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“อยู่ไม่เป็นของพรรคอนาคตใหม่” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “อยู่ไม่เป็นของ
พรรคอนาคตใหม่” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 19 – 20 พฤศจิกำยน 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ    
และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,262 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัควำมเขำ้ใจและกำรติดตำมข่ำว “อยูไ่ม่เป็น” ของพรรคอนำคตใหม่ กำรส ำรวจ
อำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย 
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดคำ่ควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมเขำ้ใจของประชำชนต่อค ำวำ่ “อยู่เป็น” พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.57 ระบุวำ่ คนท่ีสำมำรถปรับตวั  
ตำมสถำนกำรณ์ให้สอดคลอ้งกบับริบทท่ีด ำรงอยู ่รองลงมำ ร้อยละ 38.11 ระบุว่ำ คนท่ีใช้วิธีกำรใด ๆ ก็ไดท่ี้ท ำให้สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่รอด
ปลอดภยั ร้อยละ 15.53 ระบุว่ำ คนท่ีสำมำรถวิเครำะห์สถำนกำรณ์ และเขำ้ใจสังคม ร้อยละ 12.60 ระบุว่ำ คนท่ีมีวิธีกำรให้ไดรั้บกำรยอมรับ     
จำกสังคม  และมีควำมเจริญรุ่งเรือง ร้อยละ 7.45 ระบุว่ำ คนท่ีเข้ำเมืองตำหล่ิว ต้องหล่ิวตำตำม ร้อยละ 3.49 ระบุว่ำ คนท่ีพอใจกับส่ิงดี ๆ             
ในปัจจุบัน ไม่ตอ้งกำรกำรเปล่ียนแปลง ร้อยละ 2.22 ระบุว่ำ กำรยอมจ ำนนต่อสภำพแวดลอ้มหรืออ ำนำจ ร้อยละ 1.58 ระบุว่ำ คนไม่มีจุดยืน     
ไม่ยดึมัน่ในหลกักำร และไม่มีอุดมกำรณ์ และร้อยละ 5.78 ระบุวำ่ ไม่รู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส่วนควำมเขำ้ใจของประชำชนต่อค ำวำ่ “อยู่ไม่เป็น” พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.18 ระบุว่ำ คนท่ีไม่สำมำรถปรับตวัตำมสถำนกำรณ์    
ให้สอดคลอ้งกบับริบทท่ีด ำรงอยู ่รองลงมำ ร้อยละ 23.45 ระบุวำ่ คนท่ีกระท ำส่ิงใดแลว้เกิดผลลบกบัตนเอง ร้อยละ 15.77 ระบุว่ำ คนท่ีไม่รู้จกั
กำละเทศะ ด้ือร้ัน หัวชนฝำ เอำแต่ใจตนเองเป็นหลกั ร้อยละ 14.03 ระบุว่ำ คนท่ีชอบท ำตวัแบบ  จระเขข้วำงคลองหรือแกว่งเท้ำหำเส้ียน          
ร้อยละ 13.39 ระบุว่ำ คนท่ีท ำอะไรก็ไม่ไดรั้บกำรยอมรับจำกสังคม และไม่เจริญรุ่งเรือง ร้อยละ 10.78 ระบุว่ำ คนท่ีขำดควำมสำมำรถในกำร
วเิครำะห์สถำนกำรณ์ และไม่เขำ้ใจสงัคม ร้อยละ 4.83 ระบุวำ่ คนท่ีไม่ยอมจ ำนนต่อสภำพแวดลอ้มหรืออ ำนำจ ร้อยละ 3.41 ระบุวำ่ คนท่ีตอ้งกำร
กำรเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน และร้อยละ 7.29 ระบุวำ่ ไม่รู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ดำ้นกำรติดตำมข่ำว “อยูไ่ม่เป็น” ของพรรคอนำคตใหม่ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.21 ระบุวำ่ ไม่ติดตำมเลย ร้อยละ 27.73 
ระบุวำ่ ติดตำมบำ้ง ร้อยละ 6.66 ระบุวำ่ ติดตำมตลอด และร้อยละ 0.40 ระบุวำ่ ไม่รู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นต่อกำรประกำศและกิจกรรม “อยูไ่ม่เป็น” ของพรรคอนำคตใหม่ จำกผูท่ี้ตอบติดตำมตลอดและติดตำมบำ้ง พบวำ่ 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.25 ระบุวำ่ เป็นกำรแสดงจุดยืนของพรรค รองลงมำ ร้อยละ 26.27 ระบุวำ่ เป็นกำรพูดควำมจริงเก่ียวกบัสังคม ร้อยละ 21.20 
ระบุว่ำ เป็นกำรสร้ำงกระแส  ในกำรเรียกคะแนนเสียง/ควำมสนใจ จำกประชำชน ร้อยละ 11.29 ระบุว่ำ เป็นค ำพูด/วิธีกำร ในกำรโจมตี            
ฝ่ำยตรงขำ้ม ร้อยละ 8.99 ระบุว่ำ เป็นกำรแสดงผลงำนของพรรค ร้อยละ 7.60 ระบุว่ำ เป็นแค่ค  ำประกำศ และ/หรือ กิจกรรมทำงกำรเมือง       
อยำ่งหน่ึงเท่ำนั้น ร้อยละ 4.61 ระบุวำ่ พรรคอนำคตใหม่อยูไ่ม่เป็นสุขจำกคดีควำมต่ำง ๆ ร้อยละ 2.53 ระบุวำ่ พรรคอนำคตใหม่ไม่เขำ้ใจ สังคม/
กำรเมืองไทย และร้อยละ 7.14 ระบุวำ่ ไม่รู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นต่อพรรคอนำคตใหม่ว่ำ “อยู่ไม่เป็น” หรือ “อยู่เป็น” จำกผูท่ี้ตอบติดตำมตลอดและติดตำมบ้ำง พบว่ำ ส่วนใหญ่    
ร้อยละ 41.70 ระบุวำ่ “อยูเ่ป็น” ร้อยละ 29.03 ระบุวำ่ “อยูไ่ม่เป็น” ร้อยละ 20.05 ระบุวำ่ บำงคร้ังก็ “อยูเ่ป็น” บำงคร้ังก็ “อยูไ่ม่เป็น” ร้อยละ 5.30 
ระบุวำ่ ไม่รู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ และร้อยละ 3.92 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ    

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อตนเองวำ่ “อยูไ่ม่เป็น” หรือ “อยูเ่ป็น” พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.19 ระบุวำ่ “อยูเ่ป็น” 
ร้อยละ 19.81 ระบุว่ำ บำงคร้ังก็ “อยู่เป็น” บำงคร้ังก็ “อยู่ไม่เป็น” ร้อยละ 5.94 ระบุว่ำ “อยู่ไม่เป็น” ร้อยละ 1.19 ระบุว่ำ ไม่รู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   
และร้อยละ 0.87 ระบุวำ่ ไม่แน่ใจ    

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.95 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.52 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.30 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 34.08 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.15 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 49.13 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.87 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 7.69 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 14.82 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.71 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 35.10 มีอำยุ 46 – 59 ปี          
และร้อยละ 20.68 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.45 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.81 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.55 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอ่ืน ๆ และร้อยละ 1.19 ไม่ระบุศำสนำ  

 
 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th   

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th


2 
 

 
ตัวอย่ำงร้อยละ 21.63 สถำนภำพโสด ร้อยละ 73.45 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.57 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 1.35 ไม่ระบุ

สถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 30.59 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 30.35 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.64 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 23.77 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.07 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.58 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 10.30 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.18 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 22.03 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 17.83 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.45 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน      
ร้อยละ 16.64 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.22 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.35 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 15.93 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 25.44 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.44 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 8.80 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.15 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 7.92 มีรำยได้
เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 11.32 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ในความเข้าใจของท่าน “อยู่เป็น” หมายถึงอะไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความเข้าใจของประชาชนต่อค าว่า “อยู่เป็น” ร้อยละ 
คนท่ีสำมำรถปรับตวัตำมสถำนกำรณ์ใหส้อดคลอ้งกบับริบทท่ีด ำรงอยู ่ 40.57 
คนท่ีใชว้ธีิกำรใด ๆ ก็ไดท่ี้ท ำใหส้ำมำรถด ำรงชีวติอยูร่อดปลอดภยั 38.11 
คนท่ีสำมำรถวเิครำะห์สถำนกำรณ์ และเขำ้ใจสงัคม 15.53 
คนท่ีมีวธีิกำรใหไ้ดรั้บกำรยอมรับจำกสงัคม และมีควำมเจริญรุ่งเรือง 12.60 
คนท่ีเขำ้เมืองตำหล่ิว ตอ้งหล่ิวตำตำม 7.45 
คนท่ีพอใจกบัส่ิงดี ๆ ในปัจจุบนั ไม่ตอ้งกำรกำรเปล่ียนแปลง 3.49 
กำรยอมจ ำนนต่อสภำพแวดลอ้มหรืออ ำนำจ 2.22 
คนไม่มีจุดยนื ไม่ยดึมัน่ในหลกักำร และไม่มีอุดมกำรณ์ 1.58 
ไม่รู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 5.78 

 
2. ในความเข้าใจของท่าน “อยู่ไม่เป็น” หมายถึงอะไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความเข้าใจของประชาชนต่อค าว่า “อยู่ไม่เป็น”  ร้อยละ 
คนท่ีไม่สำมำรถปรับตวัตำมสถำนกำรณ์ใหส้อดคลอ้งกบับริบทท่ีด ำรงอยู ่ 35.18 
คนท่ีกระท ำส่ิงใดแลว้เกิดผลลบกบัตนเอง 23.45 
คนท่ีไม่รู้จกักำละเทศะ ด้ือร้ัน หวัชนฝำ เอำแต่ใจตนเองเป็นหลกั 15.77 
คนท่ีชอบท ำตวัแบบ จระเขข้วำงคลองหรือแกวง่เทำ้หำเส้ียน 14.03 
คนท่ีท ำอะไรก็ไม่ไดรั้บกำรยอมรับจำกสงัคม และไม่เจริญรุ่งเรือง 13.39 
คนท่ีขำดควำมสำมำรถในกำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์ และไม่เขำ้ใจสงัคม 10.78 
คนท่ีไม่ยอมจ ำนนต่อสภำพแวดลอ้มหรืออ ำนำจ 4.83 
คนท่ีตอ้งกำรกำรเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 3.41 
ไม่รู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 7.29 

 
3. ท่านได้ตดิตามข่าว “อยู่ไม่เป็น” ของพรรคอนาคตใหม่ หรือไม่ 

การตดิตามข่าว “อยู่ไม่เป็น” ของพรรคอนาคตใหม่ ร้อยละ 
ไม่ติดตำมเลย 65.21 
ติดตำมบำ้ง 27.73 
ติดตำมตลอด 6.66 
ไม่รู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.40 

รวม 100.00 
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4. ท่านมคีวามคดิเห็นอย่างไรกบัการประกาศและกจิกรรม “อยู่ไม่เป็น” ของพรรคอนาคตใหม่ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(เฉพาะผู้ทีต่อบตดิตามตลอดและตดิตามบ้าง = 434) 

ความคดิเห็นต่อการประกาศและกจิกรรม “อยู่ไม่เป็น” ของพรรคอนาคตใหม่ ร้อยละ 
เป็นกำรแสดงจุดยนืของพรรค 38.25 
เป็นกำรพดูควำมจริงเก่ียวกบัสงัคม 26.27 
เป็นกำรสร้ำงกระแส ในกำรเรียกคะแนนเสียง/ควำมสนใจ จำกประชำชน 21.20 
เป็นค ำพดู/วธีิกำร ในกำรโจมตีฝ่ำยตรงขำ้ม 11.29 
เป็นกำรแสดงผลงำนของพรรค 8.99 
เป็นแค่ค  ำประกำศ และ/หรือ กิจกรรมทำงกำรเมืองอยำ่งหน่ึงเท่ำนั้น 7.60 
พรรคอนำคตใหม่อยูไ่ม่เป็นสุขจำกคดีควำมต่ำง ๆ 4.61 
พรรคอนำคตใหม่ไม่เขำ้ใจ สงัคม/กำรเมืองไทย 2.53 
ไม่รู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 7.14 

 
5. ท่านคดิว่าพรรคอนาคตใหม่ “อยู่ไม่เป็น” หรือ “อยู่เป็น” (เฉพาะผู้ทีต่อบตดิตามตลอดและตดิตามบ้าง = 434) 

ความคดิเห็นต่อพรรคอนาคตใหม่ว่า “อยู่ไม่เป็น” หรือ “อยู่เป็น” ร้อยละ 
“อยูเ่ป็น” 41.70 
“อยูไ่ม่เป็น” 29.03 
บำงคร้ังก็ “อยูเ่ป็น” บำงคร้ังก็ “อยูไ่ม่เป็น” 20.05 
ไม่รู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 5.30 
ไม่แน่ใจ 3.92 

รวม 100.00 
 

6. ท่านคดิว่าตวัท่าน “อยู่ไม่เป็น” หรือ “อยู่เป็น” 
ความคดิเห็นของประชาชนต่อตนเองว่า “อยู่ไม่เป็น” หรือ “อยู่เป็น” ร้อยละ 

“อยูเ่ป็น” 72.19 
บำงคร้ังก็ “อยูเ่ป็น” บำงคร้ังก็ “อยูไ่ม่เป็น” 19.81 
“อยูไ่ม่เป็น” 5.94 
ไม่รู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.19 
ไม่แน่ใจ 0.87 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 113 8.95 
ปริมณฑลและภำคกลำง 322 25.52 
ภำคเหนือ 231 18.30 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 430 34.08 
ภำคใต ้ 166 13.15 

รวม 1,262 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 620 49.13 
หญิง 642 50.87 

รวม 1,262 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 97 7.69 
26 – 35 ปี 187 14.82 
36 – 45 ปี 274 21.71 
46 – 59 ปี 443 35.10 
60 ปี ข้ึนไป 261 20.68 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,262 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,192 94.45 
อิสลำม 48 3.81 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 7 0.55 
ไม่ระบุ 15 1.19 

รวม 1,262 100.00 
 

ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 273 21.63 
สมรส 927 73.45 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 45 3.57 
ไม่ระบุ 17 1.35 

รวม 1,262 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 386 30.59 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 383 30.35 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 109 8.64 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 300 23.77 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 64 5.07 
ไม่ระบุ 20 1.58 

รวม 1,262 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 130 10.30 
พนกังำนเอกชน 179 14.18 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 278 22.03 
เกษตรกร/ประมง 225 17.83 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 195 15.45 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 210 16.64 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 28 2.22 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบุ 17 1.35 

รวม 1,262 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 201 15.93 
ไม่เกิน 10,000 321 25.44 
10,001 – 20,000 321 25.44 
20,001 – 30,000 111 8.80 
30,001 –  40,000 65 5.15 
40,001 ข้ึนไป 100 7.92 
ไม่ระบุ 143 11.32 

รวม 1,262 100.00 
 
  

 


