
 
ประกาศโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 

 

********************************* 
 

  ตามที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ เมื่อวันที่ 24-28 เมษายน 2564 และกำหนดการจัดสอบเพ่ือคัดเลือก
ห้อง ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น 
 

ในการนี้ทางโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา จึงขอแจ้งการดำเนินการ ดังนี้ 
1. ขอยกเลิกการสอบคัดเลือก ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดย

จะพิจารณาการจัดห้องเรียนจากคุณสมบัติเบื้องต้นตามประกาศรับนักเรียนและคะแนน GPA 6 ภาคเรียน 
  2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 
2564  
  3. การรับรายงานตัว/มอบตัว ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
      3.1 ให้นักเรียนเข้าร่วมกลุ่มไลน์ของแต่ละห้องด้วยคิวอาร์โค้ด ที่ปรากฏในใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษาต่อ ดังแนบท้ายประกาศ 
      3.2 นักเรียนเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ผ่านทางออนไลน์ เพ่ือทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ในการรายงานตัว/มอบตัว และการเรียนออนไลน์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประชุมออนไลน์ในวันที่ 
25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.   
      3.3 นักเรียน รายงานตัว/มอบตัว ผ่านระบบออนไลน์ www.kss.ac.th ในวันที่ 29 พฤษภาคม 
2564 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.   
   

หมายเหตุ ผู้ที่ไมร่ายงานตัว/มอบตัว ตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน  
 

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564      

     
                ว่าที่ร้อยโท 

(พลากร ประสงค์) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

 
 
 
 

  



รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
เลขประจำตัว

ประชาชน 
โรงเรียนเดิม GPA 

กลุ่มไลน์ห้อง 
ม.1/1 

 

 
ครูจีรวรรณ  

1 ด.ญ. กุลจิรา กาญจนดำรงค ์ 1849300102444 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 4 

2 ด.ช. วชิรวิทย ์ สาพิม 1849300104358 บ้านมะเดื่อหวาน 4 

3 ด.ญ. อัญชิสา สายจันทร ์ 1900601223802 โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 3.97 

4 ด.ญ. สุภนันท ์ เเซ่ฮั่น 1840201315298 โรงเรียนชุมชนบ้านใต ้ 3.94 

5 ด.ญ. นภัทร อินทร์ปาว 1849300110552 โรงเรียนวดัราษฎร์เจริญ 3.92 

6 ด.ญ. พรนัชชา แสงใส 1419902600616 วัดสมัยคงคา 3.92 

7 ด.ญ. กรกมล ศิริวัฒน์ 1849300119541 โรงเรียนชุมชนบ้านใต ้ 3.91 

8 ด.ช. อัครพล อุระแสง 1849300120141 บ้านศรีธน ู 3.89 

9 ด.ญ. กนกกาญจน ์ แซ่อิ้ว 1459901295810 โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 3.85 

10 ด.ญ. ฉัตรชฎา สุขสม 1840501079816 โรงเรียนชุมชนบ้านใต ้ 3.85 

11 ด.ญ. สรลัพร ศรีกาญจน ์ 1849901994455 ชุมชนบ้านใต้ 3.83 

12 ด.ญ. วรรณวิษา วาธิภักด ี 1839902032291 บ้านมาเดื่อหวาน 3.83 

13 ด.ช. ณัฐพล พรมถักดิ ์ 1840501079204 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 3.77 

14 ด.ญ. น้ำเพช คำวงษา 84050109131045 วัดสมัยคงคา 3.77 

15 ด.ญ. วรรณวสิา ทองสีทอง 1849901993246 โรงเรียนวดัราษฎร์เจริญ 3.75 

16 ด.ญ. ปอขวัญ สุขแสน 1849300104994 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 3.74 

17 ด.ญ. สแบ ไม่ปรากฎ 084051084604 วัดสมัยคงคา 3.73 

18 ด.ญ. ศิรประภา สุขสวัสดิ ์ 1849902014608 โรงเรียนวดัราษฎร์เจริญ 3.68 

19 ด.ช. ธีรเดช ทองศรี 1849902050469 บ้านท้องนายปาน 3.68 

20 ด.ช. อมรพล กล้าหาญ 1849300110901 ร.ร วัดราษฎรเ์จรญิ 3.67 

21 ด.ญ. พรรณศิณ ี ทิมทอง 1840501079701 โรงเรียนมะเดื่อหวาน 3.66 

22 ด.ญ. ณัฐณิชา อักษร 1102003977837 บ้านสระครก 3.65 

23 ด.ช. ธนธรณ ์ ผันแปรจติร 1849902000895 โรงเรียนบ้านหาดริ้น 3.65 

24 ด.ช. กิตติพศ แสนปาก 1479900818274 วัดสมัยคงคา 3.65 

25 ด.ช. คุณภ้ทร พุ่มทอง 1869900693265 โรงเรียนชุมชนบ้านใต ้ 3.62 

26 ด.ญ. มลประภา โชติช่วง 1840501079671 โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 3.6 

27 ด.ช. ณัฐชนน ดอกจันทร ์ 1807800075436 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 3.59 

28 ด.ญ. สุภาพร ผิวนิล 1849901984271 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 3.59 

29 ด.ญ. ณิชากร สุริวงค ์ 1219901229339 มะเดื่อหวาน 3.59  

30 ด.ญ. นันชิตา ม่วงศร ี 1329000053990 บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) 3.57  

31 ด.ญ. พิชญาพันธุ ์ ทวีโชติภัทรกุล 1104200648889 บ้านหาดริ้น 3.56  



 
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
เลขประจำตัว

ประชาชน 
โรงเรียนเดิม GPA 

กลุ่มไลน์ห้อง 
ม.1/1 

 
ครูจีรวรรณ 

32 ด.ช. รชัต เรืองศร ี 1840501079590 โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 3.56 

33 ด.ญ. จันทพัชร์ จินดาพล 1840501080431 วัดสมัยคงคา 3.5 

34 ด.ญ. คุลิกา เชยคำด ี 1439600092324 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 3.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
เลขประจำตัว

ประชาชน 
โรงเรียนเดิม GPA 

กลุ่มไลน์ห้อง 
ม.1/2 

 

 
ครูภาณุพงศ์  

1 ด.ช. ศรันย ์ หมู่หมื่นศร ี 1678700063315 โรงเรียนบ้านหาดริ้น 3.4 

2 ด.ญ. สุภารัตน์  หารนาดง 1840501079476 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 3.4 

3 ด.ญ. ณัฐธิดา เพชรเชนทร ์ 1939600034516 โรงเรียนบ้านศรีธน ู 3.39 

4 ด.ญ. จริยาพร หอมใจ 1560101656568 โรงเรียนวดัสมัยคงคา 3.39 

5 ด.ญ. สิมินตรา นาคสวัสดิ ์ 1840501079352 ชุมชนบ้านใต้ 3.38 

6 ด.ญ. อรสา  เชิดชู 1849901984352 วัดถ้ำสิงขร 3.37 

7 ด.ญ. กนกพร ทองเฝือ 1849902028072 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 3.37 

8 ด.ญ. อรณภัทร กลิ่นหอม 1840201317665 โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 3.34 

9 ด.ญ. พรธิรา ศรีทองกุล 1709901774251 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 3.34 

10 ด.ญ. คาย่า มอร์เรลล ์ 58405 01036176 โรงเรียนบ้านหาดริ้น 3.34 

11 ด.ช. อรุณ บุญคง 18493000093640 ชุมชนบ้านใต้ 3.33 

12 ด.ญ. มนประภา ไชยเพ็ชร 1840501079794 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 3.33 

13 ด.ช. อรรถพล สารพล 1849300110251 วัดราษฎร์เจริญ 3.33 

14 ด.ญ. จิรัชญา ศรีพรหมวรรณ 1849902021965 โรงเรียนวดัราษฎร์เจริญ 3.32 

15 ด.ญ. โศจิรัตน ์ เจิมลิขติถาวร 1939900706463 วัดราษฎร์เจริญ 3.3 

16 ด.ช. กัณฑ ์ ชาติวุฒิ 1849300111613 บ้านโฉลกหลำ 3.27 

17 ด.ญ. ศุภาวรรณ ศรีสวสัดิ ์ 1840501080385 โรงเรียนบ้านใต ้ 3.25 

18 ด.ญ. 
คิม ลี ใบหยก ลิล
เยะสเตรมิ ศรีทองกุล 5840501036087 โรงเรียนเทศบาลเกาะพะงัน 3.22 

19 ด.ญ. มลสริ ิ ใจสว่าง 1849901961336 วัดราษฎร์เจริญ 3.21 

20 ด.ญ. อริสา บัวแข 1939500053527 โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 3.18 

21 ด.ญ. ทักษพร สุนประโคน 1849300103904 โรงเรียน บ้านท้องนายปาน 3.14 

22 ด.ญ. ศิรินันท ์ สัญจร 1849300118421 ชุมชนบ้านใต้ 3.13 

23 ด.ญ. ไดมอนด์  โซมา G628400003149 โรงเรียนวดัราษฎร์เจริญ 3.13 

24 ด.ญ. วรณัน หนูทอง 1103704317087 วัดราษฎร์เจริญ 3.07 

25 ด.ช. ยศพน สุขแสน 1849300112261 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 3.06 

26 ด.ช. ภัทรพงษ ์ โชติช่วง 1840501079905 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 3.05 

27 ด.ญ. ปานทิพย ์ นามประมา 1479900856800 วัดสมัยคงคา 3.05 

28 ด.ช. กิตติณฏัฐ ์ ดังควัฒนา 3509900349016 โรงเรียนบ้านใต ้ 3.04 

29 ด.ญ. พลอยวลิน แก้วผุดผ่อง 1849902012974 วัดราษฎร์เจริญ 3.03  

30 ด.ช. ภัทรวิทย ์ อินทร์โสม 1849300107152 ร.ร.บ้านมะเดื่อหวาน 3.02  

31 ด.ช. อรรถวิท ไชยเพชร 1849300117387 บ้านศรีธน ู 3.02  



รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
เลขประจำตัว

ประชาชน 
โรงเรียนเดิม GPA 

กลุ่มไลน์ห้อง 
ม.1/3 

 

 
ครูขวัญนภา  

1 ด.ญ. อริยา รัตนคช 1840501079158 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 2.98 

2 ด.ญ. พิชญาพร ศักดี 1849902072829 โรงเรียนวดัราษฎร์เจริญ 2.97 

3 ด.ญ. พิมพ์พิชชา คชสวัสดิ ์ 1860401311831 วัดราษฎร์เจริญ 2.96 

4 ด.ญ. สโรชา  พรหมเจริญ 1849300111966 บ้านมะเดื่อหวาน 2.95 

5 ด.ช. รัฐศาสตร ์ ยกไว ้ 1840501079972 วัดแจ้ง 2.89 

6 ด.ช. ศรุต สุขถนอม 1100201975731 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 2.84 

7 ด.ช. ฆนาพงค์ เกื้อสกุล 1840501079468 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 2.82 

8 ด.ช. พัลลพ หมั่นคง 1840501079492 รร.บ้านศรีธน ู 2.81 

9 ด.ช. อัษฎาวุธ มัธยม 1909803306502 โรงเรียนบ้านศรีธน ู 2.8 

10 ด.ช. ณัฐวุฒิ แอสตัล 1350101858618 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 2.78 

11 ด.ญ. ณัฐธิการณ ์ ศรีทองกุล 1840501080369 โรงเรียนชุมชนบ้านใต ้ 2.77 

12 ด.ช. วรวุฒ ิ สุวรรณมณ ี 1929901222761 โรงเรียนบ้านศรีธน ู 2.75 

13 ด.ญ. ปุนยาพร เกื้อสกุล 1849300111362 เทศบาลตำบลเกาะพงัน 2.75 

14 ด.ญ. นิชาดา เล๊าะโสะ๊ 1900501205497 โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 2.74 

15 ด.ช. ธีรินทร ์ วิเชียรเชื้อ 1849300116780 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 2.71 

16 ด.ญ. นันท์นภัส วรรณลักษณ ์ 1849300110790 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 2.71 

17 ด.ช. วุฒิชัย พรหมเดช 1849901994536 โรงเรียนเทศบาลเกาะพะงัน 2.7 

18 ด.ช. อดิศร เกื้อสกุล 1849300098358 โรงเรียนวดัราษฎร์เจริญ 2.7 

19 ด.ช. ภาณุพงศ์  คงขันธ ์ 1849300107896 โรงเรียนบ้านศรีธน ู 2.68 

20 ด.ช. ณัฐวุฒิ  สิงหนาท 1849901975841 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 2.68 

21 ด.ช. สิริศักดิ ์ สุขสบาย 1849300110871 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 2.68 

22 ด.ช. ไกรสร ศรีทองกุล 1840501079999 ชุมชนบ้านใต้ 2.66 

23 ด.ญ. อนันดา จันทร์อินทร ์ 184050107968 โรงเรียนบ้านศรีธน ู 2.65 

24 ด.ญ. ปาลิตา เกื้อสกุล 1860401304044 ธิดาแม่พระ 2.63 

25 ด.ญ. ฉวีวรรณ สุขสม 2840501021930 โรงเรียนบ้านศรีธน ู 2.62 

26 ด.ช. ภูตะวัน วัยภักดิ ์ 1909803388339 โรงเรียนบ้านทวดทอง 2.62 

27 ด.ช. ยศพล ชูเชิด 1840701171282 วัดราษฏร์เจริญ 2.62 

28 ด.ญ. อินทิรา  นาคน้อย 1840501079085 วัดราษฎร์เจริญ 2.58 

29 ด.ช. บัญชร ปัตถาต ิ 1840501080172 โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 2.56  

30 ด.ช. ณรงค์เดช ขนอม 1840501079557 ชุมชนบ้านใต้ 2.48  

31 ด.ช. นนทพัทธ์ จงด ี 1839902048561 โรงเรียนชุมชนบ้านใต ้ 2.48  



รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
เลขประจำตัว

ประชาชน 
โรงเรียนเดิม GPA 

กลุ่มไลน์ห้อง 
ม.1/4 

 

 
ครูวิทยา  

1 ด.ช. ธนกร นาคะเชนทร ์ 1339900999067 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 2.46 

2 ด.ช. พล ธนวนิชนาม 1849901935688 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 2.43 

3 ด.ช. สกลวัฒน ์ มัชเรศ 1849902046950 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 2.41 

4 ด.ช. ทรงกลด ลัมศักดิ ์ 840400000013 วัดราษฎร์เจริญ 2.41 

5 ด.ญ. โซฟี บอลเวล 516991235 บ้านหาดริ้น 2.4 

6 ด.ช. ศิวะกร ศรีอินทร ์ 1840501079964 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 2.4 

7 นาย วัชรวุฒ ิ โชติช่วง 1849300110650 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 2.39 

8 ด.ช. ภัทรพล อินทร์คง 1849300118146 วัดราษฎร์เจริญ 2.38 

9 ด.ช. สันติชัย พุ่มเรืองนาม 1840501079549 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพงัน 2.36 

10 ด.ช. สรวิชญ  ทองประดับ 1849300105176 โรงเรียนวดัราษฎร์เจริญ 2.36 

11 ด.ช. สุริยน กลีบแก้ว 1928800031820 โรงเรียนวดัราษฎร์เจริญ 2.35 

12 ด.ช. จักรกฤษณ ์ พลายบัว 1849300112792 เทศบาลเกาพะงัน 2.34 

13 ด.ญ. มิ่งกมล พินพันธ์ 1849300116593 ชุมชนบ้านใต้ 2.34 

14 ด.ช. จักรกษณ ์ พลายบัว 1849300112792 เทศบาลเกาะพะงัน 2.34 

15 ด.ญ. ปนัญธิตา ศรีทองกุล 1849300114566 บ้านหาดริ้น 2.31 

16 ด.ช. ณัฐพงษ ์ สุสะอาด 1849300097441 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 2.3 

17 ด.ช. ศิรวัฒน ์ สีนาค 1749901205709 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 2.28 

18 ด.ช. ปาโก ้ วาวเพด้า G618400003092 โรงเรียนวดัราษฎร์เจริญ 2.28 

19 ด.ช. สุรเดช เขียวปัญญา 1840501078887 โรงเรียนวดัราษฎร์เจริญ 2.27 

20 ด.ช. เฉลิมชัย รัตนรตัน ์ 1849902021914 โรงเรียนบ้านศรีธน ู 2.25 

21 ด.ช. ณัฐเดช ใจสว่าง 1840501080300 โรงเรียนวดัราษฎร์เจริญ 2.21 

22 ด.ช. ธัญเทพ เขียววิจิตร 1849902049169 โรงเรียนวดัราษฎร์เจริญ 2.18 

23 ด.ช. เอกรัตน ์ คงสันต ์ 1840501079735 โรงเรียนเทศบาลตำลบเกาะพะงัน 2.17 

24 ด.ช. นิติพนธ์ สมพน 1519400023191 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 2.13 

25 ด.ช. พณพงษ ์ อินทร์พรหม 1840501079719 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 2.12 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
เลขประจำตัว

ประชาชน 
โรงเรียนเดิม GPA 

กลุ่มไลน์ห้อง 
ม.1/5 

 

 
ครูสุนียะ  

1 ด.ช. กฤษดา ใหญ่ยิ่ง 1849902045970 เทศกาลตำบลเกาะพะงัน 2.1 

2 ด.ช. ปิยะพงค์ โอทอง 1809902534431 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 2 

3 ด.ช. เตวิช จันทร์อินทร ์ 1840801120374 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 1.94 

4 ด.ญ. กนกอร ช่วยจิตต ์ 1849701132255 โรงเรียนบ้านศรีธน ู 1.92 

5 ด.ช. ปฤษฎี ทองปานดี 1849300115121 โรงเรียนวดัราษฎร์เจริญ 1.89 

6 ด.ช. ธีรพงษ ์ มาลัยทอง 1840501079875 โรงเรียนเทศบาล 1.87 

7 ด.ช. ครินธร ใจกว้าง 1849300106474 ชุมชนบ้านใต้ 1.83 

8 ด.ญ. ฐิติมา โชติช่วง 1849300102975 ชุมชนบ้านใต้ 1.82 

9 ด.ช. วรวิช ไชยรัตน ์ 1840501079433 บ้านศรีธน ู 1.81 

10 ด.ช. วันปิยะ คำอ้าย 1529500010635 ไหล่หินราษฎบำรุง 1.8 

11 ด.ช. ธีระพันธ ์ ภู่ไพบูลย ์ 1849901911525 วัดราษฎร์เจริญ 1.74 

12 ด.ช. ภาคิน วิชิ 1840501079808 วัดสมัยคงคา 1.66 

13 ด.ช. กฤษดา สินปักษา 1319800545820 ท้องนายปาน 1.63 

14 ด.ช. ปฐมพร เอี่ยมสิน 1719900790717 ชุมชนบ้านใต้ 1.6 

15 ด.ช. ณัฐพล ศรีทองกุล 1840501080377 โรงเรียนชุมชนบ้านใต ้ 1.56 

16 ด.ช. นฤนาถ คงผอม 1939900685326 โรงเรียนชุมชนบ้านใต ้ 1.56 

17 ด.ช. ก้องภพ บุญส่ง 1869900700601 โรงเรียนวดัสมัยคงคา 1.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


