คำสั่งโรงเรียนมหิศรำธิบดี
ที่ 575/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชำติ (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖
…………………………………………………………………………………….
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดให้ มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนใน
ระดับชาติ โดยกาหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทดสอบในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ ๒๕60 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทดสอบในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ ๒๕60 นั้น เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนมหิศราธิบดีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น จึงต้องดาเนินการยกผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน โดยจัดให้มีการดาเนินการสอน
เสริมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ ในคาบเรียนที่ 6-7 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกวันจันทร์ อังคาร และศุกร์ ในคาบที่ ๖-7 โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
๑ .คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
๑. นายวินัย
วิริยะประทีป ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางพุทธิภา
ศักดิ์ทินวัฒน์ รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. นายชยุติ
มุ่งกลาง
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔. นายณรงค์
ทองป้อง
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕. นายอานาจ
แช่มพุดซา
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๖. นางวิไลพร
ปานเพ็ชร
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
๗. นางปุณญิสา
โชตนาพงศ์
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ให้คำปรึกษำและอำนวยควำมสะดวก ในกำรดำเนินงำนให้สำเร็จเรียบร้อย
๒. คณะกรรมกำรดำเนินกำร ประกอบด้วย
๑. นางวิไลพร
ปานเพ็ชร
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางปุณญิสา
โชตนาพงศ์
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. นางอุไร
แพงพงศ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางปัทมา
ส่งสุข
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางฉัตราภรณ์
พิพัฒน์ชลธี
ครู
กรรมการ
๖. นางนิตยา
พิศิษฐวานิช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
๗. นางสายสุนีย์
สังข์กลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
๘. นางเจริญศรี
ค้อไผ่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กรรมการ
๙. นายอานาจ
แช่มพุดซา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
๑๐. นางนิศาชล
มณีวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กรรมการ
๑๑. นายดนุชศาสตร์ ศรีพล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กรรมการ
๑๒. นางสาวชฎาพร
ผิวงาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กรรมการ
๑๓. นางสาวต้องจิต
ชนยุทธ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
๑๔. นางสาวมลวิภา
ปัญญา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๕. นางจิราพรรณ
เพียนอก
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ

~๒~

๑๖. นางเสาวคนธ์
ทองคลี่
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางสาวปุณยวีร์ รอดสวัสดิ์
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวธีรนุช
เหมพันธ์
เจ้าหน้าที่วิชาการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ดาเนินการจัดทาตารางการสอนเสริม
2. กากับติดตาม ตรวจสอบ กาหนดตารางสอนเสริม ดูแลความเรียบร้อยให้นักเรียนได้รับความสะดวกใน
การติว O-NET และสอนเสริม
๓. คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนและทาการสอนเสริม
ตารางการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ คาบที่ 6-7
วัน/เดือน/ปี
17 ต.ค.59
18 ต.ค.59
20 ต.ค.59
21 ต.ค.59
25 ต.ค.59
27 ต.ค.59
28 ต.ค.59
31 ต.ค.59
1 พ.ย.59
3 พ.ย.59
4 พ.ย.59
7 พ.ย.59
8 พ.ย.59
10 พ.ย.59
11 พ.ย.59
14 พ.ย.59
15 พ.ย.59
17 พ.ย.59
18 พ.ย.59
22 พ.ย.59
24 พ.ย.59
25 พ.ย.59
28.พ.ย.59
29 พ.ย.59
1 ธ.ค.59
2 ธ.ค.59
6 ธ.ค.59
9 ธ.ค.59

ชั้น ม. 3/1-3/2 ห้อง 127
รายวิชา / ครูผู้สอน
ภาษาไทย/นางอุไร แพงพงศ์
คณิตศาสตร์/นางสุรางค์ วิริยะประทีป
วิทยาศาสตร์/นางสาวปุณยวีร์ รอดสวัสดิ์
สังคมศึกษาฯ/นางสาวฐิตาภา มาตรโคกสูง
ภาษาต่างประเทศ/นางประกอบ ฉิมวงศ์
ภาษาไทย/นางอ้อย บุญศรี
คณิตศาสตร์/นางสายสุนีย์ สังข์กลาง
วิทยาศาสตร์/นายธนวัฒน์ โทจันทร์
สังคมศึกษาฯ/นางศรีนวลจันทร์ คงฟัก
ภาษาต่างประเทศ/นางสาวต้องจิต ชนยุทธ
ภาษาไทย/นางอุไร แพงพงศ์
คณิตศาสตร์/นางสายสุนีย์ สังข์กลาง
วิทยาศาสตร์/นางจรัสศรี กันตะบุตร
สังคมศึกษาฯ/นางสาวฐิตาภา มาตรโคกสูง
ภาษาต่างประเทศ/นางสาวต้องจิต ชนยุทธ
ภาษาไทย/นางอ้อย บุญศรี
คณิตศาสตร์/นางสุรางค์ วิริยะประทีป
วิทยาศาสตร์/นางเจริญศรี ค้อไผ่
สังคมศึกษาฯ/นางศรีนวลจันทร์ คงฟัก
ภาษาต่างประเทศ/นางประกอบ ฉิมวงศ์
ภาษาไทย/นางอุไร แพงพงศ์
คณิตศาสตร์/นางสายสุนีย์ สังข์กลาง
วิทยาศาสตร์/นางปัทมา ส่งสุข
สังคมศึกษาฯ/นางสาวฐิตาภา มาตรโคกสูง
ภาษาต่างประเทศ/นางสาวต้องจิต ชนยุทธ
ภาษาไทย/นางอ้อย บุญศรี
คณิตศาสตร์/นางสุรางค์ วิริยะประทีป
วิทยาศาสตร์/นางสาวปุณยวีร์ รอดสวัสดิ์

ชั้น ม.3/3-3/4 ห้องโสตฯ
รายวิชา / ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์/นางสายสุนีย์ สังข์กลาง
วิทยาศาสตร์/นางจรัสศรี กันตะบุตร
สังคมศึกษาฯ/นางสาวฐิตาภา มาตรโคกสูง
ภาษาต่างประเทศ/นางสาวต้องจิต ชนยุทธ
ภาษาไทย/นางอ้อย บุญศรี
คณิตศาสตร์/นางสุรางค์ วิริยะประทีป
วิทยาศาสตร์/นางปัทมา ส่งสุข
สังคมศึกษาฯ/นางศรีนวลจันทร์ คงฟัก
ภาษาต่างประเทศ/นางประกอบ ฉิมวงศ์
ภาษาไทย/นางอุไร แพงพงศ์
คณิตศาสตร์/นางสายสุนีย์ สังข์กลาง
วิทยาศาสตร์/นางสาวปุณยวีร์ รอดสวัสดิ์
สังคมศึกษาฯ/นางสาวฐิตาภา มาตรโคกสูง
ภาษาต่างประเทศ/นางสาวต้องจิต ชนยุทธ
ภาษาไทย/นางอุไร แพงพงศ์
คณิตศาสตร์/นางสุรางค์ วิริยะประทีป
วิทยาศาสตร์/นายธนวัฒน์ โทจันทร์
สังคมศึกษาฯ/นางศรีนวลจันทร์ คงฟัก
ภาษาต่างประเทศ/นางประกอบ ฉิมวงศ์
ภาษาไทย/นางอ้อย บุญศรี
คณิตศาสตร์/นางสายสุนีย์ สังข์กลาง
วิทยาศาสตร์/นางเจริญศรี ค้อไผ่
สังคมศึกษาฯ/นางสาวฐิตาภา มาตรโคกสูง
ภาษาต่างประเทศ/นางประกอบ ฉิมวงศ์
ภาษาไทย/นางอุไร แพงพงศ์
คณิตศาสตร์/นางสุรางค์ วิริยะประทีป
วิทยาศาสตร์/นางจรัสศรี กันตะบุตร
สังคมศึกษาฯ/นางศรีนวลจันทร์ คงฟัก

~๓~

วัน/เดือน/ปี
13 ธ.ค.59
15 ธ.ค.59
16 ธ.ค.59
19-23 ธ.ค.59
26 ธ.ค.59
27 ธ.ค.59
29 ธ.ค.59
5 ม.ค.60
6 ม.ค.60
9 ม.ค.60
10 ม.ค.60
2 ก.พ.60
3 ก.พ.60

ชั้น ม. 3/1-3/2 ห้อง 127
รายวิชา / ครูผู้สอน
สังคมศึกษาฯ/นางศรีนวลจันทร์ คงฟัก
ภาษาต่างประเทศ/นางประกอบ ฉิมวงศ์
ภาษาไทย/นางอุไร แพงพงศ์
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559
คณิตศาสตร์/นางสายสุนีย์ สังข์กลาง
วิทยาศาสตร์/นางเจริญศรี ค้อไผ่
สังคมศึกษาฯ/นางสาวฐิตาภา มาตรโคกสูง
ภาษาต่างประเทศ/นางสาวต้องจิต ชนยุทธ
ภาษาไทย/นางอ้อย บุญศรี
คณิตศาสตร์/นางสุรางค์ วิริยะประทีป
วิทยาศาสตร์/นายธนวัฒน์ โทจันทร์
สังคมศึกษาฯ/นางศรีนวลจันทร์ คงฟัก
ภาษาต่างประเทศ/นางประกอบ ฉิมวงศ์

ชั้น ม.3/3-3/4 ห้องโสตฯ
รายวิชา / ครูผู้สอน
ภาษาต่างประเทศ/นางสาวต้องจิต ชนยุทธ
ภาษาไทย/นางอ้อย บุญศรี
คณิตศาสตร์/นางสายสุนีย์ สังข์กลาง
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559
วิทยาศาสตร์/นางปัทมา ส่งสุข
สังคมศึกษาฯ/นางสาวฐิตาภา มาตรโคกสูง
ภาษาต่างประเทศ/นางสาวต้องจิต ชนยุทธ
ภาษาไทย/นางอุไร แพงพงศ์
คณิตศาสตร์/นางสุรางค์ วิริยะประทีป
วิทยาศาสตร์/นางสาวปุณยวีร์ รอดสวัสดิ์
สังคมศึกษาฯ/นางศรีนวลจันทร์ คงฟัก
ภาษาต่างประเทศ/นางประกอบ ฉิมวงศ์
ภาษาไทย/นางอ้อย บุญศรี

~๔~

ตารางการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ทุกวันจันทร์ อังคาร และศุกร์ คาบที่ 6-7
วัน/เดือน/ปี

ชั้น ม. 6/1-6/3 ห้อง ศรีแจ้งรุ่ง
รายวิชา / ครูผู้สอน
17 ต.ค.59 ฟิสิกส์/นางเสาวคนธ์ ทองคลี่
18 ต.ค.59 ภาษาไทย/นางจรินทร์ ทรงประโคน
21 ต.ค.59 เคมี/นางวิไล ชานินอก
25 ต.ค.59 คณิตศาสตร์/นางนลิตา นาถ้าพลอย
28 ต.ค.59 ชีววิทยา/นางสาวอุไรวรรณ บุญธรรมมา
31 ต.ค.59 ภาษาต่างประเทศ/นางวนิชา ผลโกสุก
1 พ.ย.59
สังคมศึกษาฯ/นางสาวนันทกา สุจินพรัหม
4 พ.ย.59
ฟิสิกส์/นางเสาวคนธ์ ทองคลี่
7 พ.ย.59
ภาษาไทย/นางอรทัย ธนะสัมบัญ
8 พ.ย.59
เคมี/นางสาวรัชฎาพร วัชรวิชานันท์
11 พ.ย.59 คณิตศาสตร์/นางสาวชลนภา คงคิด
14 พ.ย.59 ชีววิทยา/นายธนวัฒน์ โทจันทร์
15 พ.ย.59 ภาษาต่างประเทศ/นายพรเมธา แสงสุขทินภัทร
18 พ.ย.59 สังคมศึกษาฯ/นางสาวนันทกา สุจินพรัหม
22 พ.ย.59 ฟิสิกส์/นางชยุดา จันคา
25 พ.ย.59 ภาษาไทย/นางจรินทร์ ทรงประโคน
28 พ.ย.59 เคมี/นางวิไล ชานินอก
29 พ.ย.59 คณิตศาสตร์/นางนลิตา นาถ้าพลอย
2 ธ.ค.59
ชีววิทยา/นางสาวปุณยวีร์ รอดสวัสดิ์
6 ธ.ค.59
ภาษาต่างประเทศ/นางวนิชา ผลโกสุก
9 ธ.ค.59
สังคมศึกษาฯ/นางสาวนันทกา สุจินพรัหม
13 ธ.ค.59
ฟิสิกส์/นางเสาวคนธ์ ทองคลี่
16 ธ.ค.59
ภาษาไทย/นางอรทัย ธนะสัมบัญ
19-23 ธ.ค.59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559
26 ธ.ค.59
เคมี/นางสาวรัชฎาพร วัชรวิชานันท์
27 ธ.ค.59
คณิตศาสตร์/นางสาวชลนภา คงคิด
6 ม.ค.60
ชีววิทยา/นางสาวอุไรวรรณ บุญธรรมมา
9 ม.ค.60
ภาษาต่างประเทศ/นายพรเมธา แสงสุขทินภัทร
10 ม.ค.60 สังคมศึกษาฯ/นางสาวนันทกา สุจินพรัหม
17 ม.ค.60 ฟิสิกส์/นางเสาวคนธ์ ทองคลี่
20 ม.ค.60 ภาษาไทย/นางจรินทร์ ทรงประโคน

ชั้น ม.6/4-6/7 ห้อง แนะแนว
รายวิชา / ครูผู้สอน
ภาษาไทย/นางอรทัย ธนะสัมบัญ
เคมี/นางสาวรัชฎาพร วัชรวิชานันท์
คณิตศาสตร์/นางสาวชลนภา คงคิด
ชีววิทยา/นางสาวปุณยวีร์ รอดสวัสดิ์
ภาษาต่างประเทศ/นายพรเมธา แสงสุขทินภัทร
สังคมศึกษาฯ/นางสาวนันทกา สุจินพรัหม
ฟิสิกส์/นางชยุดา จันคา
ภาษาไทย/นางจรินทร์ ทรงประโคน
เคมี/นางวิไล ชานินอก
คณิตศาสตร์/นางนลิตา นาถ้าพลอย
ชีววิทยา/นางสาวอุไรวรรณ บุญธรรมมา
ภาษาต่างประเทศ/นางวนิชา ผลโกสุก
สังคมศึกษาฯ/นางสาวนันทกา สุจินพรัหม
ฟิสิกส์/นางเสาวคนธ์ ทองคลี่
ภาษาไทย/นางอรทัย ธนะสัมบัญ
เคมี/นางสาวรัชฎาพร วัชรวิชานันท์
คณิตศาสตร์/นางสาวชลนภา คงคิด
ชีววิทยา/นายธนวัฒน์ โทจันทร์
ภาษาต่างประเทศ/นายพรเมธา แสงสุขทินภัทร
สังคมศึกษาฯ/นางสาวนันทกา สุจินพรัหม
ฟิสิกส์/นางเสาวคนธ์ ทองคลี่
ภาษาไทย/นางจรินทร์ ทรงประโคน
เคมี/นางวิไล ชานินอก
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559
คณิตศาสตร์/นางนลิตา นาถ้าพลอย
ชีววิทยา/นางสาวปุณยวีร์ รอดสวัสดิ์
ภาษาต่างประเทศ/นางวนิชา ผลโกสุก
สังคมศึกษาฯ/นางสาวนันทกา สุจินพรัหม
ฟิสิกส์/นางชยุดา จันคา
ภาษาไทย/นางอรทัย ธนะสัมบัญ
เคมี/นางสาวรัชฎาพร วัชรวิชานันท์

~๕~

วัน/เดือน/ปี

ชั้น ม. 6/1-6/3 ห้อง ศรีแจ้งรุ่ง
ชั้น ม.6/4-6/7 ห้อง แนะแนว
รายวิชา / ครูผู้สอน
รายวิชา / ครูผู้สอน
13 ก.พ.60 เคมี/นางวิไล ชานินอก
คณิตศาสตร์/นางสาวชลนภา คงคิด
14 ก.พ.60 คณิตศาสตร์/นางนลิตา นาถ้าพลอย
ชีววิทยา/นางสาวอุไรวรรณ บุญธรรมา
หน้ำที่ เข้ำสอนเสริมนักเรียนตำมตำรำงที่กำหนดให้
4. คณะกรรมกำรสถำนที่ ประกอบด้วย
๑. นายณรงค์
ทองป้อง
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางจิณห์จุฑา
อาจศรีไชย
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นายอานาจ
โจมกลาง
ช่างเทคนิค
กรรมการ
๔. นายแสวง
ขัดโพธิ์
ช่างครุภัณฑ์
กรรมการ
5. นายสุรพล
เยื่องกลาง
ช่างครุภัณฑ์
กรรมการ
6. นายชยุต
เจนโพธิ์
ช่างครุภัณฑ์
กรรมการ
7. นายพนมกร
ก่าโพธิ์
ช่างครุภัณฑ์
กรรมการ
8. นางอรพรรณ
จงพึ่งกลาง
แม่บ้าน
กรรมการและเลขานุการ
9. นางทรัพย์
คุ้มกลาง
แม่บ้าน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมสถานที่ จัดโต๊ะ เก้าอี้ ห้องโสตฯ และห้อง 127
๒. ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องฉำยทึบแสง ไมโครโฟน และบันทึกภำพกิจกรรม
๓. จัดพำหนะรับส่งวิทยำกรจำกที่พักถึงโรงเรียนและจำกโรงเรียนถึงที่พัก ตลอดกำรจัดกิจกรรม
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร
๑. นำงชยุดำ
จันคำ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงฉัตรำภรณ์
พิพัฒน์ชลธี
ครู
รองประธานกรรมการ
3. นางวัชรีพรรณ
แก้วกงพาน
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๔. นำงสำวธีรนุช
เหมพันธ์
เจ้ำหน้ำที่วิชำกำร
กรรมกำร
๕. นำงสำวปุณยวีร์
รอดสวัสดิ์
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ดูแลน้าดื่มให้แก่คณะครูที่สอนเสริม
๖. คณะกรรมกำรงบประมำณ กำรเงิน พัสดุ
๑. นำยชยุติ
มุ่งกลำง
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงนิตยำ
พิศิษฐวำนิช ครูชำนำญกำรพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทกา
สุจินพรัหม
ครูชานาญการ
กรรมการ
๔. นำงสำวอนงนำฏ
เงำเกำะ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กรรมกำร
๕. นำงผกำพรรณ
บรรเทำ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖. นำงจรัสศรี
กันตะบุตร
ครูชำนำญกำรพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ เบิกจ่ายเงินสาหรับใช้จ่ายในการสอนเสริม
๗. คณะกรรมกำรประเมินผล ประกอบด้วย
๑. นำงเสำวคนธ์
ทองคลี่
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงอุไร
แพงพงศ์
ครูชำนำญกำรพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงปัทมำ
ส่งสุข
ครูชำนำญกำรพิเศษ
กรรมการ
4. นางฉัตราภรณ์
พิพัฒน์ชลธี
ครู
กรรมการ

~๖~

5. นางสาวปุณยวีร์
รอดสวัสดิ์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวธีรนุช
เหมพันธ์
เจ้าหน้าทีว่ ิชาการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ รวบรวม ประเมินผลแต่ละรายวิชา สรุป และรายงานผู้อานวยการต่อไป
ขอให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เต็มควำมสำมำรถ เพื่อบังเกิดผลดีต่อทำง
รำชกำรต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9
(นำยวินัย วิริยะประทีป)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมหิศรำธิบดี

