  ไกรนฤมล ตรงตามลักษณะ

เปน็เงิน 30,000.-  บาท เปน็เงิน 30,000.-  บาท ที่ต้องการ

ร้านโชคธารา ร้านโชคธารา ตรงตามลักษณะ รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง

เปน็เงิน 1,410.-  บาท เปน็เงิน 1,410.-  บาท ที่ต้องการ ที่ ชพ 0028/7149 ลงวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2561

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น ตรงตามลักษณะ รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง

เปน็เงิน 4,100.-  บาท เปน็เงิน 4,100.-  บาท ที่ต้องการ ที่ ชพ 0028/7181 ลงวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2561

สัญญาจ้างเลขที่ 08/2562 ลงวนัที่ 24 ตุลาคม 2561

3 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส านักงาน

เป็นเงิน 1,410.-  บาท เป็นเงิน 1,500.-  บาท เฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 09/2562 ลงวนัที่ 24 ตุลาคม 2561

หนังสือสัญญาเลขที่  01/2561 ลงวนัที่ 9 พฤษภาคม 2561

ส่ังซ้ือส่ังจ้าง/สัญญาเลขที่ 01/2562 ลงวนัที่ 24 ตุลาคม 2561

หนังสือส่ังซ้ือส่ังจ้าง/สัญญาเลขที่ 002/2562 ลงวนัที่ 16 
พฤศจิกายน 2561

4 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน

7

ค่าจัดซ้ือวสัดุในการฝึกอบรม

ค่าจัดซ้ือวสัดุเคร่ืองบริโภครายเดือน

ล าดบัที่

เฉพาะเจาะจงค่าจ้างเหมาบริการล่ามแปลภาษาเมียนมา เป็นเงิน  15,000.-  บาท เป็นเงิน  180,000.-  บาท

เป็นเงิน 14,100.-  บาท เป็นเงิน 14,100.-  บาท6

5 ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 23,315.30  บาท เป็นเงิน 1,398,918.-  บาท

เป็นเงิน 1,100.-  บาท

ค่าเช่าอาคารสถานที่ต้ังศูนย์ประสานแรงงานประมง 
จังหวดัชุมพร

เป็นเงิน 1,100.-  บาท เฉพาะเจาะจง

8

เฉพาะเจาะจง

9 เป็นเงิน 4,100.-  บาท

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม 2561

ส านักงานจัดหางานจังหวัดชมุพร

วันที ่    7     เดอืน   มกราคม   พ.ศ.   2562

วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

2 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส านักงาน เป็นเงิน  12,000.-  บาท เป็นเงิน  144,000.-  บาท

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้างราคากลางงานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่

คัดเลือกโดย
สรุป

1 สัญญาจ้างเลขที่  07/2562 ลงวนัที่ 24 ตุลาคม 2561

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เป็นเงิน 30,000.-  บาท เป็นเงิน 360,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง

เป็นเงิน 8,700.-  บาท เป็นเงิน 108,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง

เป็นเงิน 4,100.-  บาทค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน



วิธีซ้ือ

หรือจ้าง

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น ตรงตามลักษณะ รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง

เปน็เงิน 1,850.-  บาท เปน็เงิน 1,850.-  บาท ที่ต้องการ ที่ ชพ 0028/7182 ลงวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ร้านอักษรศิลปโ์ฆษณา (นายธนากร โล่ประดิษฐ์) ร้านอักษรศิลปโ์ฆษณา (นายธนากร โล่ประดิษฐ์) ตรงตามลักษณะ

เปน็เงิน  1,284.-  บาท เปน็เงิน  1,284.-  บาท ที่ต้องการ

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทองมีการปโิตรเลียม หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทองมีการปโิตรเลียม ตรงตามลักษณะ รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง

เปน็เงิน 9,290.64 บาท เปน็เงิน 9,290.64 บาท ที่ต้องการ ที่ ชพ 0028/5295 ลงวนัที่ 20 กันยายน 2561

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทองมีการปโิตรเลียม หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทองมีการปโิตรเลียม ตรงตามลักษณะ รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง

เปน็เงิน 6,027.20  บาท เปน็เงิน 6,027.20  บาท ที่ต้องการ ที่ ชพ 0028/5295 ลงวนัที่ 20 กันยายน 2561

ร้านทองค า (นางทองค า สถานทิพย์) ร้านทองค า (นางทองค า สถานทิพย์) ตรงตามลักษณะ

เปน็เงิน 42,000.-  บาท เปน็เงิน 42,000.-  บาท ที่ต้องการ

บริษทั อสมท สาขาชุมพร จ ากัด (มหาชน) บริษทั อสมท สาขาชุมพร จ ากัด (มหาชน) ตรงตามลักษณะ

เปน็เงิน 3,000.-  บาท เปน็เงิน 3,000.-  บาท ที่ต้องการ

ร้านอักษรศิลปโ์ฆษณา (นายธนากร โล่ประดิษฐ์) ร้านอักษรศิลปโ์ฆษณา (นายธนากร โล่ประดิษฐ์) ตรงตามลักษณะ

เปน็เงิน 642.-  บาท เปน็เงิน 642.-  บาท ที่ต้องการ

วธิปีระกวดราคา บริษทั โตโยต้าชุมพร ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด บริษทั โตโยต้าชุมพร ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ตรงตามลักษณะ

อิเล็กทรอนิกส์ เปน็เงิน 772,900.-  บาท เปน็เงิน 772,900.-  บาท ที่ต้องการ

ร้านประพนัธว์ทิยุ ร้านประพนัธว์ทิยุ ตรงตามลักษณะ รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง

เปน็เงิน 672.-  บาท เปน็เงิน 672.-  บาท ที่ต้องการ ที่ ชพ 0028/7860 ลงวนัที่ 20 ธนัวาคม 2561

ร้านอักษรศิลปโ์ฆษณา (นายธนากร โล่ประดิษฐ์) ร้านอักษรศิลปโ์ฆษณา (นายธนากร โล่ประดิษฐ์) ตรงตามลักษณะ

เปน็เงิน 2,696.40  บาท เปน็เงิน 2,696.40  บาท ที่ต้องการ

เฉพาะเจาะจงค่าจ้างเหมาบริการจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์

13

ใบส่ังจ้างเลขที่ 019/2562 ลงวนัที่ 26 ตุลาคม 2561

11

เป็นเงิน 772,900.-  บาท

เฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 013/2562 ลงวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2561

หนังสือส่ังซ้ือส่ังจ้าง/สัญญาเลขที่ 01/2562 ลงวนัที่ 19 
พฤศจิกายน 2561

ใบส่ังจ้างเลขที่ 025/2562 ลงวนัที่ 20 ธนัวาคม 2561

หนังสือส่ังซ้ือส่ังจ้าง/สัญญาเลขที่ 007/2562 ลงวนัที่ 26 
พฤศจิกายน 2561

ใบส่ังจ้างเลขที่ 020/2562 ลงวนัที่ 4 ธนัวาคม 2561

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง
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ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

18 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน

เฉพาะเจาะจง

ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เป็นเงิน 1,850.-  บาท

12 ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

เป็นเงิน 672.-  บาท เป็นเงิน 672.-  บาท

19
ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ ์           
(ปา้ยไวนิล)

เป็นเงิน 2,696.40  บาท

15

ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
(รถบรรทุก ดีเซล)

เป็นเงิน 772,900.-  บาท

เป็นเงิน 3,000.-  บาท เป็นเงิน 3,000.-  บาท

เป็นเงิน 642.-  บาท เป็นเงิน 642.-  บาท

ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

17

16

14

10 เป็นเงิน 1,850.-  บาท

ค่าเช่าบริการสถานีวทิยุด าเนินรายการ             
"จัดหางานขานข่าว"

เป็นเงิน 2,696.40  บาท

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจงเป็นเงิน 6,027.20  บาท เป็นเงิน 30,000.- บาท

เป็นเงิน 9,290.64 บาท เป็นเงิน 30,000.- บาท

เป็นเงิน  1,284.-  บาท เป็นเงิน  1,284.-  บาท

เป็นเงิน 42,000.-  บาท เฉพาะเจาะจงเป็นเงิน 42,000.-  บาท

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้างผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์

ค่าจัดซ้ือวสัดุในการฝึกอบรม



วิธีซ้ือ

หรือจ้าง

ร้านอักษรศิลปโ์ฆษณา (นายธนากร โล่ประดิษฐ์) ร้านอักษรศิลปโ์ฆษณา (นายธนากร โล่ประดิษฐ์) ตรงตามลักษณะ

เปน็เงิน 642.-  บาท เปน็เงิน 642.-  บาท ที่ต้องการ

นายววิฒัน์  ลิมปป์ยิะโกศล นายววิฒัน์  ลิมปป์ยิะโกศล ตรงตามลักษณะ

เปน็เงิน 3,000.-  บาท เปน็เงิน 3,000.-  บาท ที่ต้องการ

ร้านโชคธารา ร้านโชคธารา ตรงตามลักษณะ รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง

เปน็เงิน 1,410.-  บาท เปน็เงิน 1,410.-  บาท ที่ต้องการ ที่ ชพ 0028/8053 ลงวนัที่ 26 ธนัวาคม 2561

นายด ารงค์  ธารารักษ์ นายด ารงค์  ธารารักษ์ ตรงตามลักษณะ

เปน็เงิน 11,500.-  บาท เปน็เงิน 11,500.-  บาท ที่ต้องการ

นางสาวธารารัตน์  ฤทธิ์ธาร นางสาวธารารัตน์  ฤทธิ์ธาร ตรงตามลักษณะ

เปน็เงิน 14,500.-  บาท เปน็เงิน 14,500.-  บาท ที่ต้องการ

นางสาวนฤมล  กฐินหอม นางสาวนฤมล  กฐินหอม ตรงตามลักษณะ

เปน็เงิน 15,000.-  บาท เปน็เงิน 15,000.-  บาท ที่ต้องการ

นายเอกนรินทร์   พลูสุวรรณ์ นายเอกนรินทร์   พลูสุวรรณ์ ตรงตามลักษณะ

เปน็เงิน 13,000.-  บาท เปน็เงิน 13,000.-  บาท ที่ต้องการ

นายอรรถวฒิุ  สุวพศิ นายอรรถวฒิุ  สุวพศิ ตรงตามลักษณะ

เปน็เงิน 14,500.-  บาท เปน็เงิน 14,500.-  บาท ที่ต้องการ

นายอภศัิกด์ิ  ชีวะโอสถ นายอภศัิกด์ิ  ชีวะโอสถ ตรงตามลักษณะ

เปน็เงิน 13,285.-  บาท เปน็เงิน 13,285.-  บาท ที่ต้องการ

นางสาวกนกพร  เอี่ยมเสริมลาภ นางสาวกนกพร  เอี่ยมเสริมลาภ ตรงตามลักษณะ

เปน็เงิน 13,285.-  บาท เปน็เงิน 13,285.-  บาท ที่ต้องการ

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เป็นเงิน 13,285.-  บาท

27
ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการศูนย์ประสาน
แรงงานประมง 22 จังหวดั

ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการศูนย์ประสาน
แรงงานประมง 22 จังหวดั

เป็นเงิน 14,500.-  บาท เป็นเงิน 180,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง
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ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

22

21 ค่าจ้างเหมาบริการสูบส่ิงปฏกิูล เป็นเงิน 3,000.-  บาท

สัญญาจ้างเลขที่ 05/2562 ลงวนัที่ 24 ตุลาคม 2561

28

29
ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการศูนย์ประสาน
แรงงานประมง 22 จังหวดั

เป็นเงิน 13,285.-  บาท เป็นเงิน 159,420.- บาท เฉพาะเจาะจง

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เป็นเงิน 3,000.-  บาท

เฉพาะเจาะจงเป็นเงิน 138,000.-  บาท

เฉพาะเจาะจง

เป็นเงิน 159,420.- บาท

สัญญาจ้างเลขที่ 17/2562 ลงวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2561

สัญญาจ้างเลขที่ 10/2562 ลงวนัที่ 24 ตุลาคม 2561

ใบส่ังจ้างเลขที่ 028/2562 ลงวนัที่ 25 ธนัวาคม 2561

สัญญาจ้างเลขที่ 01/2562 ลงวนัที่ 24 ตุลาคม 2561

24
ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการเสริมสร้าง      
ความมั่นคงและยั่งยืน

23
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภยั
ส านักงาน

เป็นเงิน 11,500.-  บาท

20 ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ เป็นเงิน 642.-  บาท

ค่าจัดซ้ือวสัดุเคร่ืองบริโภครายเดือน

เป็นเงิน 15,000.-  บาท เป็นเงิน 180,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง

26 เปน็เงิน 180,000.-  บาท
ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการส่งเสริมคนพกิาร
ท างานในหน่วยงานภาครัฐ

เปน็เงิน 13,000.-  บาท

25
ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการพฒันาระบบ
บริการจัดหางานในประเทศ

สัญญาจ้างเลขที่ 02/2562 ลงวนัที่ 24 ตุลาคม 2561

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง ใบส่ังจ้างเลขที่ 023/2562 ลงวนัที่ 18 ธนัวาคม 2561

เป็นเงิน 1,410.-  บาท เป็นเงิน 1,500.-  บาท เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้างเลขที่ 11/2562 ลงวนัที่ 24 ตุลาคม 2561

สัญญาจ้างเลขที่ 12/2562 ลงวนัที่ 24 ตุลาคม 2561

เป็นเงิน 14,500.-  บาท เป็นเงิน 180,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง

เป็นเงิน 642.-  บาท



วิธีซ้ือ

หรือจ้าง

นางจีรวรรณ  พรมทัศ นางจีรวรรณ  พรมทัศ ตรงตามลักษณะ

เปน็เงิน  9,300.-  บาท เปน็เงิน  9,300.-  บาท ที่ต้องการ

นายวรายุทธ  เลิศสกุลวงษ์ นายวรายุทธ  เลิศสกุลวงษ์ ตรงตามลักษณะ

เปน็เงิน  11,500.-  บาท เปน็เงิน  11,500.-  บาท ที่ต้องการ

นายภานุภทัร์  สุวรรณชาติ นายภานุภทัร์  สุวรรณชาติ ตรงตามลักษณะ

เปน็เงิน 11,116.67  บาท เปน็เงิน 11,116.67  บาท ที่ต้องการ

MISS. THWE THWE AYE MISS. THWE THWE AYE ตรงตามลักษณะ

เปน็เงิน 13,500.-  บาท เปน็เงิน 13,500.-  บาท ที่ต้องการ

นายกิตติศักด์ิ  ไกรนฤมล นายกิตติศักด์ิ  ไกรนฤมล ตรงตามลักษณะ

เปน็เงิน 30,000.-  บาท เปน็เงิน 30,000.-  บาท ที่ต้องการ

ร้านธาราโฆษณา ร้านธาราโฆษณา ตรงตามลักษณะ รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง

เปน็เงิน 860.-  บาท เปน็เงิน 860.-  บาท ที่ต้องการ ที่ ชพ 0028/7858 ลงวนัที่ 20 ธนัวาคม 2561

ลงชือ่..................................................................
(นางชวนชม บวัอนนท)์
จัดหางานจังหวัดชุมพร

สัญญาจ้างเลขที่ 13/2562 ลงวนัที่ 24 ตุลาคม 2561

ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน เป็นเงิน 860.-  บาท เป็นเงิน 860.-  บาท เฉพาะเจาะจง35

33
ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการศูนย์ประสาน
แรงงานประมง 22 จังหวดั(ล่ามแปลภาษาเมียนมา)

เป็นเงิน 13,500.-  บาท เป็นเงิน 162,000.- บาท เฉพาะเจาะจง

34
ค่าเช่าอาคารสถานที่ต้ังศูนย์ประสานแรงงานประมง 
จังหวดัชุมพร

เป็นเงิน 30,000.-  บาท เป็นเงิน 360,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
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ล าดบัที่

32
ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการศูนย์ประสาน
แรงงานประมง 22 จังหวดั (พนักงานขับรถยนต์)

เป็นเงิน 11,116.67  บาท เป็นเงิน 138,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง

30
ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการศูนย์ประสาน
แรงงานประมง 22 จังหวดั (พนักงานท าความสะอาด)

เป็นเงิน  9,300.-  บาท เป็นเงิน  111,600.-  บาท เฉพาะเจาะจง

31
ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการศูนย์ประสาน
แรงงานประมง 22 จังหวดั                            
(พนักงานรักษาความปลอดภยั)

เป็นเงิน  11,500.-  บาท เป็นเงิน  138,000.-  บาท เฉพาะเจาะจง

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้างรายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ส่ังซ้ือส่ังจ้าง/สัญญาเลขที่ 01/2562 ลงวนัที่ 24 ตุลาคม 2561

สัญญาจ้างเลขที่ 15/2562 ลงวนัที่ 24 ตุลาคม 2561

สัญญาจ้างเลขที่  16/2562 ลงวนัที่ 24 ตุลาคม 2561

สัญญาจ้างเลขที่ 14/2562 ลงวนัที่ 24 ตุลาคม 2561




