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ประเด็นท่ี 1   ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับโปรแกรมประมวลผลคํา 

1.1 ความหมาย 

1.2 ความสําคัญ 

1.3 ประโยชน 

1.4 คุณสมบัติ 

1.5 ประเภท 

สาระสําคัญ 

 ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องความหมาย ความสําคัญ ประเภท ประโยชนของโปรแกรม

ประมวลผลคํา 

การประมวลผลคํา  

 หมายถึง การจัดทําเอกสารโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มช่ืีอวา โปรแกรมประมวลผลคํา 

หรือโปรแกรมเวิรดโพเซสเซอร (Word Processor) ที่มีคุณสมบัติในการสราง แกไข คัดลอก 

จัดรูปแบบเอกสาร ตลอดจนสามารถบันทึกเอกสารน้ันลงสื่อบันทึกขอมลูตาง ๆ เพื่อใหสามารถนํา

กลับมาใชในภายหลัง โดยกระบวนการทํางานดังกลาวตองใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนอุปกรณหลักใน

การดําเนินการ 

ความสําคัญของโปรแกรมประมวลผลคํา 

 การเรียนรูเกี่ยวกับโปรแกรมประมวลผลคํา ชวยใหผูเรียน มคีวามรูความสามารถและมทีักษะ

ในการใชโปรแกรมประมวลผลคําจรงิ ตลอดจนมีความรูความสามารถในการจัดทําเอกสาร หรือ

รายงานในรปูแบบตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว สวยงาม โดยสาสมารถจัดรูปแบบของเอกสาร แกไข 

เพิ่มเติม ปรบัปรุง แทรก รวมขอความและเอกสาร ตรวจดูเอกสารกอนการพิมพออกทางเครื่องพิมพ 

อีกทั้งสามารถบันทึกเอกสารลงสื่อบันทึกขอมูล เชน ฮารดดิสก (Hard disk) หรือ ซีดีรอม (CDROM) 

ฯลฯ เพื่อใหสามารถนํากลบัมาใชไดในภายหลัง 

ประเภทของโปรแกรมประมวลผลคํา 

1. เวิรดโพรเซสเซอร (Word Processor) 

2. เท็กซอิดิเตอร (Text Editor)  

 



 

ประโยชนของโปรแกรมประมวลผลคํา 

 การใชโปรแกรมประมวลผลคําชวยใหการจัดเก็บและคนหาเอกสารสามารถทําไดงายและ

รวดเร็วมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ียังชวยลดปริมาณการใชกระดาษ ลดพื้นน้ีในการจัดเก็บเอกสาร ลด

ข้ันตอนในการจัดทําเอกสารลง ชวยใหประหยัดและเวลาและคาใชจาย เอกสามีความถูกตองสวยงาม 

มีขอผิดพลาดนอย 

ประเด็นขอสอบ 

1. กอนจะมีการนําเคร่ืองคอมพิวเตอรมาใชในงานสํานักงาน อุปกรณในขอใดไดรับความ

นิยมในการนํามาใชในการจัดทําเอกสาร 

1. เครื่องถายเอกสาร     

2. เครื่องพิมพดีด 

3. เครื่องโทรสาร 

4. เครื่องคิดเลข 

5. เครื่องบันทกึเงินสด 

2. โปรแกรมประมวลผลคํามีความหมายตรงกับขอใด 

1. การนําไฟลที่บันทกึไวออกมาพมิพทางเครื่องพิมพ 

2. โปรแกรมในการจัดการเกี่ยวกับสถิติ 

3. การนําเอกสารตาง ๆ มาทําการแกไขใหถูกตองสวยงามดวยคอมพิวเตอร 

4. การจัดทําเอกสารดวยโปรแกรมที่ช่ือวาเวิรดโพรเซสเซอร(Word Processor) 

5. โปรแกรมที่ทําหนาที่ในการจัดการฐานขอมลู 

3. โปรแกรมท่ีมีความสามารถในการจัดทําเอกสารท่ีถูกตองสวยงาม และสามารถแกไข

เพ่ิมเติมไดอยางสะดวก รวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย คือโปรแกรมในขอใด 

1. โปรแกรมประมวลผลคํา 

2. โปรแกรมตารางงาน 

3. โปรแกรมนําเสนอขอมูล 

4. โปรแกรมฐานขอมูล 

5. โปรแกรมเว็บเบราวเซอร 

 



4. ขอใดไมใชประโยชนของโปรแกรมประมวลผลคํา 

1. ชวยลดปริมาณการใชกระดาษ 

2. ลดคาใชจายเกี่ยวกับคาจางแรงงาน 

3. ชวยใหการทํางานเกี่ยวกับเอกสารถูกตองและรวดเร็ว 

4. ชวยใหการคนหาเอกสารมีความรวดเร็วย่ิงข้ึน 

5. เอกสารมีความผิดพลาดนอยลง 

5. โปรแกรมประมวลผลคําใดท่ีมีความสามารถดานการพิมพเอกสารท่ีมีความสามารถสูง 

1. เท็กซอิดิเตอร (Text Editor) 

2. เวิรดเพด (WordPad) 

3. โนตเพด (Notepad) 

4. เวิรดโพรเซสเซอร (Word Processor) 

5. เวิรดโพรเซสซิง่ (Word Processing) 

6. ขอใดไมใชลักษณะของโปรแกรมประมวลผลคําในปจจุบัน 

1. เปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่อาจเรียกวา โปรแกรมชุดสํานักงาน 

2. เปนโปรแกรมที่สวนใหญทํางานบนระบบปฏิบัติการวินโดว (Windows) 

3. เปนโปรแกรมแบบฟรีแวรทีส่ามารถดาวนโหลดไดจากอินเตอรเน็ต 

4. เปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีโปรแกรมเวิรดเปนโปรแกรมประมวลผลคํา 

5. เปนโปรแกรมที่มีความสามารถใสภาพกราฟก (Graphic) ลงในเอกสารได 

7. บุคคลในขอใดท่ีควรใชโปรแกรมประมวลผลคํามากท่ีสดุ 

1.   สมชายพนักงานบัญชี 

 2.   สมควรเปนโปรแกรมเมอร 

 3.   สมหญิงเปนพนักงานเอกสาร 

 4.   สมบัติเปนพนักงานขาย 

 5.   สมพรเปนวิศวกร 

 

 

 

 



 

ประเด็นท่ี 2 การใชงานโปรแกรม Microsoft Word 

 

 2.1 การเขาสูโปรแกรม Microsoft Word 

 2.2 สวนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 

 2.3 การสรางเอกสาร 

 2.4 การบันทึกเอกสาร 

 2.5 การเปดเอกสาร 

 2.6 การปดเอกสาร 

 2.7 การออกจากโปรแกรม Microsoft Word  

 

สาระสําคัญ 

 ไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word) เปนโปรแกรมที่นิยมใชในการจัดทําเอกสาร สราง

จดหมาย รายงาน บันทึกขอมูลและตารางขอมลู นอกจากน้ียังสามารถจัดทําเอกสารพิเศษตาง ๆ ได

งาย 

ขั้นตอนในการจัดทําเอกสารดวยโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word) 

1. การเปดโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word) โดยการเลือกปุม  

เริ่มตน(Start) เลือกโปรแกรม(Program)เลอืก Microsoft Office เลือก 

Word2003 

2. สวนประกอบของหนาจอโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word) 

- ไตเติลบาร (Title bar) แสดงช่ือของโปรแกรมและช่ือเอกสารที่เปดใชงานอยู 

- เมนูบาร (Menu bar) รายการคําสัง่หากเลอืกจะมรีายการคําสั่งยอยใหเลือก 

- ทูลบาร (Tool bar) แถบเครื่องมือตาง ๆ 

- ทาสกบาร (Task bar) คําสั่งทั่วไปของการจัดการโปรแกรม ไมโครซอฟตเวิรด 

(Microsoft Word) 

- แถบสถานะ (Status bar) แสดงรายละเอียดและสถานะการทํางานของไมโครซอฟต

เวิรด (Microsoft Word) 

- หนาตางเอกสาร เปนพื้นที่สําหรบัใสขอความหรือรูปภาพ 



- ตัวบอกตําแหนงขอความหรือเคอรเซอร (Cursor) 

3. การสรางเอกสารใหม 

เลือกปุมสรางเอกสารเปลา (New Blank Document) หรือกด <Ctrl>+<N>หรือเลือก 

เมนูแฟม(File)สราง(New)เลือกเอกสารใหม (Blank Document)  

4. การบันทึกเอกสาร (Save) 

เลือกเมนูแฟม(File) เลือกบันทึกแฟมเปน(Save As) หรอืกดปุม <Ctrl>+<S> 

พิมพช่ือแฟม (File name) กดปุมบันทึก(Save) 

5. การเปดเอกสาร (Open) 

เลือกเมนูแฟม(File)เลือกคําสั่งเปด (Open)เลือกแฟมขอมูลที่ตองการกดปุมเปด

(Open) 

6. การปดเอกสาร (Close) 

เลือกเมนูแฟม(File)เลือกคําสั่งปด(Close) 

7. การออกจากโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word) 

เลือกเมนูแฟม(File)เลือกคําสั่ง ออกจากโปรแกรม(Exit) 

ประเด็นขอสอบ  

8. สวนใดของโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft word) ท่ีทําหนาท่ีรวมคําสั่งในการ

จัดการ 

1. ไตเติลบาร (Title bar) 

2. เมนูบาร (Menu bar) 

3. ทูลบาร (Tool bar) 

4. ทาสกบาร (Task bar) 

5. แถบสถานะ (Status bar) 

9. ขอใดคือคําสั่งท่ีใชในการเปดแฟมขอมูล (Open) 

1. Ctrl + O 

2. แฟมขอมูล(File) + เปด(Open) 

3. Alt + O 

4. Ctrl + Shift + O 

5. ขอ 1 และ 2 ถูก 



10. ขอใดคือขอแตกตางท่ีสําคัญระหวางคําสั่งบันทึก(Save) และคําสั่งบันทึกเปน(Save As)  

1. ความสามารถในการปฏิบัติตามคําสั่ง 

2. จํานวนเน้ือทีท่ี่ใชในการเกบ็คําสัง่ 

3. รุน(version) ของโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 

4. จุดประสงคในการใชคําสั่ง 

5. ไมมีขอแตกตาง 

11. ขอใดเปนแฟมขอมูลท่ีบันทึกดวยโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word)  

1. Sample.exe 

2. Sample.xls 

3. Sample.doc 

4. Sample.ppt 

5. Sample.html 

12. โปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word) เปนโปรแกรมท่ีมีจุดประสงคในการใช

ตามขอใด 

1. โปรแกรมประมวลผลคําที่ใชในการพิมพเอกสารตาง ๆ 

2. โปรแกรมสําหรับแผนงาน ตารางกราฟ และการคํานวณ 

3. โปรแกรมนําเสนอผลงาน 

4. โปรแกรมบรหิารขอมูลของอีเมล(E-mail) 

5. โปรแกรมสําหรับการจัดการฐานขอมูล 

13. เมื่อทําการบันทึกขอมูลในโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด(Microsoft Word) แลวชื่อ

แฟมขอมูลจะไปปรากฎอยูตําแหนงใด 

1. ไตเติลบาร (Title bar) 

2. เมนูบาร (Menu bar) 

3. ทูลบาร (Tool bar) 

4. ทาสกบาร (Task bar) 

5. แถบสถานะ (Status bar) 

 

 



14.  หากตองการออกจากโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรดตองเลือกคําสั่งปด(close) ในเมนูใด 

1.  แทรก(Insert) 

2. แกไข(Edit) 

3. แฟม(File) 

4. รูปแบบ(Format) 

5. วินโดว(window) 

15. คําสั่งในขอใดไมใชการสรางเอกสารใหมในโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft 

Word) 

1.  เลือกปุมสรางเอกสารเปลา (New Blank Document) 

2. กด Ctrl + N 

3. เลือกเมนูแฟม(File)สราง(New) 

4. เลือกปุม  

5. ถูกทุกขอ 

16. หากตองการเขาใช โปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word) ตองเลือกท่ี

สัญลักษณ(icon) ในขอใด 

   1.   

   2.  

   3.  

   4.  

   5.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นท่ี 3   การจัดรูปแบบขอความ 

3.1  การจัดรปูแบบอักษร 

3.2  การจัดตําแหนงขอความ 

3.3 การกําหนดระยะแท็ป 

3.4 การกําหนดการเย้ืองและระยะหางขอความ 

3.5 การกําหนดสัญลักษณหัวขอยอยและลําดับเลข 

3.6 การกําหนดตัวอกัษรข้ึนตนขนาดใหญ 

สาระสําคัญ 

การพิมพขอความใหมรีูปแบบทีเ่ปนระเบียบ สวยงาม เหมาะสม และเพื่อใหสรางเอกสารทํา

อยางรวดเร็ว จําเปนตองมกีารดําเนินการกบัขอความ ไดแก การจัดรูปแบบอกัษร การจัดตําแหนง

ขอความ การกําหนดระยะแท็บ การกําหนดการเย้ืองและระยะหางขอความ การกําหนดสญัลกัษณ 

หัวขอยอยและลําดับเลข การกําหนดตัวอักษรข้ึนตนขนาดใหญ   

การจัดรูปแบบอักษร 

การจัดรูปแบบอกัษรหมายถึง การกําหนดลักษณะของอกัษรใหเหมาะสมกับการใชงาน 

สามารถกําหนด ขนาดตัวอักษร แบบอักษร(Font) สี เพื่อใหไดตัวอักษรที่สวยงามเหมาะสม 

 

การจัดตําแหนงขอความ 

  การกําหนดตําแหนงใหกับขอความเปนเลือกใชคําสั่งเพื่อจัดตําแหนงขอความใหเหมาะสม

ตามรูปแบบของเอกสารที่ตองการ ไดการจัดแนวแบบชิดซาย  การจัดแนวแบบกึ่งกลาง การจัดแนว

แบบชิดขวา การจัดแนวแบบกระจายหรือเต็มแนว หรือ การจัดแนวแบบกระจายแบบไทย 

การกําหนดระยะแท็บ 

 การกําหนดระยะหางระวางขอความกบัขอความ เพื่ออานงายและขอความดูเปนระเบียบ ทํา

ไดโดยการเวนวรรค แตถาตองการระยะที่เทากันทกุๆบรรทดัสามารถทําไดดวยการกําหนดระยะแทบ็ 

ซึ่งสามารถกําหนดไดทั้งแบบ กําหนดระยะแทบ็ซาย กําหนดระยะแทบ็กึ่งกลาง กําหนดระยะแท็บ     

ชิดขวา กําหนดระยะแท็บแบบทศนิยม กําหนดระยะแท็บแบบแทง 

 

 



การกําหนดการเยื้องและระยะหางขอความ 

 การกําหนดระยะการวางบรรทัดขอความแตละบรรทัดดําเนินการไดทั้งจัดขอความบรรทัดน้ัน

เย้ืองซายหรือขวา และ การเวนระยะระวางบรรทัดกอนและหลงั 

การกําหนดสัญลักษณหัวขอยอยและลําดับเลข 

   การกําหนดลําดับตัวเลขหรือสัญลักษณหนาขอความเปนการแบงขอความเปนขอๆ  

การกําหนดตัวอักษรขึ้นตนขนาดใหญ 

 การสรางตัวอักษรตัวแรกใหมีขนาดใหญกวาตัวอักษรอื่นที่วางอยูหนาเดียวกันเปนการตกแตง

เอกสารใหสะดุดตา นาสนใจ เชน แผนพับ หนังสือพิมพหรือนิตยสารตางๆ 

ขอสอบ 

17.  ถาใช    บนแถบเคร่ืองมือขอความจะมีลักษณะเปนอยางไร 

1.  การกําหนดขนาดตัวอักษรใหเลก็ลง 

2.  การกําหนดขนาดตัวอักษรใหใหญข้ึน 

3.  การกําหนดการเปลี่ยนสีตัวอักษร 

4. การกําหนดการเปลี่ยนแบบตัวอักษร 

5.  การกําหนดเสนขอบตัวอักษร 

18.  ถาตองการใหแสดง “ตัวอักษร” ตองใชเคร่ืองแถบเคร่ืองมือใด 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 19. ปกติเมื่อพิมพขอความในโปรแกรม MS-Word ตําแหนงขอความจะชิดขอบดานใดของ

เอกสาร  

 1. ชิดซาย 

2. กึ่งกลาง 

3.  ชิดขวา 

4. ชิดขอบซายและขอบขวาเทากัน 



5. กระจายแบบไทย 

20. ถาตองการใหขอความมีรูปแบบ 
ตัวอักษร 

  ตองจัดรูปแบบตัวอักษรแบบใด  

1. ขีดเสนใตตัวหนาตัวยก 

2. ขีดเสนใตตัวหนา  ตัวหอย 

3. ขีดเสนใตตัวเอียง  ตัวยก 

4. ขีดเสนใตตัวเอียง  ตัวหอย 

5. ขีดเสนใต ตัวเอียง ตัวหนา 

21.  ถาตองการพิมพขอความตอไปน้ีควรเลือกใชแท็บตามแถบเคร่ืองมือแบบใด  

 

 

 

1.  

2.  

3.   

4.  

5.  

22.  การลบแท็ป สามารถทําไดโดยวิธีการใด  

1. ดับเบิล้คลิกที่แท็ป 

2. คลิกเมาสปุมขวาตรงแท็ป 

3. คลิกที่แท็ปแลวกดปุม backspace ที่แปนพิมพ 

4.  คลิกที่แท็ปคางไวแลวลากออกจากไมบรรทัด 

5. คลิกที่แท็ปแลวกดปุม delete ที่แปนพิมพ 

23.  การกําหนดตัวอักษรขึ้นตนขนาดใหญ (Drop Cap) นิยมใชงานทางดานใด  

1. เอกสารทางวิชาการ 

2. จดหมายตาง ๆ 

3. เอกสารสญัญาตางๆ 

4. หนังสือราชการ 

5. นิตยสาร 

สมศรี 20,000.00 

สมชาย 3,500.00 

 



24.  ถาตองกําหนด เลขหนารายการหลายระดับตองใชแถบเคร่ืองมือใด 

1. คลิกที่ปุม  

2. คลิกที่ปุม  

3. คลิกที่ปุม  

4. คลิกที่ปุม  

5. คลิกที่ปุม  

 

25.  ถาตองการใหขอความแสดงตามรูปแบบควรกําหนดการเยื้องและระยะหางขอความ

แบบใด 

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและ 

ความสําคัญของโปรแกรมประมวลผลคําปฏิบัติ 

การพิมพและจัดการขอความการพิมพเอกสารรปูแบบ 

 

1.  การเย้ืองซายระยะหางกอน 

2. การเย้ืองซาย ระยะหางหลัง 

3. การเย้ืองขวาระยะหางหลัง 

4. การเย้ืองขวา ระยะหางกอน 

5. การเย้ืองกลาง  ระยะหางกอน 

26. ถาตองการใหขอความแสดงตามรูปแบบควรกําหนดตองกําหนดรูปแบบใดบาง 

            “บทท่ี 1 การใชงานโปรแกรม ............................. 1” 

1. ตัวเอียง ตัวหนาเวนวรรคตัวเอียง 

2. ตัวหนาตัวเอียง  เวนวรรค ตัวเอียง 

3.  ตัวเอียง ตัวหนาแท็บตัวเอียง 

4.  ตัวหนาตัวเอียง  แท็บ ตัวเอียง 

5. ตัวเอียง ตัวหนาแท็บตัวหนา 

 



ประเด็นท่ี 4   การจัดรูปแบบเอกสาร 

4.1 การต้ังคาหนากระดาษ 

4.2 การกําหนดเสนขอบเอกสาร 

4.3 การสรางเอกสารแบบคอลัมน 

4.4 การแทรกเลขหนา 

4.5 การกําหนดหัวกระดาษและทายกระดาษ 

สาระสําคัญ 

 ใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ และสามารถจัดรูปแบบเอกสารดวยคําสั่ง ตาง  ๆ ได เพื่อให

การสรางเอกสารเกิดความสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย ดวยวิธีการจัดการกบัเอกสารโดยใชคําสั่ง

อัตโนมัติตาง ๆ ในโปรแกรม ทําใหการจัดเอกสารทําไดงายดาย 

 การต้ังคาหนากระดาษ เปนการกําหนดพื้นที่ในการสรางเอกสารข้ึนมากอนเพื่อการสราง

เอกสารจะไดมีขอบเขตในการสรางอยางเปนรูปแบบ เชน การกําหนดขนาดกระดาษ จะเปนการ

เตรียมความพรอมกอนพิมพเพื่อใหมีขนาดพอเหมาะกับกระดาษที่ตองการพิมพงานออกทาง

เครื่องพิมพ กําหนดระยะขอบเพื่อบอกขอบเขตในการพิมพในหน่ึงหนากระดาษ เปนตน สิ่งเหลาน้ี

เปนสิ่งที่ตองกําหนดกอนการสรางเอกสารเสมอ  

 การกําหนดเสนขอบกระดาษ  เปนการเพิ่มความสวยงามใหกับเอกสารไดอีกวิธีหน่ึง ทําให

เอกสารดูมีความนาสนใจมากย่ิงข้ึน สามารถทําไดโดยการใชคําสั่งจากเมนูเสนขอบและแรเงา โดยการ

เลือกคําสั่งขอบกระดาษ 

 การสรางเอกสารแบบคอลัมน เปนอีกรูปแบบหน่ึงในการสรางเอกสารใหดูแปลกตาและ

นาสนใจมากย่ิงข้ึน เอกสารที่มลีักษณะเปนคอลมันน้ัน จะมลีักษณะคลายกบัขอความในนิตยสาร 

วารสาร หรือหนาหนังสือพิมพ สามารถทําไดดวยวิธีการงาย ๆ  จากการลากแถบแลวเลือกคําสั่ง

คอลัมน โปรแกรมจะจัดเอกสารใหเปนคอลัมนอยางสมดุล สวยงาม 

 การแทรกเลขหนา เปนการใสลําดับเลขในหนาเอกสารโดยโปรแกรมจะทําการใสเลขหนา

เรียงลําดับหนาโดยอัตโนมัติ โดยผูใชโปรแกรม ไมตองกงัวลกับการแสดงเลขหนาวาจะนับผิดพลาด

หรือไม การใสเลขหนาในหัวกระดาษ และทายกระดาษของการจัดทําหนังสือหรอืเอกสารน้ันสามารถ

กําหนดไดอยางงายดายโดยการใชเมนูแทรก แลวกําหนดการแสดงลําดับเลขหนาไดเลย 



 การกําหนดหัวกระดาษและทายกระดาษ เปนการใสขอความอัตโนมัติใหกับเอกสารทกุ ๆ 

หนา ใหแสดงขอความหรือสิ่งที่เราตองการใหปรากฏในทุก ๆ หนา เพื่อแสดงความหมายบางประการ

ที่ผูผลิตเอกสารตองการ สามารถแทรกหรือเปลี่ยนแปลงขอความหรือกราฟกในหัวกระดาษและทาย

กระดาษได ตัวอยางเชน หมายเลขหนา วันที่และเวลา โลโกของบริษัท ช่ือเอกสาร หรือช่ือแฟม หรือ

ช่ือผูสรางก็ได 

ประเด็นขอสอบ 

27. ถาตองการกําหนดระยะขอบกระดาษตองเลือกแท็บใด  

1. ระยะขอบ (Margins) 

2. การวางแนว (Orientation) 

3. ขนาด (Paper Size) 

4. คอลัมน (Cloume) 

5. เคาโครง (Layout) 

28. คําสั่งในขอใดสามารถกําหนดเสนขอบเอกสารได  

1. เสนขอบ (Borders) 

2. เสนขอบหนากระดาษ (Page Border) 

3. แรเงา (Shading) 

4. รูปราง (AutoShapes) 

5. ตาราง (Table) 

29. หากตองการสรางเอกสารแบบคอลัมนเหมือนหนังสือพิมพควรใชเคร่ืองมือในขอใด  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

30. ในการแทรกเลขหนาหากตองการกําหนดตําแหนงการวางเลขหนาใหอยูก่ึงกลาง

หนากระดาษตองกําหนดท่ีตัวเลือกใด  

1. ตําแหนง (Position) 

2. การจัดวาง (Alignment) 



3. แสดงหมายเลขในหนาแรก (Show number on first page) 

4. รูปแบบ (Format) 

5. แสดงตัวอยาง (Preview) 

31. หากตองการใหดานบนของเอกสารทุกหนาแสดงขอความเปนชื่อหนังสือควรใชวิธีใด

เหมาะสมท่ีสุด  

1. พิมพขอความทุกหนา 

2. พิมพขอความแลว คัดลอก ไปวางทกุหนา 

3. กําหนดการแสดงหมายเลขหนา แลว Double Click เขาไปพิมพช่ือหนังสือ 

4. กําหนดที่คําสัง่หัวกระดาษ 

5. กําหนดที่คําสัง่ทายกระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นท่ี 5  การแทรกและดําเนินการกับวัตถุ 

   5.1   การแทรกรูปภาพ 

   5.2  การแทรกรปูราง 

   5.4  การแทรกอักษรศิลป 

   5.5   การแทรกกลองขอความ 

   5.6   การแทรกสัญลักษณ 

   5.7   การแทรกสมการและสูตรทางคณิตศาสตร 

   5.8   การดําเนินการกับวัตถุ 

สาระสําคัญ 

 ใหผูเรียนไดเรียนรูและมทีักษะในการใชคําสั่งเพือ่การแทรกและการจัดการกับวัตถุใหไดรบั

รูปแบบตามวัตถุประสงคเพื่อการสรางและตกแตงเอกสารดวยรูปภาพและกราฟก 

การแทรกวัตถุ 

ในการสรางเอกสารน้ันมีวัตถุประสงคหลายประการดวยกันดังเชน  ตองการสื่อความหมายที่

ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค  หรอืตองการใหเอกสารที่สวยงาม  สะดุดตา  นาสนใจ  ซึ่งโปรแกรม

เวิรดสามารถแทรกกราฟกและวัตถุตาง ๆ บนหนาเอกสาร  เชน  สมารตอารต  รปูภาพ  รูปราง  

อักษรศิลป  กลองขอความ  สัญลักษณ  สมการ  และสูตรทางคณิตศาสตร  เปนตน  ไดอยาง

หลากหลาย  พรอมทัง้การดําเนินการกับวัตถุเหลาน้ีไดจากปุมคําสั่งบนแถบเครื่องมอื  หรือคําสั่ง

จัดรูปแบบวัตถุทีเ่ลือก 

การใชงานแถบเคร่ืองมือ 

เมื่อแทรกวัตถุใด ๆ จะปรากฏเครือ่งมือวัตถุน้ันเกิดข้ึนพรอมริบบอนซึ่งชวยใหผูใชสามารถ

เลือกใชคําสั่งสําหรบัดําเนินการกบัวัตถุไดตามตองการ ไดแก  การเลอืกวัตถุ  การปรบัขนาด  การลบ  

การคัดลอก  การกําหนดเสนขอบ  การเติมสี  การแรเงา  การสรางภาพสามมิติ  และการกําหนดเงา   

การจัดรูปแบบวัตถุ 

 การดําเนินการกบัวัตถุน้ันอาจเลือกใชคําสัง่ไดจากคําสัง่  การจัดรูปแบบวัตถุ  ไดดวยการ

คลิกขวาจากวัตถุที่เลือก  จะปรากฏกรอบโตตอบใหเลือกแถบตาง ๆ ที่ตองการดําเนินการกบัวัตถุ

เหลาน้ัน  ไดแก  แถบสีและเสน  แถบขนาด  แถบเคาโครง  



ประเด็นขอสอบ 

32.     หมายถึง  ปุมคําสั่งใด 

1. รูปราง 

2. รูปภาพ 

3. ภาพตัดปะ 

4. สัญลักษณ 

5. กลองขอความ 

 

33.   หมายถึง  ปุมคําสั่งใด 

1. ภาพตัดปะ 

2. กลองขอความ 

3. สวนประกอบดวน 

4. การเช่ือมโยงหลายมิติ 

5. สมารตอารท 

34.  ตองการแทรกวัตถุตาง ๆ เชน รูปภาพ  รูปราง  อักษรศิลป กลองขอความ เปนตน วางลงบน

เอกสาร  สามารถเลือกใชปุมคําสั่งไดจากขอใด 

1. หนาแรก 

2. แทรก 

3. เคาโครงหนากระดาษ 

4. การอางอง 

5. มุมมอง 

35.    หมายถึงคําสั่งในขอใด 

1. รูปภาพ 

2. ภาพตัดปะ 

3. แผนภูมิ 

4. รูปราง 



5. อักษรศิลป 

36. ปุมคําสั่ง  เพ่ือการแทรกอักษรศิลปคือขอใด 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
37. การนําวัตถุตาง ๆ จากท่ีหน่ึงไปวางอีกท่ีหน่ึง  ควรเลือกใชคําสั่งใด 

1. ลบ 

2. ตัด 

3. ยาย 

4. คัดลอก 

5. ตําแหนง 

38.  คําสั่งท่ีใชเพ่ือการตัดรูปภาพบางสวนหรือตัดดานใดดานหน่ึงท้ิงไป  ดังรูป 

ไดแกคําสั่งในขอใด 

1. ลบ 

2. ครอบตัด 

3. บีบอัดรูปภาพ 

4. เปลี่ยนรปูภาพ 

5. การตัดขอความ 

39.  การเลือกวัตถุหลายชิ้นพรอมกันดังรูป   

กดแปนใดควบคูกับการคลิกเมาส 

1. < Alt > 

2. < Ctrl > 

3. < Shift > 

4. < Caps Lock > 

5. ใชไดทั้งขอ  2 และ 3 



40.  กรณีท่ีมีวัตถุหลายชิ้น  แลวตองการนําไปวางบนหนาเอกสารดังรูป   

ไมควรเลือกใชคําสั่งใดเพ่ือการจัดลําดับ 

1. นําไปขางหนา 

2. ยายไปขางหลงั 

3. ยายไปไวขางหลังสุด 

4. ยายไปไวหลังขอความ 

5. ตัวตัดวางรูปแบบ 

41.      เลือกใชไอคอนน้ีเพ่ือการดําเนินการในขอใด 

1. แทรกอักษรศิลป 

2. กําหนดสีแบบอกัษร 

3. แทรกกลองขอความ 

4. การต้ังคารปูภาพใหม 

5. ทําตัวอักษรข้ึนตนขนาดใหญ 

42.   ตองการพิมพสมการดังน้ี   풂ퟐ + 풃ퟐ = 풄ퟐ เพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติควร

เลือกใชคําสั่งใด 

1. แทรกสมการ  

2. แทรกสัญลักษณ 

3. พิมพขอมลูในกลองขอความ 

4. แทรก Microsoft Equation 3.0 

5. พิมพขอมลูและจัดรปูแบบอักษร 

43. กรณีท่ีตองเขาไปแกไขขอมูลในสมการ  มีวิธีการปฏิบัติอยางไร 

1. คลิกเมาสทีส่มการ  

2. คลิกขวาที่สมการ 

3. ดับเบลิคลกิทีส่มการ 

4. กดแปน < F2 > 

5. กดแปน < Shift + คลิกเมาส > 

 



 44.  เมื่อแทรกสัญลักษณ ดังรูป    และตองการเพ่ิมขนาดควรเลือกใชคําสั่งใด 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นท่ี 6   จดหมายเวียน 

 6.1 การสรางจดหมายเวียน 

 6.2 การสรางปายผนึก 

 6.3 การสรางซองจดหมาย 

 6.4 การพิมพจดหมายเวียนทางเครื่องพิมพ 

สาระสําคัญ 

 การทํางานดานเอกสารในงานราชการและงานดานธุรกิจเพือ่ใชในการติดตอสื่อสารน้ันมี

ความสําคัญเปนอยางมาก เชนเดียวกับการจัดทําจดหมายเพื่อใชติดตอในงานราชการหรือในองคกร

ธุรกิจ จดหมายเวียนเปนอีกเอกสารหน่ึงที่นิยมนํามาใชพิมพหนังสือเกอืบทุกรปูแบบ เชน หนังสือ

ราชการ นามบัตร วุฒิบัตร ซองจดหมาย บัตรอวยพร ที่ตองการพิมพในปรมิาณมากๆ  

 จดหมายเวียน หรือ Mail Merge เปนการสรางจดหมายหลายๆ ฉบับ โดยมีขอความหรือ

เน้ือหาทีเ่หมือนกัน แตมีขอความเพียงบางสวนที่แตกตางกัน เชน คําข้ึนตนจดหมาย ช่ือ ตําแหนง ที่

อยู เปนตน ตัวอยางไดแก การทําบัตรเชิญ จดหมายเชิญประชุม เกียรติบัตร ซึ่งการสรางเอกสารดวย

จดหมายเวียนจะแบงออกเปน 2 สวน คือ 

1 เอกสารหลัก คือสวนทีเ่ก็บเน้ือหาใจความสําคัญของเอกสาร 

2 แหลงขอมลู คือสวนที่ใชเกบ็สวนทีม่ีการเปลี่ยนแปลง เชน ช่ือ ที่อยูผูรับ ซึง่สามารถ

เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา 

จากน้ันจะนํา 2 สวนมารวมเขาดวยกัน เพื่อใหไดจดหมายเวียนที่มีลกัษณะเน้ือหาเหมือนกัน

แตช่ือ ที่อยูแตกตางกัน ชวยใหการสรางจดหมายรวดเร็วข้ึน 

ประเด็นขอสอบ 

45. การสรางจดหมายเวียน ตองสรางเอกสาร 2 ชุด คือขอใด 

1. รูปแบบซองจดหมาย และขอมูลบนซองจดหมาย 

2. E-mail และ เอกสารหลกั 

3. จดหมายหลกั และ ขอมลูบนซองจดหมาย 

4. เอกสารหลัก และ แฟมขอมลูผูรับ 

5. Letter และ เอกสารหลกั 



 

46. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับเอกสารหลัก  

1. จดหมายที่ทําการผสานขอมลูแลว 

2. เน้ือหาจดหมาย 

3. ช่ือ ผูรับ 

4. คํานําหนาจดหมาย 

5. ที่อยู ผูรบั 

47. ขอใดหมายถึงแหลงขอมูล  

1. เน้ือหาจดหมาย 

2. แฟมขอมูลผูรับจดหมาย 

3. ขอมูลหลักที่นํามารวมกันเปนกลุมขอมลู 

4. เอกสารทีม่ีขอความในจดหมายที่เหมอืนกัน 

5. เอกสารทีเ่ปดใชงานในปจจุบัน 

48. ขอใดไมใชแหลงขอมูล  

1. ขอมูลจาก Word 

2. ขอมูลจาก PowerPoint 

3. ขอมูลจาก Excel 

4. ขอมูลจาก Access 

5. ขอ 1 และขอ 2 

49. ถาตองการพิมพขอมูลผูรับใหม ตองเลือกคําสั่งใด  

1. เลือกจาก Excel 

2. เลือกจาก Outlook 

3. ใชรายช่ือที่มีอยู 

4. พิมพรายช่ือใหม 

5. สรางรายการ 

50. ขอใดไมใชขั้นตอนของการสรางจดหมายเวียน  

1. การสรางเอกสารหลกั 

2. การสรางแหลงขอมลู 

3. การสรางแฟมขอมลูผูสงจดหมาย 

4. การสรางแฟมขอมลูผูรับจดหมาย 

5. การผสานขอมลู 

 

 



51. ขั้นตอนแรกของการสรางซองจดหมายคือขอใด  

1. เลือกขนาดของซองจดหมาย 

2. กําหนดเอกสารหลัก 

3. กําหนดวิธีการใสซองในเครื่องพิมพ 

4. กําหนดรายช่ือผูรบั 

5. กําหนดรายช่ือผูสง 

52. หลังจากผสานจดหมายเสร็จ ถาตองการพิมพจดหมายเวียนเฉพาะเรคคอรดท่ี 4-10 

สามารถเลือกพิมพไดอยางไร  

1. พิมพระบุชวง 

2. พิมพทั้งหมด 

3. พิมพระเบียนปจจุบัน 

4. Ctrt + P 

5. พิมพระบุชวง หรอื Ctrl + P 

53. ถาตองการกําหนดขนาดของซองจดหมายเองตองเลือกคําสั่งใด  

1. ตัวเลือกการพิมพ 

2. ตัวเลือกซองจดหมาย 

3. ขนาดซองจดหมาย 

4. ขนาดกระดาษ 

5. รายละเอียดของเครื่องพิมพ 

54. ขอใดหมายถึงการทําปายผนึก  

1. การพิมพเอกสาร 

2. การสรางปายประกาศ 

3. จดหมายประเภทหน่ึง 

4. การพิมพขอความแลวนําไปผนึกกับซองจดหมาย 

5. ใบปะหนาโทรสาร 

55. ถาตองการพิมพท่ีอยูเพ่ือติดกลองพัสดุจํานวนมากๆ  

นักเรียนจะเลือกใชขอใด  

1. จดหมายเวียน 

2. ซองจดหมาย 

3. ตาราง 

4. ปายผนึก 

5. กลองขอความ 
 



 

ประเด็นท่ี 7   การพิมพเอกสารทางเคร่ืองพิมพ 

7.1 การดูตัวอยางกอนพิมพ(Print Preview) 

 ในการพิมพเอกสารออกทางเครื่องพมิพ สามารถขอดูเอกสารกอนพมิพเพือ่ตรวจสอบกอนสั่ง

พิมพออกทางเครื่องพิมพจรงิโดยมีข้ันตอนในการทําดังน้ี 

 1. เลือกปุม        (Office) หลักจากน้ันเลือกคําสั่ง พิมพ(Print)   แลวเลือก แสดงตัวอยาง

กอนพิมพ(Print Preview) 

 2. จะปรากฏหนาตางของ 

ตัวอยางกอนพิมพ(Print Preview) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําสั่งพิมพ(Print)    สั่งพมิพเอกสาร 

คําสั่งตัวเลอืก(Option)   ต้ังคาการพิมพ 

คําสั่งระยะขอบ(Margin)   ต้ังคาขอบกระดาษ 

คําสั่งการวางแนว(Orientation)  พิมพในแนวต้ังหรือแนวนอน 

คําสั่งขนาด(Size)    กําหนดขนาดกระดาษในการพิมพ 

คําสั่งยอขยาย(Zoom)   ยอ/ขยายเอกสาร 

คําสั่ง100%    กําหนดขนาดกระดาษเทาขนาดจริง 

คําสั่งหน่ึงหนา(One Page)  แสดงกระดาษแบบหนาเดียว 

 

 
 



คําสั่งสองหนา(Tow  Page)  แสดงกระดาษแบบสองหนา 

คําสั่งความกวางของหนา(Page Width) แสดงขนาดตามความกวางของหนา 

คําสั่งแสดงไมบรรทัด(Show Ruler) แสดงไมบรรทัดในการปรบัแตงขอบกระดาษ 

คําสั่งแวนขยาย(Magnifier)  ยอ/ขยายใหมองชัดย่ิงข้ึน 

คําสั่งลดลง 1 หนา(Shrink One Page) ลดเน้ือหาใหเหลือเพียงหนาเดียว 

คําสั่งหนาถัดไป(Next Page)  เรียกดูหนาถัดไป 

คําสั่งหนากอน(Previous Page)  เรียกดูหนาที่อยูกอนหนา 

คําสั่งปดการแสดงตัวอยางกอนพิมพ ปดการแสดงตัวอยางกอนพิมพ 

(Close Print Preview) 

7.2 การสั่งพิมพเอกสาร(Print) 

 เมื่อจัดพิมพเอกสารแลวตองการพิมพเอกสารไปใชโดยการพมิพออกทางเครื่องพิมพจะมี

ชุดคําสั่งสําหรับจัดการและประมวลผลการพมิพเอกสารโดยมีการกําหนดรายละเอียดในการทํา ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. กรอบเครื่องพิมพ(Printer) 

 จะเปนการเลือกเครื่องพิมพ  แสดงสถานะ ชนิดและพอรตการเช่ือมตอของเครื่องพมิพ และ

การกําหนดคุณสมบัติพิเศษของเครื่องพิมพซึ่งลักษณะจะแตกตางกันไปตามลักษณะของเครื่องพิมพ 

 2. กรอบชวงของหนา(Page Rage)  

 จะเปนการกําหนดจํานวนหนาหรือหนาที่ตองการพมิพ ซึ่งมตัีวเลือกดังน้ี 

  ทั้งหมด (All)   สั่งพมิพเอกสารทัง้หมดทุกหนาออกทางเครื่องพมิพ 

  หนาปจจบุัน (current Page) สั่งพมิพเอกสารหนาปจจุบันที่เคอรเซอรอยูออกทาง 

 

  

 

 





                       เครื่องพิมพ 

  หนา (Page)   สั่งพมิพเฉพาะหนาออกทางเครื่องพิมพ เชน 

     ตองการพมิพหนา1และหนา5 กําหนดเปน 1,5 

     ตองการพมิพหนา3ถึงหนา6 กําหนดเปน 3-6 

  3. กรอบชองสําเนา (Copies) กําหนดจํานวนชุดที่ตองการพมิพ 

 4. สิ่งที่พมิพ(Print What)  กําหนดเอกสารที่พมิพโดยมปีระเภทเอกสารใหเลอืกตาม 

      ความเหมาะสม 

 5. ชองพิมพ(Print)  กําหนดหนากระดาษทีจ่ะพิมพ 

  หนากระดาษทั้งหมดที ่ พิมพทุกหนาที่ตองการออกทางเครื่องพมิพ 

  หนาค่ี(Odd Page) พิมพเฉพาะหนาค่ีออกทางเครื่องพิมพ 

  หนาคู(Event Page) พิมพเฉพาะหนาคูออกทางเครื่องพิมพ 

 6. ชองการขยาย(Zoom)  ขยายเอกสารออกทางเครื่องพิมพ 

  

3.  การยกเลิกคําสั่งพิมพ 

 ถาตองการยกเลกิการพิมพเอกสารออกทางเครือ่งพิมพสามารถทําไดโดย 

 ตองการยกเลิกการพิมพเอกสารอยางเดียว 

  1. คลิกเลอืกปุม           จากน้ันคลิกอุปกรณและเครื่องพมิพ 

  2. คลิกไอคอนเครื่องพิมพแลวคลิกดูงานที่กําลังพมิพอยู 

  3. คลิกขวาที่เอกสารทีร่อพมิพคลกิ ยกเลิก แลวคลิกใช เพื่อยืนยัน 

 ตองการยกเลิกการพิมพท้ังหมด 

  1. คลิกเลอืกปุม           จากน้ันคลิกอุปกรณและเครื่องพมิพ 

  2. คลิกไอคอนเครื่องพิมพแลวคลิกดูงานที่กําลังพมิพอยู 

  3. คลิกเมนู เครื่องพมิพคลกิ ยกเลิกเอกสารทัง้หมด แลวคลกิใช เพื่อยืนยัน 

                        

ประเด็นขอสอบขอสอบ 

56. เลือกการแสดงตัวอยางกอนพิมพ(Print Preview)เพ่ือวัตถุประสงคในขอใด 

 1.  เพื่อตรวจสอบเอกสารกอนสัง่พิมพ 

 2.  เพื่อเปดเอกสารทีบ่ันทึกไว 

 3.  เพื่อดูเอกสารทัง้หมดที่ตองการบันทึก 

 4.  เพื่อดูขนาดของเอกสารกอนการบันทกึ 

 5.  เปดเอกสารกอนการพิมพ 

 



57. การกําหนดขอบเขตการพิมพเอกสารออกทางเคร่ืองพิมพขอใดถูกตอง 

 1. 1*3 

 2. 1-3 

 3. 1:2:3 

 4.  1…3 

 5.  ถูกทุกขอ 

58. ถาตองการดูเอกสารกอนพิมพ ตองใชเคร่ืองมือชนิดใด 

 1.   
  

 2.   
 

 3.    
 

 4.   
  

 5.   

 

59.      เปนสวนท่ีใชกําหนดอะไรในการพิมพเอกสาร 

 1. การกําหนดช่ือเอกสารที่ตองการสัง่พิมพ 

 2. สวนที่บอกสถานะของเครื่องพิมพ 

 3. กําหนดจํานวนหนาเอกสารในการพิมพ 

 4. การกําหนดชนิดของเครื่องพิมพ 

 5. การกําหนดรายละเอียดของเครื่องพิมพ 

60. ชวงของหนา ในเร่ืองการพิมพมีหนาท่ีเพ่ืออะไร 

 1. กําหนดช่ือเครื่องพิมพที่จะพิมพ  

 2. กําหนดสถานะของเครื่องพิมพ 

 3. กําหนดจํานวนเอกสารในการพมิพ 

 4. กําหนดช่ือไฟลทีจ่ะพิมพ 

 5. กําหนดหนาเอกสารทีจ่ะพิมพ 

61. ถาเอกสารฉบับหน่ึงมี 5 หนา และตองการพิมพจํานวน 3 สําเนา จะไดเอกสารท้ังหมดก่ี

แผน 

 1.  5  แผน 

 2.  10 แผน 



 3.  15 แผน 

 4.  20 แผน 

 5.  สั่งพมิพหลายสําเนาไมได 

62. ถาตองการพิมพเฉพาะหนาปจจบุันที่เคอรเซอรอยูจะตองกําหนดกรอบชวงของหนา(Page 

range)อยางไร 

 1.  All 

 2.  Selection 

 3.  Current Page 

 4.  Page 

 5.  All Page 

63. ปุมเครื่องมือ  ใชสําหรับทําอะไร 

 1. ดูภาพกอนพิมพ 

 2. ดูภาพกอนพิมพ  3  หนา 

 3. ดูภาพกอนพิมพ  1 หนา 

 4. ดูภาพกอนพิมพหลายหนา 

 5. สั่งพิมพหลายหนา 

64. ถาตองการปรับคุณภาพของการพิมพ จะเลือกขอใด 

 1.  ชวงการพิมพ 

 2.  คุณสมบัติ 

 3.  สถานะ 

 4.  ตัวเลือก 

 5.  จํานวนพิมพ 

65. ถาทําการเลือกเคร่ืองพิมพแลว ไมพบชื่อยี่หอ และรุนของเคร่ืองพิมพท่ีจะสั่งพิมพ แสดง

วา  

 1. เปนเครื่องพิมพรุนเกาโปรแกรมไมรูจัก 

 2. เปนเครือ่งพมิพรุนใหมไมรูจัก 

 3. ไมไดตอสายเครื่องพิมพระหวางเครือ่งพมิพกับคอมพิวเตอรเอาไว 

 4. กําหนดชนิดของเครื่องพิมพผิดพลาด 

 5. เครื่องคอมพิวเตอรที่เราใชงานอยูไมไดติดต้ังไดรฟเวอรของเครือ่งพมิพน้ัน 

 

 

 



เฉลยขอสอบ 

 

 

จัดทําโดยคณะครรูายนามดังตอไปน้ี 

นางสาวสุธานี  โสโท  วิทยาลัยพณิชยการบงึพระพิษณุโลก 

นางวิริยา  เตโช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน 

นางนวรัตน วัฒนาวารีกุล   วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

นางสาววัฒนา  พลวิชัย    วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

นางนัฐชา  วงษทาว    วิทยาลัยเทคนิคลพบรุ ี

นางสาวจตุพร  ตรีตรง   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ขอท่ี เฉลย  ขอท่ี เฉลย  ขอท่ี เฉลย  ขอท่ี เฉลย  ขอท่ี เฉลย 

1. 2  16. 1  31. 4  46. 2  61. 3 

2. 4  17. 3  32. 2  47. 2  62. 3 

3. 1  18. 2  33. 5  48. 2  63. 4 

4. 2  19. 1  34. 2  49. 4  64. 2 

5. 4  20. 3  35. 4  50. 3  65. 5 

6. 3  21. 4  36. 2  51. 2    

7. 3  22. 4  37. 2  52. 1    

8. 2  23. 5  38. 2  53. 3    

9. 5  24. 4  39. 5  54. 4    

10. 4  25. 1  40. 5  55. 4    

11. 3  26. 3  41. 1  56. 1    

12. 1  27. 1  42. 1  57. 2    

13. 1  28. 2  43. 1  58. 1    

14. 3  29. 3  44. 3  59. 4    

15. 4  30. 2  45. 4  60. 5    



 


