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เลขกลุ่มรายงาน 01999213 ข้อ 1 ข
กลุ่มที่ 1
1. น.ส.สร้ อยแก้ ว สาวะดี 6220601068 หมู่ 703 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1575
2. น.ส.สุพัตรา ธรรมจาดี 6220601084 หมู่ 703 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1576
กฏของชาร์ล (ความร้ อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส)
กลุ่มที่ 2
1. น.ส.ปัญญาพร พิทกั ษ์วงศ์ 6220602901หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1121
2. น.ส.ธัญจิรา ชวนะไพศาล 6220602871 หมู่ 703 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1586
กฎทรงมวล
กลุ่มที่ 3
1. นายปฐวี แก้ ววิริยะกิจกูล 6220601009 หมู่ 703 ลําดับที่เข้ าสอบ 1573
2. น.ส.ณัฐนิชา ลําดวล 6220602811 หมู่ 703 ลําดับที่เข้ าสอบ 1584
กฎแห่งการใช้ และไม่ใช้ (law of use and disuse)
กลุ่มที่ 4
1. นายกรชกาย เตี๋ยวสกุล 6220601483 ลําดับที่เข้ าสอบ 1577
2. นายวรัญชัย จันทร์ประทุม 6220602994 ลําดับที่เข้ าสอบ 1587
กฎสัดส่วนพหุคูณ/กฎดาลตัน (law of multiple proportions)
กลุ่มที่ 5
1. นาย ธีรชัย ศรีสวุ รรณ์ 6221606993 หมู่ 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 410
2. นางสาวจิตรกัญญา ต้ นชาลี 6221612551 หมู่ 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 459
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เรื่อง กฎเพนดูลัม
กลุ่มที่ 6
1. น.ส.เมธินี พงษ์สรุ ะ 6220601530 หมู่ 703 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1579
2. น.ส.โมไนย ภูศรี 6220601548 หมู่ 703 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1580
กฎของฮุค
กลุ่มที่ 7
1. นายทีฆทัศน์ บุญเติม 6221606951 หมู่700 ลําดับที่เข้ าสอบ 409
2. น.ส.สุพิชฌาย์ สวัสดิ์นาํ 6221607183 หมู่700 ลําดับที่เข้ าสอบ 413
กฎของอาร์คิมิดีส เรื่องเเรงลอยตัว
กลุ่มที่ 8
1. นายกุลวัชร์ จิตต์เทอดไทย 6220502841 เลขที่สอบ 281 หมู่เรียน 700
2. นายนพรัตน์ ดอกไม้ 6220501446 เลขที่สอบ 256 หมู่เรียน 700
กฎของเคปเลอร์
กลุ่มที่ 9
1. นางสาวทิวาวรรณ ทิพรังษี 6220602846 หมู่ 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 681
2. นางสาวอรนลิน ชํานาญทาง 6220603079 หมู่ 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 684
กฎของวีน (Wien’s Law)
กลุ่มที่ 10
1. นางสาวณัฐธิดา ใจกล้ า 6221603218 หมู่ 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 390
2. นางสาวธนัชพร เพชรนิล 6221606497 หมู่ 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 400
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กฎขีดจํากัดแห่งความอดทนของเชลฟอร์ด (Shelford’s law of tolerance)
กลุ่มที่ 11
1. นางสาวพิมพ์พลอย กลําพบุตร 6220602935 หมู่ 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 682
2. นางสาวอนาค์นาฏ คํามี 6220603061 หมู่ 701ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 683
กฎของอาโวกาโดร
กลุ่มที่ 12
1. น.ส.พรศิริ พานาเรียง 6220601025 หมู่702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1110
2. น.ส.สิริวิมล สุมนัส 6220601076 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1111
กฎของโอห์ม (Ohm's low)
กลุ่มที่ 13
1. นายรัฐพล พันชาติ 6121700971 หมู่702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 978
2. นายธรรมรัตน์ เมาเสม 6121700807 หมู่702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 976
กฎของ Kirchhoff (เรื่องแรงดันไฟฟ้ า Kirchhoff’s Voltage Law, KVL)
กลุ่มที่ 14
1. นางสาวนุชนาฏ จันทร์ฤกษ์ 6021602587 หมู่ 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 59
2. นางสาวพรสวรรค์ รอดไธสง 6021602668 หมู่ 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 61
กฎของพาสคัล (Pascal’s law)
กลุ่มที่ 15
1. นายรัชชานนท์ ตรงกิจ 6221612764 หมู่เรียน 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 462
2. นางสาวพัชรสุดา นามวงษ์ 6221607108 หมู่เรียน 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 411
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เรื่อง กฎของโมเมนต์
กลุ่มที่ 16
1. น.ส. วรินรําไพ อนุมาตย์ 6021602790 หมู่ 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 562
2. น.ส.อังคณา หลวงภักดี 6021602935 หมู่ 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 564
เรื่อง กฎการอนุรักษ์พลังงาน (Law of conservation of energy)
กลุ่มที่ 17
1. นายจิราพัฒน์ ผลเจริญรัตน์ 6220501381 หมู่ 700 ลําดับเลขที่สอบ 252
2. นายภัทรกวี จรูญโรจน์ ณ อยุธยา 6220502990 หมู่ 700 ลําดับเลขที่สอบ 285
เรื่อง กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ (Law of independent assortment)
กลุ่มที่ 18
1. น.ส.ณัฐธยาน์ พลายมีนพเก้ า 6221606934 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1174
2. น.ส.จิตติมา หนโสภณ 6221613736 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1276
กฎสัดส่วนคงที่ หรือ กฎสัดส่วนคงตัว (โจเซฟ เพราสต์)
กลุ่มที่ 19
1. อรพรรณ. มากพันธุ์ 6221607205 หมู่เรียน 702 เลขที่เข้ าสอบ 1182
2. ประภัสสร กาวินตุ้ย 6221612683 หมู่เรียน 702 เลขที่เข้ าสอบ 1252
กฎความไม่แน่นอน ของเวอร์เนอร์ ไอเซ็นเบิร์ก
กลุ่มที่ 20
1. น.ส.เกวลี ตรังตรีชาติ 6021602951 หมู่ 700 เลขที่น่ังสอบ 62
2. น.ส.ชนัญญา ทองน้ อย 6021602391 หมู่ 700 เลขที่เข้ าสอบ 58
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กฎของฟาราเดย์ (Faraday’s Law)
กลุ่มที่ 21
1. น.ส. ปุณยวีร์ อินทร์ทองคํา 6221612713 หมู่ 702 เลขที่เข้ าสอบ 1255
2. น.ส. ศุภมาส ดารารักษ์ 6221612772 หมู่ 702 เลขที่เข้ าสอบ 1258
กฎข้ อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์
กลุ่มที่ 22
1. นายณัฐพล เกตุคาํ 6220501420 หมู่เรียน 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 254
2. นายสราวุธ ไทยอุดมทรัพย์ 6220501357 หมู่เรียน 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 251
เรื่อง กฎของพลังค์
กลุ่มที่ 23
1. น.ส.ธัญลักษณ์ เรืองมณี 6221606985 หมู่ 702 เลขที่เข้ าสอบ 1177
2. น.ส.พรรณพัสสา กาบทอง 6221607086 หมู่ 702 เลขที่เข้ าสอบ 1181
กฎของเกย์-ลูสแซก (Gay-Lussac's Law)
กลุ่มที่ 24
1. นางสาวบุญสิตา เตชะศิรินุกูล 6021602595 หมู่เรียน 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 60
2. นางสาวชลลทิน เอี่ยมสอาด 6021611195 หมู่เรียน 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 76
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้ อที่ 3 เรื่อง กฎของแรงปฏิกิริยา (Action = Reaction)
กลุ่มที่ 25
1. น.ส.นภัส ดะรีพัตร์ 6221607019 หมู่เรียน 702 เลขที่เข้ าสอบ 1179
2. น.ส.จุฑามาส โสมนัส 6221612560 หมู่้เรียน 702 เลขที่เข้ าสอบ 1246
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กฎข้ อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์
กลุ่มที่ 26
1. นางสาว อรพรรณ นุ่มเอือม 6220101961 หมู่เรียน700 เลขที่เข้ าสอบ 203
2. นางสาว อรวรรณ วงษ์สดุ ใจ 6220101979 หมู่เรียน 700 เลขที่เข้ าสอบ 204
เรื่อง กฎของเพาลี
กลุ่มที่ 27
1. นายวงศธร กุณวงศ์ 6021601734 หมู่เรียน 700 เลขที่เข้ าสอบ 54
2. น.ส. อภิศรา วัฒนทองกูล 6021602030 หมู่เรียน 700 เลขที่เข้ าสอบ 56
กฎของคูลอมบ์ (Coulomb's law)
กลุ่มที่ 28
1. นางสาววิภาดา วางมาลี หมู่เรียน 702 เลขที่เข้ าสอบ 1012
2. นางสาวสุรีพร จิตต์ม่นั การ หมู่เรียน 702 เลขที่เข้ าสอบ 1015
กฎการแยกตัวของยีน (Law of segregation of gene )
กลุ่มที่ 29
1. นายภูวดิษฐ์ บุ่งทอง 6220503023 หมู่700 ลําดับที่สอบ 286
2. นายสมตรี แซ่เฮ้ อ 6220500521 หมู่700 ลําดับที่สอบ 234
กฏของปัวซอยย์(Poiseuille's law)
กลุ่มที่ 30
1. นางสาวสมิตานัน วนขจรไกร 6220502272 หมู่เรียน703 เลขที่เข้ าสอบ 1557
2. นางสาวประภาภรณ์ ไพศาลรัตนานุกูล 6220503511 หมู่เรียน703 เลขที่เข้ าสอบ 1562
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กฎของเวลา(Foucault's pendulum)
กลุ่มที่ 31
1. นายอัครินทร์ เเซ่ต้ัง 6220500574หมู่700 ลําดับเข้ าสอบ236
2. นายชัยนาวี รัตนา 6220501390หมู่700 ลําดับเข้ าสอบ253
กฎของโมเมนตัม
กลุ่มที่ 32
1. นางสาว เบญจวรรณ บัวพัน 6020104061 หมู่เรียน 701 เลขที่เข้ าสอบ 540
2. นางสาว นัทธมน บุงน้ อย 6020100367 หมู่ 701 เลขที่เข้ าสอบที่ 520
กฎมือซ้ ายของเฟลมมิ่ง
กลุ่มที่ 33
1. นางสาวพรรณพรรษ สังวาลย์เงิน 6120101535 หมู่ 702 เลขที่เข้ าสอบ 893
2. นายภูริณัฐ แก้ วไทย 6120102892 หมู่ 702 เลขที่เข้ าสอบ 905
เรื่อง กฎของสเนลล์(กฎการหักเหของแสง)
กลุ่มที่ 34
1. พงศพัฒน์ ภู่ภีโญ 6220501501 หมู่ 700 ลําดับที่ 1072
2. สุวิจักขณ์ สร้ อยทอง 6220501632 หมู่ 700 ลําดับที่ 1073
กฎของเลนซ์
กลุ่มที่ 35
1. น.ส.ภัทราพร ทรัพย์ทวี รหัสนิสิต 6121604280 เลขที่เข้ าสอบ 133 หมู่ 700
2. น.ส.สุพิชญา แซ่กนั๋ รหัสนิสติ 6121604379 เลขที่เข้ าสอบ 136 หมู่ 700
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กฎของเบียร์-แลมเบิร์ต
กลุ่มที่ 36
1. นางสาวณัฐวรรณ ซื่อตรง 6020103935 หมู่ 701 เลขที่เข้ าสอบ 536
2. นายพิเศษพัชร ไชยพงษ์ 6020103935 หมู่ 701 เลขที่เข้ าสอบ 538
กฎน้ อยที่สดุ ของลีบิก (Liebig's law of the minimum)
กลุ่มที่ 37
1. นางสาววริศรา ศรชมแก้ ว 6220101707 หมู่ 701 เลขที่น่ังสอบ 664
2. นาวสาวอารีย์ ใจดี 6220104218 หมู่703 เลขที่น่ังสอบ 1549
เรื่องกฎออกเตท (Octet Rule)
กลุ่มที่ 38
1. นางสาวเมลดา เงื่องกระโทก 6021602781 หมู่ 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 561
2. นางสาววรินรําไพ เนินใหม่ 6021602803 หมู่ 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 563
กฏฮับเบิล (Hubble Law)
กลุ่มที่ 39
1. นางสาวศันสนีย์ แอสมรัง 6020100413 หมู่ 701 เลขที่น่ังสอบ 523
2. นางสาวอนุธดิ า จงไพศาล 6020100430 หมู่ 701เลขที่น่ังสอบ 524
เรื่อง กฎของควาร์ก (Quark)
กลุ่มที่ 40
1. นายพลังธรรม คงทอง 6020101681 เลขที่สอบ 529 หมู่ 701
2. นางสาวณัษฐา สุขอินทร์ 6020103943 เลขที่สอบ 537 หมู่ 701
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เรื่อง กฎของเกาส์
กลุ่มที่ 41
1. นาย ธนกรณ์ สว่างเมือง 6220504411 เลขที่ 315
2. นาย กิตติศักดิ์ รัศมี 6220502833 เลขที่ 280
กฎเเรงดึงดูดระหว่างมวล
กลุ่มที่ 42
1. นางสาวอัญรญา เหลือทรัพย์ 6220101987 หมู่เรียน 702 เลขที่เข้ าสอบ 1016
2. นางสาวอินทิรา ประทุม 6220102657 หมู่เรียน 702 เลขที่เข้ าสอบ 1022
เรื่อง กฎของลาวัวซิเอ
กลุ่มที่ 43
1. นางสาวกมลวรรณ นํา้ กลั่น 6220100727 หมู่ 703 เลขที่เข้ าสอบ 1525
2. นางสาวกมลวรรณ หนูแก้ ว 6220100735 หมู่ 702 เลขที่เข้ าสอบ 990
เรื่อง กฎการกระโดดของควอนตัม
กลุ่มที่ 44
1. นางสาว วรรณพร พาน 6121603607 หมู่ 700 ลําดับที่เข้ าสอบ 129
2. นาย ภครพล บุญครอบ 6121607807 หมู่ 700 ลําดับที่เข้ าสอบ 143
เรื่อง กฎของเฮสส์(Hess's law)
กลุ่มที่ 45
1. นายธีรเดชทัพภะ 6220500466 เลขที่ 232
2. นายภานุวัชรทัตศรีสถาพรกุล 6220501543 เลขที่ 260

10

กฎสมดุลเคมี ของ (Claude Louis Berthollet)
กลุ่มที่ 46
1. น.ส.กนกวรรณ จันทร์เชื้อ 5920103299 หมู่701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 517
2. นายสีระวุฒิ ทองสุข 6020103170 หมู่701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 535
กฎของบูสเตอร์ป๊ัม (Booster Pump)
กลุ่มที่ 47
1. 6220100794 กัญญาณัฐ ขาวเงิน หมู่ 700 ลําดับที่เข้ าสอบ 189
2. 6220100778 กฤษณา ละม้ ายเมือง หมู่ 702 ลําดับที่เข้ าสอบ 992
กฎธรรมชาติของแสง
กลุ่มที่ 48
1. นายจิรวัฒน์ บุญจันทร์ รหัสนิสิต 6020102289 หมู่700 ลําดับที่เข้ าสอบ 7
2. นายธีรภัทร ศรีกลัดหนู รหัสนิสิต 6020102963 หมู่702 ลําดับที่เข้ าสอบ 827
กฎของดาร์ซี (Darcy's Law)
กลุ่มที่ 49
1. นายพุฒิพงค์ พิทกั ษ์ชัยณรงค์ 6220100522 ลําดับที่175 หมู่702
2. นายจีรวัฒน์ ปั้นหว่าง 6220500938 ลําดับที่ 244 หมู่700
กฎของฟูเรียร์
กลุ่มที่ 50
1. 6020104923 นางสาวสาวิณี ทับทิมทอง เลขที่เข้ าสอบ 836 หมู่702
2. 6020105067 นางสาวเข็มทอง ปรานนท์ เลขที่เข้ าสอบ 837 หมู่702
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กฏพิริออดิก
กลุ่มที่ 51
1. ลําดับที่64 ณิชกานต์ พิมพ์พันธุ์ 6021604849 หมู่ 700
2. ลําดับที่68 ไพลิน จิตรเอื้อตระกูล 6021605268 หมู่ 700
ldeal gas law
กลุ่มที่ 52
1. น.ส.ศศิวรรณ นุชศิริ 6020102777 หมู่ 702 ลําดับที่เข้ าสอบ 825
2. น.ส.สิริมา ถ้ วนถวิล 6020102815. หมู่ 702 ลําดับที่เข้ าสอบ 826
กฎของทอร์ริเซลลิ (Torricelli’s Law)
กลุ่มที่ 53
1. นางสาวณิชกานต์ ธรรมจง 6220600983 หมู่ 703 ลําดับที่เข้ าสอบ 1572
2. นางสาวพัทธนันท์ แก้ วเข้ ม 6220601033 หมู่ 703 ลําดับที่เข้ าสอบ 1574
เรื่อง กฎการวางตัวซ้ อนกัน (law of superposition) ของเจมส์ฮัทตัน (James Huttton)
กลุ่มที่ 54
1. ธีรวัฒน์ ศรีวงษ์ รหัสนิสติ 6221607001 หมู่702 ลําดับที่เข้ าสอบ 1178
2. ฐิ ตารีย์ ศรีสาํ ราญ รหัสนิสติ 6221612594 หมู่ 702 ลําดับที่เข้ าสอบ 1248
กฎการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง
กลุ่มที่ 55
1. นางสาวธัญวรัตน์ โพธิ์สทุ ธิ รหัสนิสติ 6120100288 หมู่ 700 ลําดับที่เข้ าสอบ 81
2. นางสาวเพชรดา เพชรเวียง รหัสนิสติ 6120101578 หมู่ 700 ลําดับที่เข้ าสอบ 88
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>> กฏของสโตก (Stokes's law) <<
กลุ่มที่ 56
1. นายปัณณธร สังขะกุล 6220501489 หมู่700 ลําดับที่เข้ าสอบ 257
2. นายพชร กังวานทวีทรัพย์ หมู่700 ลําดับที่เข้ าสอบ 284
กฎการเเพร่ของเกรย์เเฮม
กลุ่มที่ 57
1. 1170-จณิสตา กิตติวิริยะวงษ์ - 6221606861หมู่ 702
2. 1173-ฉัตรตราพร สายพลกรัง - 6221606896
กฎของบิโอต์-ซาวารต์
กลุ่มที่ 58
1. น.ส. สุชัญญา คําแหง 6021600487 หมู่ 700 ลําดับที่เข้ าสอบ 52
2. น.ส. ณัฏฐา เกตุอนิ ทร์ 6021608372 หมู่ 700 ลําดับที่เข้ าสอบ 71
กฎของชาร์กาฟฟ์ (Chargaff s’ Rule)
กลุ่มที่ 59
1. นางสาวศุภิสรา สินธุแ์ ดง 6020600751 หมู่ 700 ลําดับที่เข้ าสอบ 42
2. นางสาวอมราวดี ห้ วงนํา้ 6020602826 หมู่ 700 ลําดับที่เข้ าสอบ 47
กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้ า (conservation of charge)
กลุ่มที่ 60
1. นางสาวมิติตา สงวนสิน 6021601491 หมู่ 700 ลําดับที่เข้ าสอบ 53
2. นางสาววัลยลักษณ์ แสงดี 6021608739 หมู่ 700 ลําดับที่เข้ าสอบ 73
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กฏการลําดับชั้นหิน (law of superposition) โดย นิโคลัส สเตโน (Steno N.)
กลุ่มที่ 61
1. นางสาวกนกพร เอี่ยมแข 6021600258หมู่700 เลขที่50
2. นางสาวมนทกานติ์ ปั้นริด 6021611292 หมู่700เลขที่77
เรื่อง กฏของสเตฟาน-โบซ์ลมาน
กลุ่มที่ 62
1. น.ส.ปุณญดา อชิรเรืองกุล 6021604971 หมู่ 700 ลําดับที่เข้ าสอบ 66
2. น.ส.อัญชิษฐา ไวยากรณ์ 6021605209 หมู่ 700 ลําดับที่เข้ าสอบ 67
กฎการเย็นตัวของนิวตัน
กลุ่มที่ 63
1. น.ส. กัญญารัตน์ ทวีบุญ รหัสนิสติ 6220100816 หมู่ 703ลําดับที่เข้ าสอบ 1526
2. น.ส. เมษา เบ็ญจวรรณ รหัสนิสิต 6220101570 หมู่ 703 ลําดับที่เข้ าสอบ 1532
กฎของแอมแปร์
กลุ่มที่ 64
1. นางสาวณัฐธิดา ทวีสุข 6020104222 หมู่703 ลําดับที่ 1428
2. นางสาวธิดารัตน์ พะสุธา 6020102483 หมู่ 700 ลําดับที่ 10
กฎแห่งความร้ อนของ Joule’s law
กลุ่มที่ 65
1. นางสาววรรณลิกา ลาทอง 6020104761 หมู่ 700 เลขลําดับที่สอบ 24
2. นางสาววรรณชรี โคตรมณี 6020104745 หมู่ 702 เลขลําดับที่สอบ 832
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กฎของเบ็ตซ์ (Betz’ law)
กลุ่มที่ 66
1. นายณัฐพล แปงการิยา 6220600363 หมู่ 700 ลําดับที่336
2. นายอิทธิพัทธ์ เรืองพงษ์ 6220600673 หมู่ 700 ลําดับที่353
เรื่องกฎการสะท้อนของแสง (ฮอยเกนส์)
กลุ่มที่ 67
1. นายพิริยะ หิริโอ 6020104656 หมู่ 703 ลําดับเข้ าสอบ 1429
2. นายธีม วงศ์ประดิษฐ์ 6020103987 หมู่ 700 ลําดับเข้ าสอบ 16
Radioactive decay law
กลุ่มที่ 68
1. นางสาวภาวิดา คชอ่วม 6220600517 หมู่700 ลําดับที่เข้ าสอบ342
2. นายรณชัย แสนมะฮุง 6220600525 หมู่700 ลําดับที่เข้ าสอบ343
กฎของเรย์เลย์-จีน
กลุ่มที่ 69
1. นายสหัสวรรษ ตุงใย 6221606608 หมู่ 700 เลขที่เข้ าสอบ 404
2. นายธีรพร บุตรอากาศ 6220504194 หมู่ 700 เลขที่เข้ าสอบ 309
เรื่องกฎแรงโน้ มถ่วงโลก
กลุ่มที่ 70
1. นางสาวศุภลักษณ์ คล้ ายสุข 6221612781 หมู่702 ลําดับที่เข้ าสอบ1259
2. นางสาวจุฑามาศ ขาวดี 6221613744 หมู่702 ลําดับที่เข้ าสอบ1277
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กฎของมาลุส (Malus' Law)
กลุ่มที่ 71
1. น.ส.แพรวประกาย ต่อโชติ 6120102841 หมู่700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 94
2. น.ส.พัชรพร ลีตานา 6120103431 หมู่ 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 103
กฎความดันย่อยของดอลตัน (Dalton’s Law of partial pressure)
กลุ่มที่ 72
1. รมิตา ยศวิชัย 6221611946 หมู700 เลขที่นังสอบ 450
2. อดิเทพ ทองพูลเอียด 6221612047 หมู700 เลขที่น่ังสอบ 457
กฎของเฮนรี (Henry's Law)
กลุ่มที่ 73
1. นางสาวจิติมาภรณ์ ปักเคทาติ 6221611695 หมู่ 700 ลําดับที่ 438
2. นางสาวนภัสวรรณ ดาวมณี 6221611822 หมู่ 700 ลําดับที่ 442
กฎของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก (พันธุศาสตร์ประชากร)
กลุ่มที่ 74
1.นางสาว พรพิทกั ษ์ ทับพงษ์ 6321611310 หมู่ 703 ลําดับที่เข้ าสอบ 1636
2. นางสาว เสาวลักษณ์ หัทยานานนท์ 6321607401 หมู่703 ลําดับที่เข้ าสอบ 1635
เรื่อง กฎการต่อเนื่องของบรรพชีวิน
กลุ่มที่ 75
1. นางสาวกัญญาพัชร กลับดี 6321600539 หมู่703 ลําดับที่เข้ าสอบ1631
2. นางสาวณัฐธิดา สอนเมือง 6321603112 หมู่703 ลําดับที่เข้ าสอบ1633

16

เรื่อง กฎของราอูลท์
กลุ่มที่ 76
1. นาย ชญานนท์ ชูวงค์วาลย์ 6220601882 ลําดับที่น่ังสอบ 357
2. นาย วชิรวิชญ์ จ่าเมือง 6220602056 ลําดับที่น่ังสอบ 366
กฏการเคลื่อนที่ของ กาลิเลโอ
กลุ่มที่ 77
1. นางสาวเกวลิน เขียวอ่อน 6221600502 หมู่700 ลําดับที่เข้ าสอบ383
2. นางสาวสุกญ
ั ญา ผ่องไธสง 6221606616 หมู่700 ลําดับที่เข้ าสอบ405
“”กฏของโบด (Bode's law)‛‛
กลุ่มที่ 78
1. นาย ธนัย ธนิตพิพัฒน์ 6221606501 ลําดับที่ 401 หมู่700
2. นางสาววิภาดาทรัมมะพัฒน์ 6221611971 ลําดับที่452 หมู่700
กฎการเคลื่อนที่ของไหล ของทอร์ริเชลลี (Torricelli's Law)
กลุ่มที่ 79
1. นางสาวสมิตา คุ้มภัย 6221603226 หมู่701 ลําดับ391
2. นางสาวโสรญา จุมพรม 6221612039 หมู่701 ลําดับ456
กฎการสะท้อนของเสียง
กลุ่มที่ 80
1. น.ส.ธิติสุดา คูหามงคลไพศาล 6221611814 ลําดับที่441 หมู่เรียน 700
2. 6221611776 ณัฐพร เพ็ญใหม่ หมู่เรียน 702 เลขที่สอบ 1236

17

กฎตัวนํายิ่งยวด (Superconductors)
กลุ่มที่ 81
1. นาย ธนพล ปุริสธรรม 6221600588 หมู่700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 384
2. นายธนวัฒน์ จตุพรธเนศ 6221611792 หมู่ 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 439
กฎของอาร์เรเนียส
กลุ่มที่ 82
1. นางสาวปิ ยฉัตร บุญชื่น 6120100318 หมู่ 702 ลําดับที่ 879
2. นางสาวรุจณิชา ขยันวงษ์ 6120101683 หมู่ 702 ลําดับที่ 894
เรื่อง กฎสิบเปอร์เซ็นต์ (Law of ten percent)
กลุ่มที่ 83
1. นายธนวรรษ ทําสันเทียะ 6220600398 หมู่เรียน700 เลขที่สอบ 338
2. นางสาวลลิตา ชอ้ อนชม 6220602048 หมู่เรียน700 เลขที่สอบ 365
‚สมการแบร์นูลี Bernoulli’s Equation ‛
กลุ่มที่ 84
1.นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวงาม รหัสนิสิต 6221610206 หมู่ 702 เลขที่เข้ าสอบ 1205
2. นางสาววนิตา มะเซ็ง รหัสนิสติ 6221610419 หมู่ 702 เลขที่เข้ าสอบ 1214
กฎอัตรา (rate law)
กลุ่มที่ 85
1. นางสาวสขิลา เจริญผล 6221606586 เลขที่น่ังสอบ 403หมู่เรียน 700
2. นางสาววิสฑุ ามาศ ศรีวตากรณ์ 6221611997 เลขที่น่ังสอบ 453 หมู่เรียน 700
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เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของเฟอร์เรล (Ferrel's law)
กลุ่มที่ 86
1. นางสาวเบญจรัตน์ เชื้อชูชาติ 6021604032 เลขที่567 หมู่ 701
2. นายกฤศนรัตน์ พงษ์ดา 6021611225 เลขที่ 577 หมู่ 701
กฎแรงนิวเคลียร์
กลุ่มที่ 87
1. นางสาวนิชาดา จําปาหล่อ 6021603915 หมู่ 703 เลขที่ 1439
2. นางสาวณัฐชยา ท่าผา 6021603842 หมู่ 701 เลขที่ 566
กฏการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นมาใหม่ (law of inheritance of acquired characteristics)
กลุ่มที่ 88
1. นางสาวภัทรกร ตุลลาพันธุ์ 6320501430 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ1299
2. นาย ภัทรพล แสงเทศ 6320502282 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ1319
กฎการอนุรักษ์พลังงานกล (Law of conservation of mechanical energy)
กลุ่มที่ 89
1. นางสาว ชลิวรรณ บุญสวัสดิ์ 6121602091 หมู่702 เลขที่947
2. นายณัฏฐ์ วุฒิ โกมุทฉาย 6121602104 หมู่702 เลขที่948
กฎของฮุนด์ (Hund’s Rule)
กลุ่มที่ 90
1. นางสาวบุษยา มูลคํา 6220504232 หมู่เรียน 700 เลขที่น่ังสอบ 311
2. นายปฏิพล วันศุกร์ 6220504241 หมู่เรียน 700 เลขที่น่ังสอบ 312
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กฎลิวอิส
กลุ่มที่ 91
1. นางสาว เบญจมาศ อิ่มเอิบ 6320500506 หมู่ 702 เลขที่ 1290
2. นาย วัชรภูมิ กิตติวิรยานนท์ 6320502291 หมู่ 702 เลขที่ 1320
Fick's laws of diffusion
กลุ่มที่ 92
1. นายชาติศริ นาดี 6320501383 หมู่ 702 เลขที่ 1295
2. นางสาวอิสรารัตน์ วงษ์เวชประสิทธิ์ หมู่ 702 เลขที่ 1303
กฏของ Huckel
กลุ่มที่ 93
1. นางสาว ปวรรัตน์ ภูมิสมบัติ 6121602155 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ123 หมู่ 702
2. นางสาวภัทราภรณ์ สกุลโง้ ว 6121611456 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 160 หมู่ 702
กฎ Markovnikov
กลุ่มที่ 94
1. นางสาวศศิตา เทียนสมใจ 6220500822 ลําดับที่ 240
2. นางสาวภาวณี แก้ วนุช 6220502256 ลําดับที่ 267
กฎของมัวร์ (Moore's law)
กลุ่มที่ 95
1. น.ส.ลักษณพร คงเนียม 6320502967 เลขที่ 1331 หมู่ 702
2. น.ส.โชติกา บุญศรี 6320500476 เลขที่ 1287
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กฎของเมกซ์เวลล์ (Maxwell’s equation)
กลุ่มที่ 96
1. นายฐิ ติกร ชูเชิด รหัสนิสิต6221602319 หมู่702 ลําดับที่เข้ าสอบ1134
2. นางสาวอาธิติยา อักษรสวัสดิ์ รหัสนิสติ 6221613191 หมู่ 702 ลําดับที่เข้ าสอบ1267
-กฏของบรูสเตอร์ (Brewster’s Law)กลุ่มที่ 97
1. 6221606632 อติพร พุ่มอํ่า 407
2. 6221611873 ปานรวี ชุมพล 445
กฎความโน้ มถ่วงแห่งเอกภพ
กลุ่มที่ 98
1. นาย รวีภัทร์ เกียรติกรชูวงษ์ รหัสนิสติ 6020500128 ลําดับ 547 หมู่ 701
2. นาย วรเมธ มีแสง รหัสนิสติ 6020503721 ลําดับ 558 หมู่ 701
- Archie’s Law
กลุ่มที่ 99
1. นางสาวมณีวรรณ วิเศษเผ่า 6121602210 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 125 หมู่ 700
2. นางสาววริศรา อนุนาม 6121602244 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 127 หมู่700
กฎว่ายนํา้ ของแอมแปร์
กลุ่มที่ 100
1. นางสาวบุญรักษา เพชรรัตน์ รหัสนิสิต 6020503640 ลําดับสอบ 556 หมู่ 701
2. นางสาวกัลยารัตน์ โพกะโทก รหัสนิสติ 6021603770 ลําดับสอบ 565 หมู่701
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- กฎไบเยอร์ลี (Byerlee’s law)
กลุ่มที่ 101
1. น.ส.วรรณวิศา วงศ์สวุ รรณ 6121600462 ลําดับที่ 113
2. น.ส. จริยา คํากงลาด 6121601566 ลําดับที่ 116
กฎข้ อที่ 0 ของอุณหพลศาสตร์(เทอร์โมไดนามิก) หมู่ 700
กลุ่มที่ 102
1. 6020503682 นางสาวพิมพ์ชนก แสงตุ้ม เลขที่ 557 หมู่ 701
2. 6020500349 นายวรวุฒิ แซ่ตัน เลขที่ 549 หมู่ 701
“กฎการอนุรักษ์มวล” เรื่องเเรงตึงผิว(surface tension)
กลุ่มที่ 103
1. น.ส.พิชชาภา บุญประเสริฐ 6121602457 หมู่เรียน701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 598
2. น.ส.สิตานัน เพิ่มพงศาเจริญ 6121602554 หมู่เรียน701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 604
กฎของฟิ ตส์ (Fitts’s Law)
กลุ่มที่ 104
1. นางสาวปวรวรรณ ชุมหล่อ 6220500784 ลําดับ239 หมู่700
2. นางสาวอรพิศา มุสกิ พันธ์ 6220500849 ลําดับ 241 หมู่700
กฎรวมแก๊ส (Combined gas law)
กลุ่มที่ 105
1. น.ส.อธิชา เพิ่มพูนบุญ 6221654602 หมู่890 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1762
2. น.ส. อภิชญา สหพิบูลย์ชัย 6221654611 หมู่890 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1763
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"กฎข้ อที่ 2 กฎของพื้นที่เท่ากันของเคปเลอร์"
กลุ่มที่ 106
1. นางสาววรธิดา นพพาลี 6121606169 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ102 หมู่ 701
2. นายธีราศรัย อบเทียน 6020103986 ลําดับเลขที่เข้ าสอบที่ 17 หมู่ 700
กฏกลศาสตร์ ควอนตัม
กลุ่มที่ 107
1. น.ส.นิภัทรา ยี่ภู่ 6121600861 หมู่701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 583
2. น.ส.มณธิชา เสวตะ 6121600934 หมู่701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 586
กฎวัฏภาคของกิบบส์
กลุ่มที่ 108
1. 6121612991

นายธนพล สวัสดี เลขที่ 1513 Sec.703

2. 6121613513

นางสาวสุปรียา อุณหกานต์ เลขที่ 1515 Sec.703

กฎของเลนซ์ Len's Law
กลุ่มที่ 109
1. นางสาวณภัทร ธงทองทิพย์ 6121605847 หมู่700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 142
2. นางสาวธัญญาธร ทั่งทอง 6121611324 หมู่700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 156
กฎความเป็ นเอกภาพ (Law of Uniformitarianism)
กลุ่มที่ 110
1. นางสาวไพลิน บุญญาพัฒนาพงศ์ 6121611448 Q17 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 962
2. นางสาวชัญญา รอดกรณ์ 6121614404 Q17 หมู่ 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 165
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กฎของแรงลอเรนซ์

กลุ่มที่ 111
1. นางสาวสุวนันท์ อยู่ในวงษ์ รหัสนิสติ 6021600797 หมู่ 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 559
2. นางสาวจุฑามณี กุลโนนแดง รหัสนิสติ 6021603796 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 872
von Baer's laws
กลุ่มที่ 112
1. ศศิวรินทร์ พรมตื้อ 6221606578 หมู่เรียน702ลําดับที่1167
2. กมลรัตน์ หอมละออ 6221606390 หมู่เรียน702 ลําดับที่ 1162
กฎแห่งการเรียนรู้ตามทฤษฎีของพาฟลอฟ
กลุ่มที่ 113
1. ณัฐณิชา ศุภวงศ์ 6221611768 หมู่702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ1235
2. อนามิกา กาเยนนท์ 6221606659 หมู่702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ1168
กฏแห่งผลที่พึงพอใจ ของเอ็ดเวิร์ด ลี ธอร์นไดค์
กลุ่มที่ 114
1. ศุภิสรา วรรณภัทฑารัตน์ 6221612004 หมู่702 ลําดับที่1243
2. ฐิ ติยา ฮกทา 6221611750 หมู่702 ลําดับที่1234
กฎความสัมพันธ์ของการตัดขวาง (Law of cross-cutting relationship)
กลุ่มที่ 115
1. กมลนิตย์ วาสนศิริวรรณ 6221610869 หมู่ 700 ลําดับที่เข้ าสอบ422
2. ปรียานันท์ ร่ มเย็น 6221611130 หมู่ 700 ลําดับที่เข้ าสอบ428
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กฎความไม่สมบูรณ์ของโกเดล* *เปลี่ยนกฎ* Green's law Fluid dynamics เมื่อ 5 มีค. *เปลี่ยนกฎ* ครั้ง
ที่ 2 กฎการแผ่รังสี ของเวน เมื่อ 6 มีค.
กลุ่มที่ 116
1. น.ส. ฑิฆัมพร เปรมฤทัยสกุล 6221603200 หมู่ 702 เลขที่เข้ าสอบ 1143
2. น.ส.อภิณญา ฤทธิวงศ์ 6221606675 หมู่ 702 เลขที่เข้ าสอบ1169
~~~กฎของเคปเลอร์ ข้ อ1 กฎของวงรี~~~
กลุ่มที่ 117
1. กรวิชญ์ วงศ์ศิลปภิรมย์ 6121600845 หมู่701 ลําดับที่เข้ าสอบ 582
2. อาริฟีน สามะ 6121612100 หมู่701 ลําดับที่เข้ าสอบ 650
กฏการนําความร้ อนของฟูริเยร์ (Fourier law of heat conduction)
กลุ่มที่ 118
1. น.ส.ชุติกาญจน์ ทีตารักษ์ 6121605839 หมู่ 700 เลขที่สอบ 141
2. น.ส.วรรวิษา จันทรตัง 6121611499 หมู่ 700 เลขที่สอบ 161
กฏของลักษณะปรากฏ (law of lateral continuity)ของโจฮานเนส วอลเตอร์ (Walther J.)
กลุ่มที่ 119
1. นางสาวเกวลิน แพงมี 6321605522 เลขที่น่ังสอบ1358 หมู่เรียน702
2. นางสาวประภัสสร นิลฤทธิ์ 6321605719 เลขที่น่ังสอบ1375 หมู่เรียน702
กฏวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต [ลามาร์ก]
กลุ่มที่ 120
1. ธนวรรณ รุ่งเรือง 6121602384 เลขที่เข้ าสอบ 595 หมู่701
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2. รัตติยากร ไชยงาม 6121602481 เลขที่เข้ าสอบ 600
กฏการวางตัวตามแนวนอน (law of original horizontality)
กลุ่มที่ 121
1. ณิชากร เมฆม่วง 6121605961 หมู่ 702 ลําดับที่ 956
2. วิภาวี ติสิทไชย 6121612011 หมู่702 ลําดับที่สอบ 967
กฎการอนุรักษ์เลขแบริออน (baryon number conservation law)
กลุ่มที่ 122
1. 6121612991

นายธนพล สวัสดี เลขที่ 1513 Sec.703

2. 6121613513

นางสาวสุปรียา อุณหกานต์ เลขที่ 1515 Sec.703

กฎทํางานที่สัมพันธ์กนั ของสมองทั้ง2ซีก
กลุ่มที่ 123
1. นายธนดล วุฒิกรพิสทุ ธิ์ 6320502231 หมู่702 ลําดับที่เข้ าสอบ1314
2. นางสาวศิรภัสสร ตันยะ 6320502312 หมู่702 ลําดับที่เข้ าสอบ1321
เรื่องกฎของสโตก ความหนืดของของเหลว
กลุ่มที่ 124
น.ส. สิริวิมล สมนาม 6121602571 หมู่701 ลําดับที่เข้ าสอบ 605
น.ส. ศุภกาญจน์ ทวีกาญจน์ 6121606207 หมู่701 ลําดับที่เข้ าสอบ 620
กฎการตัดสินไม่ได้ ของ Alan Turing
กลุ่มที่ 125
1. นางสาวญาดา สอนสุจิตรา 6221611741 หมู่702 ลําดับที่1233
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2. นายคณพัฒน์ วัดตาล 6121602333 หมู่701 ลําดับที่593
กฏของสิ่งปะปนกันเข้ าไป (law of inclusion)
กลุ่มที่ 126
1. พัฒน์ดนัย ชายะตานันท์ 6221602602 หมู่ 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 388
2. ณัฐฐิ นันท์ ภิบาลวงษ์ 6221610974 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1222
กฏของคานดีด (the law of Lever)
กลุ่มที่ 127
1. นางสาวเบญญาภา คําแป้ น 6221611121 หมู่700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ427
2. นางสาวพันพัสสา วิจักขณ์พันธ์ 6221611148 หมู่700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ429
กฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ของเคปเลอร์
กลุ่มที่ 128
1. นางสาวเณฐิ ชา วุฑฒิรักษ์ 6220503449 หมู่ 700 ลําดับที่ 292
2. นางสาวอภิสรา เศรษฐโกศล 6220504895 หมู่ 700 ลําดับที่ 324
เรื่อง กฎการเลื่อนไหลของทวีป(อัลเฟรด เวเกเนอร์) ***เปลี่ยนกฎ*** กฎการหักเหของคลื่น (กฎของ
สเนลล์) เมื่อ 5 มีค.
กลุ่มที่ 129
น.ส.กุลสตรี พิมพรมมา 6221612535 หมู่ 702 เลขที่น่ังสอบ 1245
น.ส.มนธิชา กาญจนโชคชัย 6221607132 หมู่ 703 เลขที่น่ังสอบ 1592
กฎแห่งความพร้ อม (เอ็ดเวิร์ด ลี ธอร์นไดค์)
กลุ่มที่ 130
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1. วิศรุต วัฒนานุกจิ 5721651539 ลําดับที่ 1637 หมู่ 890
2. ธนกร ปันทะยม 6121612975 ลําดับที่ 1512 หมู่ 703
กฎของการเคลื่อนที่อิสระของไอออน ของ Friedrich Kohlrausch
กลุ่มที่ 131
1. ลําดับที่ 424 นางสาว ญาณิศา ถนอมวงศ์ 6221610940 หมู่700
2. ลําดับที่ 432 นางสาว วีรดา นุ้ยสง่า 6221611202 หมู่700
กฎของ Frank-Starlin
กลุ่มที่ 132
1. ญาณิศา ข่ายสุวรรณ 6220601246 ลําดับที่ 355 หมู่เรียน 700
2. กษมา หมกคล้ าย 6220600223 ลําดับที่ 325 หมู่เรียน 700
กฎโจเซฟ เพราสต์ (ปฏิกริยาการรวมตัวของธาตุท่เี กิดจากสารประกอบ)
กลุ่มที่ 133
1. ลําดับที่ 140 นางสาวธิดารัตน์ เปี้ ยจัน 6220503261 หมู่ 703 ลําดับที่น่ังสอบ 1561
2. ลําดับที่ 148 นายกันตพงศ์ ปิ ตินรเศรษฐ์ 6220504615 หมู่ 703 ลําดับที่น่ังสอบ 1569
กฎของ บายส์-บัลลอต (Buys-Ballot's Law)
กลุ่มที่ 134
1. รามิล ภาวะไพบูลย์ 6121602490 เลขที่เข้ าสอบ 601 หมู่ 701
2. ธฤต บุญมี 6121611758 เลขที่เข้ าสอบ 640 หมู่ 701
01999213 กฎการอพยพย้ ายถิ่น (Law of Migration) ของ Ernst Georg Ravenstein
กลุ่มที่ 135
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1. นางสาวสุจิรา ลี้สวุ รรณ 6321602515 หมู่702 ลําดับที่เข้ าสอบ 1353
2. นางสาวศิวนาถ ตรีโชติ 6321605891 หมู่เรียน 702 ลําดับที่เข้ าสอบ 1392
กฎของ Bergman (Bergman's rule)
กลุ่มที่ 136
1. นส.ศศิธร ขําสุวรรณ 6121602520 หมู่701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 603
2. นส.บุณยานุช รัตนาปนนท์ 6121601647 หมู่ 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 117
กฎของเบนฟอร์ด – กฎเลขกระโดดตัวแรก
กลุ่มที่ 137
1. น.ส.ปิ ยะฉัฏฐ์ เพชรพงศ์ 6321605751 หมู่702 เลขที่1379
2. น.ส.ญิบเบญญา เลิศนรพันธุ์ 6321605602 หมู่702 เลขที่1366
กฎกําลัง 2 ผกผัน
กลุ่มที่ 138
1. นางสาวปวีร์ชนก เกื้อรอด 6120200347 หมู่ 703 ลําดับเลขที่สอบ 1478
2. นางสาวรัตติพร แสงทอง 6120200371หมู่ 703 ลําดับเลขที่สอบ 1479
>>>>> เรื่อง กฎบัน( Bruun Rule ) <<<<<<
กลุ่มที่ 139
1. นางสาว เนตรนัทธิ์ พานทอง 6020602869 หมู่ 700 เลขที่ 49
2. นาย ศุภณัฐ ภวันตา 6020600246 หมู่ 700 เลขที่ 41
กฎ Hardy-Weinberg Equilibrium Principle
กลุ่มที่ 140
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1. นายกฤษณะ กลิ่นเทียน 6121612118 หมู่เรียน 703 ลําดับเลขที่สอบ 1499
2. นายอัครพนธ์ อยู่แป้ น 6120503447 หมู่เรียน 702 ลําดับเลขที่สอบ 919
กฎของเมอร์ฟี (Murphy’ Law)
กลุ่มที่ 141
1. สุธาวี กาฬวิเชียร 6221607175 หมู่700 ลําดับที่ 412
2. ณัฐกฤตา น้ อยแก้ ว 6221612616 หมู่ 700 ลําดับที่ 460
กฎความดันออสโมติก Osmotic Pressure
กลุ่มที่ 142
1. น.ส.เชิญโสมส่อง เล็กชูผล หมู่702 เลขที่ 965
2. น.ส.พิณกนก ลีเกษม หมู่702 เลขที่ 966
กฎการแทรกสอดของแสง interference
กลุ่มที่ 143
1. นางสาวสรัลชนา ผิวเณร 6121601027 หมู่ 703 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1490
2. นางสาวพิมพ์ปภา รูปสมดี 6121612436 หมู่ 703 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1504
กฎการหักเหของเสียง (Snell’s law)
กลุ่มที่ 144
1. นางสาวพัชรมน คงสงค์ 6221611890 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1240
2. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณวิง 6221611717 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1232
กฎการแบ่งปัจจุบัน (กฎการแบ่งกระแสไฟฟ้ าและแรงดัน)
กลุ่มที่ 145
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1. นางสาวฐิ ติรัตน์ เอี่ยมประชา 6220104323 หมู่ 703 เลขที่ 1550
2. นางสาวจิราพรรณ หลิวคง 6220103033 หมู่ 703 เลขที่ 1540
เรื่อง กฎการนับและคํานวณหาปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์
กลุ่มที่ 146
1. นายกิจปั ฏศานต์ ชื่นภิรมย์ 6121606240 หมู่ 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 622
2. นางสาวววนิดา พรสกุลศักดิ์ 6121612509 หมู่ 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 654
Zipf’s Law - กฎของ Zipf
กลุ่มที่ 147
1. นาย อนุรักษ์ ยาวะโนภาส 6121700599 sec 702 เลขที่ 973
2. นางสาว คัทลียา เฉลิมศรี 6121700033 sec 700 เลขที่ 166
กฏของโบร์(niel bohr)
กลุ่มที่ 148
1. นางสาวกิ่งกาญจน์ กลั่นศรี 6220602226 หมู่700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ373
2. นางสาวจุฑามณี กลิ่นโฉม 6220602251 หมู่700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ374
กฎชุดสาม (Law of triads) โยฮันน์ เดอเบอไรเนอร์ (Johaun Dobereiner) หรือกฎ Dobereine’s law of
triads
กลุ่มที่ 149
1. นายธนวัฒน์ สืบราช รหัสนิสติ 6121700777 หมู่ 700 ลําดับที่สอบ 184
2. ภาสกร ไกรปก รหัสนิสติ 6121700947 หมู่ 703 ลําดับที่สอบ 1518
กฎของโอห์ม
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กลุ่มที่ 150
1. นางสาวปฐมพร สวยกลาง 6220102452 หมู่ 700 ลําดับที่สอบ 214
2. นางสาวอมรรัตน์ ตรีหิรัญ 6220104188หมู่ 702 ลําดับที่สอบ 1038
กฎการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
กลุ่มที่ 151
1. นายวรากร นิติกูล รหัสนิสติ 6121601485 หมู่เรียน702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 946
2. น.ส. ณัฐริกา ปาละพันธ์ รหัสนิสติ 6121604140 หมู่เรียน 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 131
กฎของลาปลาซ
กลุ่มที่ 152
1. นายนฤเบศ เพ็งนาม 6221603561 หมู่ 700 ลําดับที่สอบ 392
2. นางสาว สาธิตา มั่นวงษ์ 6221601282 หมู่ 701 ลําดับที่สอบ 685
Amdahl's Law
กลุ่มที่ 153
1. นายพิริยพงษ์ จันทร์ศิริโพธิ์ 6321609811 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1404
2. น.ส.ศศธร วิเชียร 6321609897 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1412
กฏนําปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ (Doppler effect)
กลุ่มที่ 154
1. นางสาวธัญชนก ปานเนียม 6321602442 หมู่เรียน 702 เลขที่เข้ าสอบ 1346
2. นางสาวณัฏฐณิชา รํานา 6321609765 หมู่เรียน 702 เลขที่เข้ าสอบ 1399
กฎของคูรี ( Curie's law )
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กลุ่มที่ 155
1. น.ส.มณีรัตน์ ศรีเมืองคุณ 6220101537 หมู่เรียน702 เลขที่เข้ าสอบ1004
2. น.ส.รัตนาภรณ์ หาญเสนา 6220101634 หมู่เรียน702 เลขที่เข้ าสอบ1008
กฎตารางธาตุของเมนเดเลเยฟ
กลุ่มที่ 156
1.) นางสาวกมลวัลย์ จั่นฮวบ 6321605514 Q02 หมู่เรียน 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1357
2.) นายพิทวัส รัตนนรเศรษฐ 6321605808 Q02 หมู่เรียน 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1384
"กฎที่ใช้ อธิบายปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริค"
กลุ่มที่ 157
1) น.ส.อัญชลี เชื้ออิบ 6321611859 (Q10) หมู่ 701 เลขที่เข้ าสอบ 810
2) น.ส.ธัญพร กุลวงศ์ 6321611506 (Q10) หมู่ 701 เลขที่เข้ าสอบ 777
_____ " กฏแห่งการฝึ กหัด LAW of Exercise " ของ ธอร์นไดค์ _________
กลุ่มที่ 158
1. นางสาวพลอยนวล ทวีสวุ รรณไกร 6221610311 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1210
2. นางสาวอินทุอร กันศิริ 6221610541 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1218
---กฎของเกสตัลท์ 6 ข้ อ--กลุ่มที่ 159
1. นางสาวบุษยมาศ นามวงศ์ 6121611847 หมู่ 701 เลขที่น่ังสอบ 643
2. นางสาวพรชนก สูงสุมาลย์ 6121611871 หมู่ 701 เลขที่น่ังสอบ 646
กฎทองคําของแฟร์มี
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กลุ่มที่ 160
1. นางสาว ญานิกา โฟฉิว 6320600039 ลําดับ 718 หมู่ 701
2. นางสาว วรรณศา ชัยศิริ 6320601981 ลําดับ734หมู่701
กฎของบีโอต์-ซาวารต์ (Biot-Savart Law)
กลุ่มที่ 161
1. นางสาว ณัฐธิดา วิชาเร็ว 6321602426 หมู่เรียน 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1344
2. นางสาว ณัฐวดี ผลประเสริฐ 6321602434 หมู่เรียน 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1345
กฎ Kew -Kew Rule
กลุ่มที่ 162
1. นางสาวลดาวัลย์ ยอดรัก 6320600101 หมู่701 เลขที่เข้ าสอบ724
2. นายสิปปกร แก้ วอําไพ 6320602023 หมู่701 เลขที่เข้ าสอบ 738
กฎของจอห์น เรย์ การจําแนกพืชพันธุต์ ่างๆไว้ เป็ นหมวดหมู่
กลุ่มที่ 163
1. น.ส.จิราพร บุษบงก์ รหัสนิสิต 6221610907 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1220
2. น.ส.นภัสสร กิมเต็ก

รหัสนิสิต 6221611091 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1227

กฎของดูริงค์
กลุ่มที่ 164
1. นายภาณุวัฒน์ นางสีคุณ 6220503961 ลําดับที่เข้ าสอบ 1105
2. นายธีรพัฒน์ จงสมจิตต์ 6220503872 ลําดับที่เข้ าสอบ 1100
กฎการดล Impulse Laws
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กลุ่มที่ 165
1. ธัญญ์นลิน เจริญชัยธีมากุล 6221606977 ลําดับสอบ 363 หมู่ 702
2. พิมพ์ชนก ตรีพาทย์ 6221612748 ลําดับสอบ 444 หมู่ 702
กฎจากจินตนาการ
กลุ่มที่ 166
1. น.ส.กนกพร คล้ ายคลัง 6120200118 ลําดับที่สอบ 1463 หมู่ 703
2. น.ส.นุสรา จันทร์ดาํ 6221612659 ลําดับสอบที่ 1250 หมู่ 702
kopp's law
กลุ่มที่ 167
1. นายภูวิศ กิมเกถนอม 6321602493 ลําดับที่เข้ าสอบ 1351
2. นายภูริภัทร ธานี 6321605832 ลําดับที่เข้ าสอบ 1387
"กฎแรงตึงเชือกของลามี" เปลี่ยนเป็ น >> Jurin’s law << เมื่อ 8 มีค.
กลุ่มที่ 168
1. นางสาวณปภัช พนิชยากุล 6321605611 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1367
2. นางสาวธันย์ชนก สวัสดิสิงห์ 6321605671 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1372
******กฎของฟอสเตอร์ (Foster's rule)******
กลุ่มที่ 169
1. นางสาว ธิติมา แย้ มมี 6321605689 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1373
2. นางสาว ศิรินญา ฤากิจ 6321605883 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1391
กฎของอัลเลน ( Joel Asaph Allen)-------
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กลุ่มที่ 170
1. นาย ชานนท์ ดีดเปาะ 6221601363 หมุ่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1125
2. นาย อธิชัย ลิ้มสมบูรณ์ 6221601398 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1126
----------------- Faxé n's law ---------------------------กลุ่มที่ 171
1. นายอภิเดช เลิศลํา้ ศรีวิลัย 6221602998 หมู่700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 389
2. นางสาวอทิตา สุนทโรวิทย์ 6221606098 หมู่700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 396
กฎของ Haldane ---*******เปลี่ยนเป็ น Dulong-Petit Law*********** เมื่อ 10 มีค.
กลุ่มที่ 172
1. นภัสสร มุกดา รหัสนิสติ 6020500241 หมู่ 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 548
2. บุญภัทร เอี่ยมอนุศาสน์ 6021650581 หมู่ 890 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1660
กฎของ Cope (Edward Drinker Cope)
กลุ่มที่ 173
1. นางสาว ธัญพิชชา ทาทอง รหัสนิสติ 6321656810 หมู่ 890
2. นางสาว สิริยาฎาข์ ชัชวาลย์สมบัติ 6321652989 หมู่ 890
——————กฎความไม่สมบรูณ์ของเกอเดล——————
กลุ่มที่ 174
1. นางสาวสุธาทิพย์ กําปั่นทอง 6321652997 ลําดับเลขที่สอบ 1856 หมู่890
2. นางสาวสุทตั ตา พุทหอม 6321656992 ลําดับเลขที่สอบ 1903 หมู่890
กฎของยังโมดูลัส----------------------------------------------
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กลุ่มที่ 175
1. 6220500512 นายศิริพงษ์ พงษ์โพธิ์ หมู่700 ลําดับที่สอบ 233
2. 6220500539 นายสหสวรรษ เบือนคํา หมู่700 ลําดับที่สอบ 235
กฎของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
กลุ่มที่ 176
1. น.ส.พิมพ์นิภา สวนนิมิตกุล 6321652857 หมู่ 890 ลําดับเลขที่สอบ1842
2. น.ส.พิมพ์สชุ า สวนนิมิตกุล 6321652865 หมู่ 890 ลําดับเลขที่สอบ1843
- กฎของเมชเคอร์เรนต์ (Mesh Current) หรือ ลูปเคอร์เรนต์ (Loop Current)แก้ เป็ น- กฎทางกลศาสตร์ของหลุมดํา หรือ กฎทางอุณหพลศาสตร์ของหลุมดํา (laws of black hole
thermodynamics) เมื่อ 5 มีค. 64
กลุ่มที่ 177
1. นางสาวธันยพร แสนสุขโชคเจริญ 6221605954 หมู่700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ395
2. นางสาวเกวลิน ประทุมรัตน์ 6221611326 หมู่700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ436
Kleiber's law
กลุ่มที่ 178
1. นางสาว ภัทรานิษฐ์ มะโนชัย 6221612756 หมู่700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ461
2. นาย สุทธิศักดิ์ กลิ่นจุ่น 6221607850 หมู่702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ1184
>>>กฏของเบทสัน Bateson's rule ของ William Bateson<<<
กลุ่มที่ 179
1. ศรัณญา ลาสมวงค์ 6321656950 เลขที่1899
2. รัชชนก เดชฤดี 6321658901 เลขที่1911
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กฎไฟฟ้ าสถิต☘
กลุ่มที่ 180
1. นางสาวฐาปนี วิทูรรัตยุต 6220551117 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ1754 หมู่ 890
2. นางสาวณัฐรินี มิกขุนทด 6220551125 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1755 หมู่ 890
กฎของแลมเบิร์ต (lambert’s law)
กลุ่มที่ 181
1. นางสาวอนุศรา ชุ่มแจ่ม 6321653004 หมู่ 890 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1857
2. นางสาวลักษณพร อิสริโยดม 6321656917 หมู่ 890 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1895
กฎไฟฟ้ ากระแสสลับ ( Nikola Tesla )
กลุ่มที่ 182
1. นาย มนต์มนัส ชูหนู 6220502370 หมู่ 703 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1558
2. นาย ธนากร เขม้ นเขตการ์ณ 6220503741 หมู่ 703 ลําดับมี่เข้ าสอบ 1563
[กฎโฟตอน] ของ อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์
กลุ่มที่ 183
1. น.ส. ลลิพรรณ วินิจพิทยากุล 6220503757 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 305 หมู่ 700
2. น.ส. สุทธิดา แสวงสุข 6220503775 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 306 หมู่ 700
กฎของกริมม์
กลุ่มที่ 184
1. นายพงศกร แก้ วแจ้ ง 6320600080 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 723
2. นายสรวิศ เที่ยงน้ อย 6320600144 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 728
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กฎการแผ่รังสีฮอว์คิง
กลุ่มที่ 185
1. 6121604191 นาย ธนาวิชญ์ วิริโย หมู่ 702 ลําดับที่เข้ าสอบ 951
2. 6121604247 นางสาว ปุณยนุช งามเอกอุดมพงศ์ หมู่ 702 ลําดับที่เข้ าสอบ 952
กฎของ zaitsev (zaitsev's rule) แก้ ไข***กฎของบายส์แบลลอต(Buys Ballot's law)***เมื่อ 7 มีค.
กลุ่มที่ 186
1. น.ส. ชุตินันท์ สุวรรณไตรย์ รหัสนิสติ 6221608236 หมู่ 701 ลําดับเข้ าสอบ 696
2. น.ส. มิ้น เรี่ยวแรงบุญญา รหัสนิสิต 6221612918 หมู่ 701 ลําดับเข้ าสอบ 707
กฎการซ้ อนทับ
กลุ่มที่ 187
1. นางสาวนํา้ ทิพย์ ฟักเขียว 6321611557 หมู่ 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 781
2. นางสาวนิภาพร แก้ วชิงดวง 6321611565 หมู่ 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 782
กฎการเลี้ยวเบนของคลื่น ใช้ หลักของฮอยเกนส์
กลุ่มที่ 188
1. น.ส.ปณิตตรา กองขุนชาติ 6320601566 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 508 หมู่700
2. น.ส.พิรติยา พงษ์สมร 6320601621 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 510 หมู่700
**********กฎพัมเพลลี (ราเฟล พัมเพลลี)*********
กลุ่มที่ 189
1. สิรินาฏ เจริญสวัสดิ์ 6321611786 หมู่ 701 เลขที่ 803
2. วรรณษา ไกรโสภา 6321611727 หมู่ 701 เลขที่ 797
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law of concealed stratification – กฎการซ่อนตัวของหินโผ
กลุ่มที่ 190
1. นางสาวพรชนิตว์ ขันทอง 6220104366 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ1551 หมู่703
2. นางสาวบุณยานุช ขจรกิตติพรรณ 6320200383 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ1617 หมู่703
กฎการละลายนํา้
กลุ่มที่ 191
1. 6221612951 นาย ชัยธนโชติวงศ์ธนารุจน์ หมู่702 ลําดับสอบ1263
2. 6221608457 นาย ภาคภูมิ บุญชะโด หมู่ 702 ลําดับสอบ1187
กฎการกระจัดของกัมมันตภาพรังสี (Displacement Law of Radioactivity)
กลุ่มที่ 192
1. นางสาวธนาวดี ปิ่ นสกุล 6220550943 ลําดับที่เข้ าสอบ1753 หมู่ 890
2. นางสาวเนติมา รักษศรี 6121653728 หมู่890 ลําดับที่เข้ าสอบ 1701
>>>กฎของ Time paradox<<<
กลุ่มที่ 193
1. นางสาวกรกนก ปัดเต 6121605511 เลขที่138 หมู่ 700
2. นางสาวประภัสสร พลเยี่ยม 6121610310 เลขที่ 147 หมู่700
กฎการเรียนรู้ของสกินเนอร์กค็ ือ กฎการเสริมแรง
กลุ่มที่ 194
1. นางสาว ธนภรณ์ แสงรักษา หมู่700 เลขที่น่ังสอบ425 (6221611041)
2. นางสาวอิงค์พิศา พงษ์เดชาสิน หมู่700 เลขที่น่ังสอบ435 (6221611318)
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สมการของเดรก (Drake equation) (หรือกฏของเดรก หรือ Green Bank formula)
กลุ่มที่ 195
1. นางสาว ธัญยรัตน์ ฐาปนาวัฒน์ 6121611774 เลขที่ 642 หมู่ 701
2. นายยศพล อยู่ทมิ 6121611961 เลขที่สอบ 648 หมู่ 701
กฎมือขวาของตัวนํา (Right-hand Rule of Conductor)
กลุ่มที่ 196
1. นายณัฐพงศ์ อุ่นจิตร 6321652679 หมู่890 เลขที่เข้ าสอบ 1824
2. นางสาวอินทิรา อุปภา 6321658944 เลขที่เข้ าสอบ1914
กฎการเคลื่อนที่แบบบราวเนียน
กลุ่มที่ 197
1. นายเอกรัฐ วรสุทธิพิศาล 6121700611 หมู่ 703 เลขที่เข้ าสอบ 1516
2. นายเมธา วอทอง 6121700955 หมู่ 703 เลขที่เข้ าสอบ 1519
***กฎการแยกสลายด้ วยไฟฟ้ า ของฟารา เดย์***
กลุ่มที่ 198
1. นายนิธวิ ัฒน์ สว่างหล้ า 6321604526 หมู่เรียน700 เลขที่น่ังสอบ516
2. นางสาว ณมนพรรณ์ เจริญการ 6221606454 หมู่เรียน702 เลขที่น่ังสอบ 1163
กฎของดาร์ซีและสัมประสิทธิ์การซึมได้ Darcy‘s Law and Hydraulic conductivity ### ยืนยันกฎ ( all or
none law ) กฎวิทยาศาสตร์สาขา สรีรวิทยา (Physiology) ### เมื่อ 9 มีค.
กลุ่มที่ 199
1. นางสาวเบญญาภา กวยานนท์ หมู่ 700 ลําดับสอบ 140
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2. นางสาวเสาวนีย์ พากพรม หมู่ 700 ลําดับสอบ 150
กฎของเยอร์คส-ด็อดสัน (Yerkes-Dodson Law)
กลุ่มที่ 200
1. นางสาว เนตรนภา จุอุบล 6221611849 หมู่ 702 ลําดับสอบ 1238
2. นางสาว พัทธ์นันท์ ศรีฉัตรสุวรรณ 6221611903 หมู่ 702 ลําดับสอบ 1241
**** De Vaucouleurs' law หรือ De Vaucouleurs profile ****
กลุ่มที่ 201
1. นางสาวณิชชารีย์ มั่นคง 6121653507 หมู่890 เลขที่ 1699
2. นางสาว ปฐมาพร ประเทิงจิตต์ 6121653817 หมู่890 เลขที่ 1704
กฎความลึกของสายรุ้ง
กลุ่มที่ 202
1. นายชิติพัทธ์ มาช่วย 6121612177 หมู่ 701 เลขที่ 652
2. นางสาวเอเชีย สินธุวาปี 6121606495 หมู่ 701 เลขที่ 633
🔴 กฎตัวนํายิ่งยวด � *****เปลี่ยนหัวข้ อเป็ น กฎตํ่าสุด หรือ กฎน้ อยที่สดุ ของไลบิก/ลีบิก เมื่อ 10 มีค.
กลุ่มที่ 203
1. นาย กิตติพัฒน์ คําโท 6221603820 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1146
2. น.ส.มิรันตรี หาญมุ่งธรรม 6021601840 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 867
กฎของไซน์
กลุ่มที่ 204
1. น.ส.กนกพร บัวพึ่ง 6220500911 E03 หมู่ 700 เลขที่ 243
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2. น.ส.สุนิสา ต้ นสีนนท์ 6220501128 E03 หมู่ 700 เลขที่ 246
กฎของความเฉื่อย แก้ ไขเป็ น ☘☘☘☘ทฤษฎีของวาริยอง☘☘☘☘แก้ ไขเมื่อ 5 มีค.
กลุ่มที่ 205
1. นางสาวชัชชฎา ตระกูลวีรศักดิ์ หมู่เรียน703 เลขที่น่ังสอบ 1626
2. นายชลสิทธิ์ เกตุสง่า หมู่เรียน 703 เลขที่น่ังสอบ 1629
� � กฎการแจกแจงความเร็วโมเลกุล🔴🔴
กลุ่มที่ 206
1. นางสาวขวัญนรี หุบชะบา 6121606266 ลําดับที่เข้ าสอบ 624 (701)
2. นางสาวพิมพ์ชนก แก้ วไชยพาน 6121606363 ลําดับที่เข้ าสอบ 1494 (703)
competitive exclusion principle, Gause's law กฎของเกาส์ทางระบบนิเวศวิทยา

กลุ่มที่ 207
1. นายคุณากร รุ่งเรืองนรา 6121602619 หมู่ 701 เลขที่น่ังสอบ 607
2. นายภูมินทร์ บุญมี 6121602686 หมู่ 701 เลขที่น่ังสอบ 608
� กฎของแบร์นูลลี ใช้ ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของอากาศ 🔴
กลุ่มที่ 208
1. นางสาวนิศากร กิ่งตุ้ม 6121606011 เลขที่ 614 หมู่ 701
2. นางสาวปิ ยาบุษ ป้ องปัดพาล 6121606100 เลขที่ 616 หมู่701
‚ กฎการละลายของไอออนิกของแข็ง”
กลุ่มที่ 209
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นาย บริพัตร ปรีชานุกูล 6220601998 เลขที่ 362
นาย วิษณุ มูลละออง 6220602081 เลขที่ 367
เรื่องกฎการเย็นตัวของนิวตัน
กลุ่มที่ 210
1. นางสาวชนม์นภา หน่อทอง 6220100921 เลขที่เข้ าสอบ994หมู่เรียน 702
2. นางสาวสุธาศินี จีนหนู 6220101863 เลขที่เข้ าสอบ 1014 หมู่เรียน 702
‼☘‼☘ ‼☘กฎการสั่นสะเทือน ‼☘‼☘
กลุ่มที่ 211
1. นายจารณ สุขประเสิรฐ 6120600655 เลขที่ 109 หมู่ 702
2. นายอาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง 6120601988 เลขที่ 124 หมู่ 702
"กฎการสลายให้ อนุภาคเบต้ า" ( เอนรีโก แฟร์มี )
กลุ่มที่ 212
1. นางสาว ศุภกาญจน์ เดชอุดมสุทธิ์ 6320102802 หมู่ 703 เลขที่เข้ าสอบ 1608
2. นางสาวสุภิสรา จังพล 6120103066 หมู่=700เลขที่เข้ าสอบ 99
*****กฎนาฬิกานิวเคลียร์ ********
กลุ่มที่ 213
1. นายภูมินทร์ แสงสุวรรณ รหัสนิสิต 6120200193 หมู่ 703 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1469
2. นายสุเมธ บูก้ง รหัสนิสิต 6221700647 หมุ่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1280
***กฎความสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดน์***เปลี่ยนหัวข้ อเป็ น Sommerfeld-Kossel displacement law
*** เมื่อ 10 มีค.
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กลุ่มที่ 214
1. นายปิ ยะ รัศมี รหัสนิสติ 6120501002 หมู่703 ลําดับ 1485
2. นายภาคิน มีจ่ัน รหัสนิสติ 6120501037 หมู่ 702 ลําดับที่ 917
กฎของ hazen Williams

5 มีค. 64
กลุ่มที่ 215
1. นางสาวสุมิตรา โพธิ์เตมิย์ 6220504496 หมู่ 700 ลําดับเลขที่สอบ 320
2. นายอภิเดช หนูจุล 6220504500 หมู่ 700 ลําดับเลขที่สอบ 321
ทฤษฎีกลไกของฮิกส์ แก้ ไขเป็ นหัวข้ อ Van Valen's law (Law of extinction กฎของการลดภาวะ) เมื่อ 6
มีค.
กลุ่มที่ 216
1. นายยุทธพงศ์ ขวัญบุญ 6220101596 หมู่700 เลขที่สอบ 199
2. นายรณกร รักษ์สภุ ักดี 6220101618 หมู่ 700 เลขที่สอบ 200
เปลี่ยนเรื่องเป็ น กฎการตกของวัตถุ (The Law of Falling Bodies)
กลุ่มที่ 217
1. นาย ณุภัทร อัครมงคลพร 6220503813 หมู่ 700 เลขที่เข้ าสอบ 307
2. นายคิรินทร เลิศวิทยานุกูล 6220503791 หมู่ 702 เลขที่เข้ าสอบ 1097
เปลี่ยนเป็ น กฎของคูรี-วีส
กลุ่มที่ 218
1. นางสาววรรณมณี ม่วงไม้ 6020101819 หมู่ 703 ลําดับสอบ 1424
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2.นางสาว ณัฐณิชา ณัฐนนทร์ 6321650676 หมู่890 ลําดับสอบ 1798
เปลี่ยนเป็ น แรงไทดัล
กลุ่มที่ 219
1. นส.อริสา จันทร์สมบูรณ์ หมู่ 702 ลําดับที่เข้ าสอบ 1355
2. นส.ฟูรอยดา เส็นหนับ หมู่ 702 ลําดับที่เข้ าสอบ 1386
กฎการกลับไม่ได้ ของ Dollo
กลุ่มที่ 220
1. นายธนวินท์ โชติรัตน์ 6321605662 sec702 เลขที่ 1371
2. นายญาณปรัชญ์ เบญจศาสตร์ 6321605590 sec702 เลขที่ 1365
เปลี่ยนเป็ น Birch's law (แก้ ไข)
กลุ่มที่ 221
1. นางสาว ศุภาวรรณ์ พงษ์กลาง 6021658957 หมู่ 890 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1678
2. นางสาว อารียา ทาอุโมงค์ 6021659384 หมู่ 890 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1680
*** กฎการเคลื่อนที่ของออยเลอร์ *** (แก้ ไข)
กลุ่มที่ 222
1. นายศักดา ฉลอง 6220103319 หมู่เรียน 700 เลขที่ 218
2. น.ส. จิรภิญญา สามพ่วงบุญ 6220103793 หมู่เรียน 703 เลขที่ 1545
สมการ E=mc2

กลุ่มที่ 223
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1. น.ส. อริยา บุตรเล็ก 6021655729 หมู่ 890 ลําดับเลขที่สอบ 1669
2. น.ส ศศิมา ยังเหลือ 6021655541 หมู่890 ลําดับเลขที่สอบ 1665
เปลี่ยนเป็ น กฏความไม่ต่อเนื่องของการลําดับชั้นหิน (Law of unconformity)
กลุ่มที่ 224
1. นางสาวพันธิศา ดอนปัด 6220101430 หมู่ 700 เลขที่ 197
2. นางสาวพชรวรรณ เนียมทอง 6220103998 หมู่ 700 เลขที่ 221
���กฏข้ อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์☘☘☘ แก้ ไข
กลุ่มที่ 225
1. นาย ณัฐคมน์ พิมลศรี 6021604814 หมู่ 700 ลําดับเข้ าสอบ 63
2. นางสาว ทิพวรรณ สกนธ์กาญจน์ 6021604857 หมู่ 700 ลําดับเข้ าสอบ 65
กฎการเหนี่ยวนําของฟาราเดย์
กลุ่มที่ 226
1. นางสาวกชพร อยู่วุฒิกร รหัสนิสติ 6220503376 หมู่ 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 266
2. นางสาวไอรดา รอดเทศ รหัสนิสติ 6220503678 หมู่ 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 680
***กฎของเคอร์ชอฟฟ์ (Kirchoff’s Law)***
กลุ่มที่ 227
1. 6020550486 นาย จิรพัฒน์ เมฆวิชัย หมู่ 890 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1643
2. 6020551865 นาย ปฏิภาณ วราวัฒนธํารง หมู่ 890 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1654
กฎระยะทางผกผันกําลังสอง(ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและระยะทาง ในการแผ่รังสี) แก้ ไข
กลุ่มที่ 228
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1. 6221605041 นายจิรวัฒน์ ผลจันทร์ หมู่ 702 เลขที่น่ังสอบ 1152
2. 6221605172 นางสาวศยามน สุดใจ หมู่ 702 เลขที่น่ังสอบ1156
กฎข้ อที่ 2 กฎของแรง (Force) [กฎของนิวตัน]***แก้ ไข
กลุ่มที่ 229
1. นส.ศราพร ลาวัณย์วิสทุ ธิ์ 6121606401 หมู่ 701
2. นส.อรกานต์ ศรีแผ้ ว

6121606479 หมู่ 701

ลําดับที่เข้ าสอบ 629
ลําดับที่เข้ าสอบ 632

เปลี่ยนเป็ นกฎของแรงปฏิกริ ิยา (กฎข้ อที่ 3 ของนิวตัน)
กลุ่มที่ 230
1. น.ส.กาญจนา สุภาพร 6220100832 หมู่ 700 เลขที่น่ังสอบ 190
2. นายกิตติพันธุ์ เวชสิทธิ์ 6220100841 หมู่ 700 เลขที่น่ังสอบ 191
สมการแวนเดอร์วาลส์ (van der Waals equation)
กลุ่มที่ 231
1. นายภูริช

สมบุญปี ติ

2. นางสาว สิรภัทร

6321652890 หมู่ 890 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1846

กาญจนาภา 6321656976 หมู่ 890 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1901

กฎของทอร์ริเซลลี (Torricelli's law) **แก้ ไข**
กลุ่มที่ 232
1. นางสาวสริตา ชาญชุตินันต์ 6221610460 หมู่ 702 ลําดับที่เข้ าสอบ 1216
2. นางสาวสิริกานต์ นิ่มกรมทอง 6221610486 หมู่ 702 ลําดับที่เข้ าสอบ 1217
**เปลี่ยนกฎ** กฎลูกโซ๋ (Chain rule) ของนิวตัน
กลุ่มที่ 233
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1. น.ส อนัญญา จงสถาพรพงศ์ 6221606641 หมู่ 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 408
2. น.ส ปุญญิศา เปี่ ยมสุภัคพงศ์ 6221611881 หมู่ 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 446
***เปลี่ยนกฎ*** กฎของทิทอิ ุส-โบเดอ ***เปลี่ยนกฎครั้งที่ 2 เนื่องจากซํา้ กับคนอื่นอีก*** เปลี่ยนเป็ น
"Faxé n' s Law" เมื่อ 10 มีค.

กลุ่มที่ 234
1. นส. วิรินทร์ญา ธนเกียรติไตรภพ 6121601795 หมู่ 700 ลําดับที่เข้ าสอบ121
2. นส. สุธาสินี จีนฉาย 6121601809 หมู่ 700 ลําดับที่เข้ าสอบ 122
***เปลี่ยนกฏ*** กฎของบอย
กลุ่มที่ 235
1. 6221610150 นางสาวโสภิดา มีสขุ หมู่ 701 ลําดับเลขที่สอบ 704
2. 6221613248 นางสาวกรกนก ลีสขุ สาม หมู่ 701 ลําดับเลขที่สอบ 709
***เปลี่ยนกฎ***การเคลื่อนที่แบบวงกลม
กลุ่มที่ 236
1. นางสาวพลอยไพลิน ประเสริฐศักดิ์ 6121612380 หมู่เรียน 703 (Q19) เลขที่ 82 ลําดับที่เข้ าสอบ
1503
2. นางสาวสิริธาวดี ปานโชติ 6121612657 หมู่เรียน 703 (Q19) เลขที่ 85 ลําดับที่เข้ าสอบ 1506
กฎการวางตัวแนวราบ Nicholas Steno
กลุ่มที่ 237
1. 6220501012 ธัชนนท์ อุทยั วัฒน์ หมู่703 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1555
2. 6220550757 วรพล ปิ ยธนบูรณ์ หมู่890 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1749
****เปลี่ยน****++++สมการนาเวียร์-สโตกส์++++
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กลุ่มที่ 238
1. นายธีรัตม์ ปาลพันธุ์ 6321652733 หมู่890 ลําดับที่ 1830
2. สุธพี ัฒน์ ดวงสวัสดิ์ 6321657000 หมู่890 ลําดับที่ 1904
***เปลี่ยนกฎ*** กฎของสเตฟาน-บ็อลทซ์มัน
กลุ่มที่ 239
1. กฤตพร พรพิมพ์พลอย 6221600499 sec.702 เลขที่เข้ าสอบ 1122
2. วิราการต์ บุญมาศ 6221611989 sec.702 เลขที่เข้ าสอบ 1242
กฎของฮับเบิล
กลุ่มที่ 240
1. นางสาวอัณศยา ใจอักษร 6120601970 เลขที่น่ังสอบ 936 หมู่ 702
2. นางสาวจินตนา คําภักดี 6120601881 เลขที่น่ังสอบ 930 หมู่ 702
แก้ ไข เปลี่ยนค่า กฎการรบกวนสมดุลของเลอชาเตอลิเอ
กลุ่มที่ 241
1. น.ส.ผุสชา ศรีช่วย หมู่เรียน 701 เลขที่เข้ าสอบ 585
2. น.ส.สุชาดา ฉัตรวราวุฒิ หมู่เรียน 701 เลขที่เข้ าสอบ 606
"กฎการทดลองหยดนํา้ ของมิลลิแกน"
กลุ่มที่ 242
1. น.ส ชื่นกมล วราวรรณ 6221610931 ลําดับที่ 423 หมู่ 700
2. น.ส สุวรรณา จําปาคํา 6221611261 ลําดับที่ 434 หมู่ 700
�กฎความดันย่อยของดอลตัน Dalton’s law of partial pressure
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กลุ่มที่ 243
1. น.ส.ธันยพร แซ่ต้งั 6120101420 หมู่ 701 เลขที่ 578
2. น.ส.กีซมี สะบูดิง 6120101144 หมู่ 703 เลขที่ 1449
****เปลี่ยนเป็ น****กฎการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมของเมนเดล (mendel's law of inheritance)
กลุ่มที่ 244
1. น.ส.ธนพร แก้ วกัน 6320200456 หมู่ 703 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1619
2. น.ส.ศิรดา ปิ่ นตบแต่ง 6320200413 หมู่ 703 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1618
**เปลี่ยนกฎ**‚ กฎสัดส่วนคงที่‛
กลุ่มที่ 245
1. น.ส.กิตติยา สุขกลิ่น 6320500450 ลําดับที่ 472 หมู่ 702 เลขที่เข้ าสอบ 1285
2. น.ส.วิลาวัณย์ แก้ วจันทร์ 6320500522 ลําดับที่ 479 หมู่ 702 เลขที่เข้ าสอบ 1292
��กฎการอนุรักษ์โมเนตัม��
กลุ่มที่ 246
1. นายศิริวัฒน์ สาระขันธุ์ 6321600474 ลําดับที่เข้ าสอบ 1336
2. นางสาวนิธนิ า เพ็ชรน้ อย 6321603066 ลําดับที่เข้ าสอบ 1356
กฎสมดุลไอออนเชิงซ้ อน เปลี่ยนเป็ น ****กฏการต่อเนื่องของบรรชีวิน**** เมื่อ 8 มีค.
กลุ่มที่ 247
1. นายธนเดช รัตนอุบลคุณ 6121700769 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 975
2. นายวุฒิชัย ภูกองไชย 6121701013 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 981
กฎการซ้ อนตัวของชั้นหิน Nicholas Steno
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กลุ่มที่ 248
1. นายเอกลักษณ์ สิทธิสกุลเดช รหัสนิสติ 6321652521 หมู่ 815 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1809
2. น.ส.กานต์สนิ ี กาญจนภินพงศ์ รหัสนิสติ 6121653141หมู่ 890 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1696
ข้ อ1 ข กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ (Law of independent assortment)
กลุ่มที่ 249
1. นางสาวสุกญ
ั ญา จิตต์สทุ ธิ์ 622050566 หมู่ 700 เลขที่ 274
2. ธัญญาลักษณ์ อัฐแป 6220502566 หมู่ 700 เลขที่ 308
********The law of biogenesis (กฎชีวิตมาจากชีวิต)********ผู้คิดค้ น : louis Pasteur (ครั้งที่แล้ ว
หัวข้ อไม่ผ่านค่ะ)
กลุ่มที่ 250
1. นางสาวสิริวัฒนา นุระพันธ์ 6121601043 หมู่เรียน 701 ลําดับที่เข้ าสอบ 591
2. นางสาว อินทิรา จันทร์เลิศ 6121612754 หมู่เรียน 701 ลําดับที่เข้ าสอบ 658
กฎของบอยล์ (Boyle’s law)- ความสัมพันธ์ของแก๊ส
กลุ่มที่ 251
1. เลขที่ 101 นางสาวมณีทรัพย์ กลั่นสุข 6121606151 หมู่ 701 (Q18) ลําดับเข้ าสอบ 617
2. เลขที่ 137 นางสาวศศิธร อวนศรี 6121602538 หมู่ 702 (Q18) ลําดับเข้ าสอบ 950
� ไฮโดรคาร์บอนไม่อ่มิ ตัว ของอัลคีนและอัลไคน์ �
กลุ่มที่ 252
1. นายพันธวัธน์ วงศ์มาลาวณิช รหัสนิสติ 6121612410 เลขที่ 653
2. นางสางสุทธญาณ์ แก้ วช่วย รหัสนิสติ 6121612665 เลขที่ 657
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กฎการรวมแก๊ส (Combined gas law)
กลุ่มที่ 253
1. นางสาวสุภัทชราพร แก้ วน้ อย 6121606452 หมู่ 703 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1495
2. นางสาวสุรภา กาฬศรี 6121612681 หมู่ 703 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1507
กฎการหักเหของเสียง (Snell’s law)
เริม่ 6 มีค.
กลุ่มที่ 254
1. นางสาวณฐวรรณ ศรีสงั ข์ 6221650453 หมู่ 890 ลําดับที่เข้ าสอบ 1758
2. นางสาวปิ ญชาน์ บูชา 6221654360 หมู่ 890 ลําดับที่เข้ าสอบ 1761
กฎสัดส่วนสมมูล (Law of Equivalence Propotions)
กลุ่มที่ 255
1. นายตันติศักดิ์สาํ เภา 6220500989 หมู่ 700 เลขที่เข้ าสอบ 245
2. นายศิวกร มณีโชติ 6220502558 หมู่ 700 เลขที่เข้ าสอบ 273
---Schmalhausen's law--กลุ่มที่ 256
1. นางสาวรวิพร จรานุพงศ์ 6321611701 หมู่เรียน 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 795
2. นางสาวธมน ม่วงศรี 6321607541 หมู่เรียน 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 761
เรื่องกฎการต่อเนื่องของบรรพชีวิน
กลุ่มที่ 257
1. นายภัทรพล เลิศผดุงวิทย์ 6220501535 หมู่เรียน 700 เลขที่เข้ าสอบ 259
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2. นายชาญชัย แซ่ล้ ิม 6321655945 หมูเรียน 890 เลขที่เข้ าสอบ 1868
เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน (กฎความเร่ง)
กลุ่มที่ 258
1. น.ส.ชลธิชา กิจมั่นคง 6220500865 หมู่702 ลําดับที่ 1065
2. น.ส.พิมพฉัตร์ ประยูรวงค์ 6220500881 หมู่702 ลําดับที่ 1067
กฎทางด้ านกระแสไฟฟ้ า (Kirchhoff’s Current Law, KCL) #เปลี่ยน# กฎการละลายเข้ าด้ วยกันอย่าง
สมบูรณ์ของสารละลายของแข็ง(กฎของHume-Rothery) เมื่อ 6 มีค.
กลุ่มที่ 259
1. นางสาว นิภาธร พริกนาค 6220103611 หมู่ 702 เลขที่ 1032
2. นาย พงศกร แย้ มพวง 6220103629 หมู่ 702 เลขที่ 1033
เรื่อง กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์ (Lambert’s Cosine Law)
กลุ่มที่ 260
1. นายกิตติพิชญ์ มณฑิราช 6220600231 หมู่ 703 ลําดับที่สอบ 326
2. นายพันธวัฒน์ มั่นแย้ ม 6320103663 หมู่ 703 ลําดับที่เข้ าสอบ 1611
เรื่องกฎ Hooke's law
กลุ่มที่ 261
1. นายพชร ถิ่นชโลทร 6321656852 หมู่ 890 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1890
2. นายอัครพล บุณฑริกนวริธ 6321653021 หมู่ 890 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1859
เปลี่ยนเป็ น กฎแห่งการกระทําของมวล Cato M. Guldberg
กลุ่มที่ 262
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1. ธาราเทพ อําพลผล หมู่ 700 เลขที่น่ังสอบ 426 (6221611067)
2. พุธติ า จันทร หมู่ 702 เลขที่น่ังสอบ 1229 (6221611164)
���กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม (Laws of Conservation of Angular Momentum)���
กลุ่มที่ 263
1. นางสาวปิ ยนุช คชเกื้อ 6321656232 หมู่ 890 ลําดับที่เข้ าสอบ 1871
2. นางสาวทักศอร พวงร้ อย 6321656054 หมู่ 890 ลําดับที่เข้ าสอบ 1865
กฎของเคิร์ชฮอฟ (Kirchhoff’s laws)
กลุ่มที่ 264
1. นาย ณชพล เดชนะ 6220550153 หมู่ 890 ลําดับที่สอบ 1737
2. นาย กรธน อินทร์ประสิทธิ์ 6220550064 หมู่ 890 ลําดับที่สอบ 1733
กฎของโคแทนเจนต์
กลุ่มที่ 265
1. นายประวิทธ์ วัดทุง่ ใหญ่ 6321652326 หมู่ 890 ลําดับที่เข้ าสอบ 1801
2. อันดามัน เที่ยงน่วม 6321656631 หมู่ 890 ลําดับที่เข้ าสอบ 1874
กฎของ wiedemann Franz law
กลุ่มที่ 266
1. น.ส.พิมพ์ชนก อนันท์ธนานุกุล 6321652849 หมู่890 ลําดับที่สอบ 1841
2. น.ส.กัญพิชณา ทามี 6321656712 หมู่ 890 ลําดับที่สอบ 1879
เเก้ ไข กฎของเกย์-ลูสเเซก
กลุ่มที่ 267
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1. นายปวรุตม์ พลพุทธา รหัสนิสติ 6121610336 หมู่ 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 148
2. นายอธิภัทร นิรามัยนิพัทธ์ รหัสนิสติ 6121610719 หมู่ 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 151
กฎในเรื่องแรงดันไฟฟ้ า (Kirchoff’s voltage Law) ****เปลี่ยนหัวข้ อ : กฎการแพร่ของแกรแฮม
(Graham's Law)******* เมื่อ 10 มีค.
กลุ่มที่ 268
1. นายวสุ บุญปั้น 6220550765 หมู่ 890 ลําดับที่เข้ าสอบ 1750
2. นายศุภกิจ ชมท่าไม้ 6220550781 หมู่ 890 ลําดับที่เข้ าสอบ 1751
�กฏของเคปเลอร์ (ข้ อที่ 3 กฏแห่งคาบ)
กลุ่มที่ 269
1. นางสาววณัฐดา อยู่สมบูรณ์ 5920103469 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 814
2. นางสาวอินทิรา ใจมั่น 6020104052 หมู่ 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 539
******กฏของลักษณะปรากฏ (law of lateral continuity) *****
กลุ่มที่ 270
1. นาย ธรรมรัตน์ ทัศนารมย์ 6221700817 หมู่เรียน 700 เลขที่น่ังสอบ 477
2. นางสาวภาวิณี ยิ้มพงษ์ 6221700906 หมู่เรียน 700 เลขที่น่ังสอบ 479
�กฏข้ อที่ 2 ของอุณหพลศาสตร์ ‚เอนโทรปี ‛ �
กลุ่มที่ 271
1. นายคเชนศึก ขุนศักดิ์ 6220102096 หมู่ 702 เลขที่น่ังสอบ 1017
2. นายทินกร วงษ์เจริญ 6220100395 ฟมู่ 702 เลขที่น่ังสอบ 985
กฎแห่งการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ (law of inheritance of acquired characteristics) ของลามาร์ค
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กลุ่มที่ 272
1. นางสาว ภานุชนาถ แคนมา 6321652393 หมู่890 เลขที่1804
2. นาย พชรพล มรนนท์ 6321653242 หมู่890 เลขที่1802
Born's law <Born rule> กฎการเกิดเป็ นสมมติฐานสําคัญของกลศาสตร์ควอนตัม
กลุ่มที่ 273
1. นายกันตพงศ์ วรประทีป 6321613100 หมู่ 701 เลขที่ 811
2. นายศุภธัช ฮวยแหยม 6321611751 หมู่ 701 เลขที่ 800
กฎการตกของวัตถุ (The Law of Falling Bodies)
กลุ่มที่ 274
1. นางสาวบุญรักษา เสลานนท์ รหัสนิสติ 6320600071 หมู่ 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 722
2. นางสาววิสสุตา หนุนภักดี รหัสนิสติ 6320602015 หมู่ 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 737
เรื่อง กฎของแก๊ส (ชื่อนักวิทยาศาสตร์ บอยล์)
กลุ่มที่ 275
1. อาภัสรา พรมสุรินทร 6320101016 หมู่ 702 เลขที่ 1283
2. ภัทรโสภณ วงศ์รอด 6220102509 หมู่ 702 เลขที่ 1018
****เปลี่ยนกฎ**** ทฤษฎีของเซลล์

กลุ่มที่ 276
1. นายณัฐวุฒิ เถื่อนโต 6220100279 เลขที่น่ังสอบ 661 หมู่ 701
2. นายพสิษฐ์ มีทาทอง 5920103094 หมู่ 703 ลําดับที่เข้ าสอบ 1423
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***เปลี่ยนกฎ***เมื่อขดลวดได้ รับแรงเคลื่อนไฟฟ้ ากระแสสลับจะทําให้ ขดลวดมีการเปลี่ยนแปลงเส้ นแรง
แม่เหล็กตามขนาดของรูปคลื่นไฟฟ้ ากระแสสลับและทําให้ มีแรงเคลื่อนไฟฟ้ าเหนี่ยวนําเกิดขึ้นที่ขดลวดนี้
กฏฟาราเดย์
กลุ่มที่ 277
1. นายพงศภัค จิระจรูญพันธุ์ หมู่890 รหัสนิสติ 6220550218 ลําดับสอบ 1740
2. นายวรากร อาชววาณิชกุล หมู่ 890 รหัสนิสติ 6220550251 ลําดับสอบ 1742
กฏอัตราส่วนของปัวซอง เรื่องระยะยืดของวัตถุ (Poisson Ratio) แก้ เป็ น กฏการเกิดโฟโตอิเล็กตริกข้ อที่ 1
(Stole's law) ในวันเดียวกัน 6 มีค.
กลุ่มที่ 278
1. นางสาวเกวลิน รัตนเกล้ า 6321652555 ลําดับเลขที่สอบ 1812 หมู่ 890
2. นางสาวฐิติยา ใจเย็น 6321652636 ลําดับเลขที่สอบ 1820 หมู่ 890
**แก้ ไขเป็ น => กฎของแบรกก์ (Bragg’s law)**
กลุ่มที่ 279
1. นางสาวปารีณา เรืองเดช 6221600235 หมู่ 700 ลําดับ 381
2. นายศิวกร เปรมปรีดา 6221600308 หมู่ 700 ลําดับ 382
*** กฏของยูโมฟ (Umov's law)***
กลุ่มที่ 280
1. นาย จิรายุ ฆารศรี 6321611433 หมู่ 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 772
2. นางสาว ตรีรัตน์ ศรีอาํ พันธ์ 6321611484 หมู่701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 775
*เปลี่ยนหัวข้ อเป็ น* กฎการเรียนรู้ของกัทธรี
กลุ่มที่ 281
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1. นางสาวภิญญดา สีหมอก 6321609820 เลขที่ 1405 หมู่ 702
2. นายพชรกร บ่อไทย 6321609803 เลขที่ 1403 หมู่ 702
เเก้ ไขเป็ น ******กฎของจูล*********
กลุ่มที่ 282
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ปั้นวงศ์รอด 6121600772 เลขที่ 114 หมู่ 700
2. นางสาวณิชากร อําพาไพ 6121605545 เลขที่ 139 หมู่ 700
เปลี่ยนเป็ น **กฏของแก๊ส**
กลุ่มที่ 283
1. กรวรรณ สวัสด์วนาจร 6221605024 หมู่ 701 ลําดับ 689
2. วนิดา อยู่เอี่ยม

6221605130 หมู่ 701 ลําดับ 693

#กฎของเลนซ์ เปลี่ยนเป็ น #กฎวิลลิสตัน (Williston ‘s law) เมื่อ 8 มีค.
กลุ่มที่ 284
1. นางสาว พรสวรรค์ พุ่มชุมแสง 6321611603 หมู่ 701 เลขที่เข้ าสอบ 786
2. นางสาว สุพนิดา โพธิ์ทา 6321611816 หมู่ 701 เลขที่เข้ าสอบ 806
กฎของคูลอมบ์ (Culomb ' s Law) ***เปลี่ยนกฏ***กฏแห่งการแกว่งของลูกตุ้ม เมื่อ 8 มีค.
กลุ่มที่ 285
1. นางสาว วนิดา ชิ้นปิ่ นเกลียว รหัสนิสิต 6321652407 หมู่ 890 ลําดับที่เข้ าสอบ 1805
2. นางสาวบัณฑิตา ประยูรพงษ์ รหัสนิสติ 6321656160 หมู่890 ลําดับที่เข้ าสอบ 1869
กฎสกรูของเเมกซ์เวล (James Clerk Maxwell)
กลุ่มที่ 286
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1. นายปฏิภาณ พูดสัตย์ 6021606451 หมู่ 701 ลําดับเลขที่สอบ 570
2. นางสาวนิดารัตน์ จันทราสกุล 6321650650 หมู่ 890 ลําดับเลขที่สอบ 1796
*****เปลี่ยนเรื่อง*******เป็ น สมการชเรอดิงเงอร์
กลุ่มที่ 287
1. น.ส.กฤติยาณี ชูสขุ รหัสนิสติ 6321655821 หมู่ 890 เลขที่เข้ าสอบ 1860
2. น.ส.บัณฑิตา คําแก้ ว รหัสนิสติ 6321656143 หมู่ 890เลขที่เข้ าสอบ 1868
***�กฎรอยต่อของเคอร์ชอฟ (Kirchhoff Current Law: KCL) �***
กลุ่มที่ 288
1. น.ส.กุลธิดา ศิริชาติ 6220502426 หมู่ 702 ลําดับที่เข้ าสอบ 1080
2. น.ส.ปวันรัตน์ วงษ์ชารี 6220503911 หมู่ 702 ลําดับที่เข้ าสอบ 1104
*****กฎ Grashof (Grashof’s Law)*****
กลุ่มที่ 289
1. นางสาวจิรัชญา ยุบลเมฆ 6220502451 เลขที่สอบ 1082 หมู่ 702
2. นางสาวพิมนภาพร แต้ สุวรรณ 6220500245 เลขที่สอบ 1063 หมู่ 702
*****กฎของ Grubler (Grubler’s law)******
กลุ่มที่ 290
1. วรพงศ์ มากสุวรรณ 6121700556 sec701 เลขที่ 659
2. ธรรดร สังข์เสือโพธ์ 6121700793 sec701 เลขที่ 660
กฎแก๊สสมบูรณ์ ideal gas law
กลุ่มที่ 291
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1. นายทัศน์พล เรืองสว่าง 6220503473 หมู่ 700 เลขที่ 294
2. นางสาวสุพัตรา อรเพชร 6220503627 หมู่ 700 เลขที่ 301
.....สัมพัทธภาพพิเศษ (Special Relativity)....
กลุ่มที่ 292
1. นายอิทธิพงษ์ คงคาสุวรรณ 6321652512 หมู่ 890 ลําดับที่เข้ าสอบ 1808
2. นางสาวอารยา จรรยารักษ์ รหัสนิสติ 6321656658 หมู่ 890 ลําดับที่เข้ าสอบ 1875
แก้ ไขเป็ น �เรื่องกฎของจักรวาล� แก้ ไขเป็ น ��เรื่องกฎการสลายกัมมัตภาพรังสี�� เมื่อ 9 มีค.
กลุ่มที่ 293
1. นางสาวกิตติยา จันทบูรณ์ 6020600025 หมู่ 702 เลขที่ 46
2. นายณัฐวัฒน์ แสงทอง 6020601641 หมู่ 700 เลขที่ 44
กฎของเคปเลอร์ กฎแห่งการกวาดพื้นที่
กลุ่มที่ 294
1. นายณัฐชนน เกลี้ยงประไพ รหัสนิสิต 6220101065 หมู่ 703 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1529
2. นายณัฐวัฒน์ กล้ ารบ รหัสนิสติ 6220101103 หมู่ 703 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1530
แก้ ไขเป็ น ******* กฎของมัค (Mach number) ********
กลุ่มที่ 295
1. นางสาวเจษฎาพร

นิ่มเจริญ รหัสนิสติ 6220500741

หมู่ 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 23

2. นางสาวณุทยา

แขกระจ่าง รหัสนิสติ 6220503431

หมู่ 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 291

แก้ ไขเป็ น ****************กฎกฎพีริออดิก (periodic law) **************
กลุ่มที่ 296
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1. น.ส.พัชริดา เชื้อสะอาด หมู่ 702 6221606535 ลําดับเลขที่สอบ 1166
2. น.ส.ณัฐนันท์ แย้ มบุญนาก หมู่ 890 6321656003 ลําดับเลขที่สอบ 1863
————— กฎของเคมีแสง —————
กลุ่มที่ 297
1. ธนวัฒน์ ถีระปราโมทย์ 6321652717 หมู่ 890 เลขที่ 1828
2. ธนัชญา แก้ วสุนทร 6321652725 หมู่ 890 เลขที่ 1829
เปลี่ยนเป็ นกฎ กฎการแผ่รังสีของวัตถุดาํ ของพลังค์
กลุ่มที่ 298
1. นางสาวจุฑารัตน์ สุทธิภัทรพงศ์ 6321652580 ลําดับเลขที่ 1815 หมู่ 890
2. นายชนกันต์ ยี่หลั่นสุวรรณ 6321652598 ลําดับเลขที่ 1816 หมู่ 890
กฏของ Raoult's Law
กลุ่มที่ 299
1. นายนันทวัฒน์ จันทวาท รหัสนิสติ 6220600444หมู่ 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ340
2. นางสาว วริศรา บุดดาเคย รหัสนิสติ 6320600489หมู่ 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ503
((((กฎของเคปเลอร์))))*แก้ ไข*
กลุ่มที่ 300
1. นางสาว วนิดา ชิ้นปิ่ นเกลียว รหัสนิสติ 6321652407 หมู่ 890 ลําดับที่เข้ าสอบ 1805
2. นางสาวบัณฑิตา ประยูรพงษ์ รหัสนิสติ 6321656160 หมู่890 ลําดับที่เข้ าสอบ 1869
กฏความสัมพันธ์กนั ของการตัดขวาง ของ James Hutton
เริม่ 7 มีค.
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กลุ่มที่ 901
1. นาย ชนพัฒน์ ทองถึก 6220502477 หมู่ 702 เลขที่สอบ 1084
2. นาย ธนานพ ทุมมาไว 6220502507 หมู่ 702 เลขที่สอบ 1085
กฎการเจือจาง (Ostwald dilution law) (แก้ ไข)
กลุ่มที่ 902
1. นาย นันทิพัฒน์ ขวัญมั่นคง 6220501021 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1071
2. นาย ขวัญชัย บุญรังษี รหัสนิสติ 6220502434 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1081
กฎของเบิร์ช (Birch’s Law)
กลุ่มที่ 903
1. นางสาวปภัสสร ชวดรัมย์ 6020602591 หมู่ 700 ลําดับเลขที่ 46
2. นางสาวอรุโณทัย จันทรมิต 6020602842 หมู่ 700 ลําดับเลขที่ 48
เปลี่ยนกฏ "กฎขีดจํากัดแห่งความอดทนของเชลฟอร์ด (Shelford’s law of tolerance) "
กลุ่มที่ 904
1. นางสาววิมลวรรณ ข้ ามสมุทร รหัสนิสติ 6220101740 หมู่ 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 665
2. นายกําลังเอก พูลสวัสดิ์ รหัสนิสิต 6120600621 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 921
เปลี่ยนกฏ กฏของโลหะแทรก (LAW OF INTERMEDIATE MATALS)
กลุ่มที่ 905
1. นายฐิติพงษ์ กิจสุวรรณรัตน์ รหัสนิสิต 6220550145 หมู่ 890 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1736
2. นางสาวกฤติพร กันนะพันธุ์ รหัสนิสติ 6320600748 หมู่ 703 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1623
กฎการจัดระเบียบเข้ าด้ วยกัน
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กลุ่มที่ 906
1. นายธนบดี พันธ์ทา 6321656071 หมู่ 890 เลขที่เข้ าสอบ 1866
2. นางสาวพัชราภรณ์ ขําสา 6221604362 หมู่ 702 ลําดับเข้ าสอบ 1150
ขอเปลี่ยนเป็ นกฎการจัดเรียงอย่างอิสระ
กลุ่มที่ 907
1. นางสาวนภาวรรณ เปี่ ยมเถื่อน รหัสนิสติ 6221605105 หมู่ 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 691
2. นายพรรษชล รุ่งอรุณ

รหัสนิสิต 6221700205 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1279

เปลี่ยนกฏ ### กฏข้ อที่ 1 ของอุณหพลศาสตร์ (Conservation of Energy) ###
กลุ่มที่ 908
1. น.ส.สุวนิต โรงอ่อน 6221601681 ลําดับสอบ 1130
2. น.ส.เกวลิน วิทยาเกษตร์ 6221602441 ลําดับสอบ 1140
กฎการสลายตัวของธาตุกมั มันตรังสี
กลุ่มที่ 909
1. นาย อธิษฐ์ ธัญบูรณ์สมบัติ 6121601175 หมู่ 703 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1491
2. นาย ณัฐพงศ์ นิลจันทร์ 6220600355 หมู่ 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 335
*********เปลี่ยนกฎจากกฎของแม่เหล็กเป็ น********* ++++กฎเคอร์ชอฟฟ์ +++++
กลุ่มที่ 910
1. นายเจษฎากร อําโพธิ์ศรี 6220600304 หมู่ 700 เลขที่ 330
2. นายศุภกิตดิ์ เลิศสกุลอุดมดี 6220600631 หมู่ 700 เลขที่ 349
เปลี่ยนเป็ น กฎของโอมห์
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กลุ่มที่ 911
1. นางสาวอัญวีณ์ มงคลโรจน์พัชร 6321500062 หมู่ 703 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1625
2. นางสาวฐิติพร จันทพันธ์ 6321500160 หมู่ 703 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1627
!!!!!! เปลี่ยนจาก ทฤษฎีโฟลจิสตัน !!!!!!--------- เป็ น กฎของชาร์ล (Charle’s Law) -----กลุ่มที่ 912
1. นาย กฤษฏิ์ ไตรรัตน์อศั ว 6321656704 หมู่ 890 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1878
2. นาย ชลันธร กระฐินหอม 6321656755 หมู่ 890 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1182
*กฏของบอร์*
กลุ่มที่ 913
1. นายพชรพล หาบุญมี 6220550226 เลขที่สอบ 1741
2. นายกันตินันท์ สมใจเพ็ง 6220550633 เลขที่สอบ 1745 หมู่ 890
เปลี่ยนเป็ น กฎแห่งความทานทนของเชลฟอร์ด
กลุ่มที่ 914
1. น.ส.ปภาวดี วัดโลก 6221605113 เลขที่สอบ 692 หมู่ 701
2. น.ส.วิภารัตน์ ยอดคํา 6221610087 เลขที่สอบ 702 หมู่701
"กฎของสเนล (กฎการสะท้อนคลื่น)"
กลุ่มที่ 915
1. นางสาวกานต์ชนก พัฒนะวสุตม์ 6321500623 เลขที่ 1630
2. นาย อดุลย์เดช ตาสุ่ย 6221750237 เลขที่ 1781
กฎของเคปเลอร์ ข้ อ3 เปลี่ยนกฎ�����
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เริม่ 8 มีค.
กลุ่มที่ 916
1. สาวิกา แลสันกลาง 6321652962 ลําดับที่ 1853 หมู่ 890
2. ณภัทร์ ครองเชื้อ 6321652644 ลําดับที่ 1821 หมู่ 890
___เปลี่ยนจากทฤษฎีการไทเทรต___กฎการซ่อนตัวของชั้นหิน
กลุ่มที่ 917
1. นายกฤติน วิกยั วราภรณ์ 6021600151 หมู่702 เลขที่ 863
2. นายชนายุทธ ขําเอี่ยม 6020104176 หมู่702 เลขที่ 828
กฎของชาล์ล Theory of natural selection
กลุ่มที่ 918
1. ดรุณี เสนาสิงห์ 6221606942 หมู่ 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1175
2. เจนจิรา แซ่ต้นั 6121656182 หมู่ 890 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1717
กฎสกรูของแมกซ์เวลล์
กลุ่มที่ 919
1. นางสาวพิมลรัตน์ บุญชัย 6320601973 หมู่เรียน701 เลขที่เข้ าสอบ 733
2. นางสาววรินทร ศรีจันทร์แก้ ว 6320601990 หมู่เรียน701 เลขที่เข้ าสอบ 735
�กฎการอนุรักษ์มวลของสาร�ของไหล***
กลุ่มที่ 920
1. นาย ธนดล ตันติวงศ์วัฒน์ 6220550170 หมู่ 890 เลขที่เข้ าสอบ 1738
2. นาย นพจีรพัฒน์ มีทรัพย์ 6220550188 หมู่ 890 เลขที่เข้ าสอบ 1739
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เปลี่ยนเป็ น กฎของ Markovnikov เปลี่ยนเป็ น กฎความเข้ มข้ นของอิเล็กตรอนฮูม – โรเธอรี เมื่อ 11 มีค.
กลุ่มที่ 921
1. นายรตน ทุมมา 6021659511

หมู่ 890 ลําดับที่เข้ าสอบ 1681

2. นายพิพัฒน์ จําปาเทศ 6021656288 หมู่ 890 ลําดับที่เข้ าสอบ 1675
*กฎการหาอายุของวัตถุจากคาร์บอนกัมมันตรังสี* (Willard Libby) เปลี่ยนหัวข้ อครับ "กฎการเหนี่ยวนํา
แม่เหล็กไฟฟ้ า" (Michael Faraday) เมื่อ 10 มีค.
กลุ่มที่ 922
1. น.ส.กัญญาณัฐ แจ่มใส 6220550081 หมู่890 ลําดับ 1734
2. น.ส.ชาลิสา หนูเมือง 6220550641 หมู่ 890 ลําดับที่ 1746
เปลี่ยน - กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้ า –
กลุ่มที่ 923
1. นาย กิตติธชั ทิมธรรม 6220550099 หมู่ 890 ลําดับ 1735
2. นาย ศุภณัฐ ครุธทวี 6220550277 หมู่ 890 ลําดับ 1743
เปลี่ยน golden ratio สัดส่วนทองคํา
เริม่ 9 มีค.
กลุ่มที่ 924
1. 62221600511 เกวลิน เลาหจารุรัตน์ หมู่เรียน 702 เลขที่ 1123
2. 6221611857 เบญจพร อ่อนมิ่ง หมู่เรียน 702 เลขที่ 1239
เปลี่ยนเป็ น กฎของแรง (force)
กลุ่มที่ 925
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1. 6120502009 กันต์ฤทัย หุ่นสะดี เซค 703 เลขที่ 1486
2. 6120502076 วรปรัชญ์ พิมทอง เซค 703 เลขที่ 1488
สมการคลื่น
กลุ่มที่ 926
1. นาย พิตตินันท์ คชน้ อย 6120502068 หมู่ 703 เลขที่ 1487
2. น.ส.มณฑนรรห์ รู้อยู่ 6121652179 หมู่ 890 เลขที่ 1692
เลือกหัวข้ อ ทฤษฎีความโกลาหล
กลุ่มที่ 927
1. ปริญญา จันทร์มา 6220103203 หมู่700 เลขที่ 217
2. ณิชากร อ่อนเทศ 6220104277 หมู่ 700 เลขที่ 222
**กฎการตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตแบบทวินาม*
กลุ่มที่ 928
1. ฐิติพัฒน์ ศรีอนิ ทร์ 6321652628 หมู่ 890 เลขที่ 1819
2. ณัฐพงษ์ สุทธิสา 6321652687 หมู่เรียน 890 เลขที่ 1825
**กฎ mitscherlich's **
กลุ่มที่ 929
1. นางสาวกิติรัตน์ อํานาจเจริญสุข 6221610176 หมู่ 702 ลําดับเลขที่ 1204
2. นางสาวญาณิศา คุตติอธิศ 6221610231 หมู่ 702 ลําดับเลขที่ 1207
***สมการไอออนิก***
กลุ่มที่ 930
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1. นายศุภกร พลกันยา 6321658910 หมู่ 890 ลําดับเลขที่ 1912
2. นายกิตติพงษ์ มลิวัลย์ 6321658855 หมู่ 890 ลําดับเลขที่ 1909
กฎการเลี้ยวเบนของคลื่น
กลุ่มที่ 931
1. ทนงศักดิ์ เสวกวาปี 6221611784 หมู่ 702 ลําดับสอบ 1237
2. นภัสร อ่อนสง 6221606519 หมู่ 702 ลําดับสอบ 1165
---กฎของปัจจัยจํากัด (Law of limiting factors)--กลุ่มที่ 932
1. นายศุภณัฐ คงสิบ 6220502396 หมู่ 700 ลําดับที่เข้ าสอบ 270
2. นายพิชากร ชมศรี 6220502361 หมู่ 700 ลําดับที่เข้ าสอบ 268
****เปลี่ยนเรื่อง**** กฎมือขวา สนามเเม่เหล็ก
กลุ่มที่ 933
1. นายศุภกร เจริญโต 6121685321 หมู่เรียน 890 เลขที่น่ังสอบ 1727
2. นายภัทรพล สุดางาม 6121650745 หมู่เรียน 890 เลขที่น่ังสอบ 1689
กฏการแผ่รังสีของวัตถุดาํ ของ พลังค์
กลุ่มที่ 934
1. นายธนดล ทองเปลว 6220501438 เลขที่ 255 sec 700
2. นายวสวัตติ์ กําแพงสมบูรณ์ 6220501578 หมู่ 700 ลําดับที่เข้ าสอบ 261
กฎข้ อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิก
กลุ่มที่ 935
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1. วิรวรรณ เลิศพิทยไพศาล หมู่ 700
2. พรรณปพร ลิ้มศิริวัฒน์ หมู่ 700
กฏการเคลื่อนย้ ายสถานะทางควอนตัม (เปลี่ยนเรื่อง)
กลุ่มที่ 936
1. นางสาวศุภกานต์ ใจรัก รหัสนิสิต 6221658390 หมู่ 890 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1774
2. นางสาวณัฎรดา วงศ์ทองจันทร์ รหัสนิสิต 6321613151 หมู่ 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 813
เปลี่ยนเป็ น : กฎข้ อที่ 2 กฎแห่งการรวมกลุ่ม อย่างอิสระ ( Law of independent assortment )
กลุ่มที่ 937
1. นางสาวทิพวรรณ กํามา 6321652790 หมู่ 890 ลําดับที่เข้ าสอบ 1827
2. นางสาวณัฐฐิญา นิษฐ์ณพิศร 6321652652 หมู่ 890 ลําดับที่เข้ าสอบ 1822
***ภาวะสมดุลระหว่างสถานะ***
กลุ่มที่ 938
1. นายศุภเศษ อิ่มแก้ ว รหัสนิสติ 6320600136 หมู่701 เลขที่เข้ าสอบ727
2. นางสาวอัฟฟะ บือแน รหัสนิสิต6320602031 หมู่701 เลขที่เข้ าสอบ739
กฏของมาลุส Malus'Law
กลุ่มที่ 939
1. นายวรกมล สอาดศรี รหัสนิสติ 6221700299 หมู่ 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 471
2. นายสถาพร บานชื่น รหัสนิสติ 6221700981 หมู่ 700 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 482
กฎ แก-ลูว์ซัก (Joseph Louis Gay-Lussac)
กลุ่มที่ 940
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1. นาย ศุภกร ผดุงสุนทรรัตน์ 6121657375 หมู่เรียน 890 เลขที่เข้ าสอบ 1719
2. นางสาว อทิติยา เสนานิกร 6121612690 หมู่เรียน 703 เลขที่เข้ าสอบ 1508
กฎควบรวมพลังงานอิสระของมาร์ติน (Martin’s rule of free energy additivity)
กลุ่มที่ 941
1. นาย ธนพัฒน์ ทองสุกดี 6020500837 หมู่ 700 ลําดับที่เข้ าสอบ 30
2. นาย พงศ์พิพัฒน์ มีทรัพย์ 6020501949หมู่ 700 ลําดับที่เข้ าสอบ 35
กฎการเย็นตัวของนิวตัน(Newton’s cooling Law)
เริม่ 10 มีค. เลยกาหนดการส่งเรือ่ งแล้ว ไม่มีการให้หมายเลขกลุ่มอีกแล้ว ถือว่าได้คะแนน เป็ น ศูนย์
ในข้อนี้
นางสาวเพ็ญพิชชา ทองมา 6221604052 หมู่เรียน 701 ลําดับที่ 688
นางสาวปวีณา พลราช 6221608678 หมู่เรียน 701 ลําดับที่ 697
����กฎการแผ่รังสีของเคิร์ชชอฟ☘☘☘☘
น.ส.สุทธิดา แซ่ปึง 6220502817 หมู่ 700 เลขที่เข้ าสอบ 279
น.ส.สัตตบงกช ม่วงอํ่า 6220504381 หมู่ 700 เลขที่เข้ าสอบ 313
เรื่อง ทฤษฎีออร์บิทลั เชิงโมเลกุล
นาย ธีรพัฒน์ กรีธาธร รหัสนิสติ 6320100184

หมู่ 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 710

นาย รัชนะ

หมู่ 701 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 711

ใจกล้ า

รหัสนิสติ 6320100265

กฎการแบ่งแยก ของเมนเดล
นาย ธนวัฒน์ ปิ ยะธนานนท์ 6021656164 หมู่ 890 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1673
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นางสาว ณัฐจิรา พยัคฆ์

6021659678 หมู่ 890 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1683

*** เปลี่ยนเป็ น กฎข้ อแรกของวิชาเคมีแสง Grotthuss–Draper law ***
1. นางสาวพิมพกานต์. ชุมทัพ รหัสนิสิต 6320602449 หมู่ 700 เลขที่เข้ าสอบ 514
2. นางสาวภัทรวรรณ มีทรัพย์ รหัสนิสติ 6320601639 หมู่ 700 เลขที่เข้ าสอบ 511
....Birch's law กฎของเบิร์ช เปลี่ยนหัวข้ อ "ระยะทางในเอกภพ โดย Stellar parallax"( Friedrich Bessel)
เมื่อ 10 มีค.
1. นางสาวศิริกญ
ั ญา วงศ์เล็ก รหัสนิสิต 6121606193 หมู่ 701 เลขที่เข้ าสอบ 619
2. นางสาวณิชกานต์ พงษ์หาญพาณิชย์ รหัสนิสติ 6121611731 หมู่701 เลขที่เข้ าสอบ 639
กฎแห่งการซ้ อนทับในธรนีวิทยา
เริม่ 11 มีค.
6021658850 ศศิพร เชฏฐกุล 41 1677
6021659732 ปภัสรา ศรีระวรรณ 48 1684
กฎวิชาเคมีแสง สตาร์กไอน์สไตน์ลอว์
นาย ปณุยธร ก้ อนจันทร์เทศ รหัสนิสิต 6221613515 หมู่ 702 เลขที่เข้ าสอบ 1273
นางสาว พิมพิศา เหล่าจินดาพันธ์ รหัสนิสติ 6221613531 หมู่ 702 เลขที่เข้ าสอบ 1274
เรย์มอนด์ ดาร์ต (Raymond Dart) – จากผู้เหยียบเท้านักวิทย์ยุโรปสู่ผ้ ูพิสจู น์รากเหง้ ามนุษย์ทฤษฎีใหม่
6320600489 นางสาววริศรา บุดดาเคย F77 700 เลขที่น่ังสอบ 503
6320601264 นายชยพัทธ์ เปรมกมลธรรม F77 700 เลขที่น่ังสอบ 505
กฎพลังงานลมเปลี่ยนเป็ นพลังงานไฟฟ้ า !!ยังไม่มีหมายเลขกลุ่มครับ รบกวรอาจารย์ตรวจสอบด้ วยครับ
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นายณัฐพล พัฒนอธิรัตน์ 6120502891 หมู่ 702 เลขที่เข้ าสอบ 918
นายอภิสทุ ธ สุขสําราญ. 6120503161 หมู่ 700 เขบที่เข้ าสอบ 105
กฎอนุรักษ์ เฟลเวอร์ (flavor)
1.นางสาวสุธดิ า โพธิวราพรรณ 6220103548 หมู่เรียน 702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1031
2.นางสาวรัมภ์รดา ศรีเหรัญ 6220103262 หมู่เรียน 703 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1543
ทฤษฎีกลศาสตร์แบบลากรองจ์
1. นายมนัสวี สมจิตต์ชอบ 6120200207 หมู่703 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ1470
2. นายชินวัฒน์ มากสิน 6120200312 หมู่702 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 916
Kasha's rule
เริม่ 12 มีค.
1. นางสาวสุนิชา พันธ์พงษ์ศิริกุล 6120102141หมู่ 703 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1451
2. นางสาวชนิกานต์ แหยมประกอบทรัพย์ 6120103121 หมู่ 703 ลําดับเลขที่เข้ าสอบ 1455
*********** กฎข้ อที่ 0 ของเทอร์โมไดนามิกส์***********
อัมพวัน เฉลิมฤทธิ์ 6021650735 หมู่890 เลขที่น่ังสอบ 1661
วีรินทร์ภัทร์ จงแช่มช้ อย 6021655559 หมู่ 890 เลขที่น่ังสอบ 1666
เรื่อง กฎการตกของศาสนา
1. นายคณิศร นาคสงวน 6220102703 หมู่เรียน702ลําดับเลขที่เข้ าห้ องสอบ1023
2. นายณภัทร จินดาอยู่ 6220103441 หมู่เรียน702ลําดับเลขที่เข้ าห้ องสอบ1030
เรื่อง สมการอาร์เรเนียส
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6220501624 นายสิทธิศักดิ์ พานทอง เลขที่ 263
6220501641 นายอนุชา ทองซ้ าย เลขที่ 264 หมู่ 700
กฎของเบียร์ (Beer’s law)

