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แนวขอสอบ 

เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล / เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 

(ชุดแบงปนความรู ชุดที่ 1  จํานวน 86 ขอ) โดยประพันธ เวารัมย 

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

1. “Save” เปนคําส่ังใชทําอะไร 

ก. เรียกคืนขอมูล 

ข. เปดแฟมขอมูล 

ค. บันทึกแฟมขอมูล 

ง. ลบแฟมขอมูล 

จ. แกไขแฟมขอมูล 

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

2. “Copy”เปนคําสั่งใชทําอะไร 

ก. เปดแฟมขอมูล 

ข. คัดลอกขอมูล 

ค. บันทึกแฟมขอมูล 

ง. ลบแฟมขอมูล 

จ. แกไขแฟมขอมูล 

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

3. คําส่ังที่ใชเปดแฟมขอมูลใหมคืออะไร  

ก. Save 

ข. New 

ค. Open 

ง. Save as 

จ. File 

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

4. Monitor หมายถึงอะไร 

ก. อุปกรณชี้ตําแหนงบนจอภาพ 

ข. จอภาพ 

ค. แปนพิมพ 

ง. หนวยความจํา 

จ. แผนวงจร 

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

5. เมนูกดบันทึกลัด ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. Ctrl + v 
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ข. Ctrl + x 

ค. Ctrl + p 

ง. Ctrl + s 

จ. Ctrl + z 

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

6. ชนิดของแฟมขอมูลที่จัดเก็บใน word มีสกุลตอทายช่ือที่บันทึกเปนอะไร 

ก. TXT 

ข. JPEG 

ค. BMP 

ง. DOC 

จ. word 

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

7. เม่ือตองการยกเลิกคําส่ังที่ไดส่ังไปแลว ใหใชคําส่ังใด 

ก. Delete 

ข. Move 

ค. Cut 

ง. Undo/Typing 

จ. Paste 

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

8. เม่ือตองการยายขอมูล กอนใชคําส่ังตัด ควรทําอยางไรกอน 

ก. คลิกที่คําสั่งเคลื่อนยาย 

ข. คลิกที่คําสั่งวาง 

ค. ลากเมาสคลุมขอมูล 

ง. คลิกที่คําสั่งแกไข 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

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

9. เม่ือใชคําส่ัง Copy จะตองใชคําส่ังใดตามมาทุกคร้ัง 

ก. Open 

ข. Cut 

ค. Paste 

ง. Save 

จ. Undo 

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

10. การเรียงลําดับข้ันตอนการคัดลอกที่ถูกตอง ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. ระบายขอมูล – คําสั่งวาง – คําสั่งคัดลอก 
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ข. คําสั่งวาง – ระบายขอมูล – คําสั่งคัดลอก 

ค. ระบายขอมูล – คําสั่งคัดลอก – คําสั่งวาง 

ง. คําสั่งคัดลอก – คําสั่งวาง 

จ. คลิกขวา – คัดลอก  - คําสั่งวาง 

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

11. การยายกับคัดลอก แตกตางกันอยางไร 

ก. ยายขอมูลเดิมในแฟมเดิมหาย ไปปรากฏในแฟมใหม 

ข. คัดลอกขอมูลเดิมในแฟมเดิมหาย ไปปรากฏในแฟมใหม 

ค. ยายและคัดลอกขอมูลเดิมในแฟมเดิมหาย ไปปรากฏในแฟมใหม 

ง. ยายและคัดลอกขอมูลเดิมในแฟมเดิมหาย ไปปรากฏในแฟมใหม 

จ. ยายและคัดลอกขอมูลเดิมในแฟมคงอยู และปรากฏในแฟมใหม 

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

12. การแทนที่ขอมูลจะเกิดผลที่ดีที่สุด เม่ือ 

ก. มีคําซ้ํากันมาก 

ข. มีขอมูลมากๆ 

ค. มีขอมูลนอย 

ง. พิมพคําถูกตองตามพจนานุกรม 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

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

13. เม่ือคนคําวาคนหาแลว มีตัวเคอรเซอรกระพริบอยู ปฎิบัติอยางไร 

ก. คลิกปุมตกลง 

ข. พิมพขอความที่ตองการคนหา 

ค. ใชเมาสคลิกที่คําวาขึ้น 

ง. ลบขอมูลที่ปรากฏกอน 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

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

14. แถบช่ือเร่ือง Title Bar มีหนาที่อยางไร ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. สวนแสดงคําสั่งทั้งหมดที่ใชในการทํางาน 

ข. สําหรับแสดงชื่อของแฟมเอกสาร 

ค. เปนสัญลักษณการเปดใชงาน 

ง. เปนตัวบอกสถานการณทํางานของเอกสารที่ทํางานอยูในขณะนั้น 

จ. ใชสําหรับ ขยาย ยอ ยุบ ปดหนาการทํางานของโปรแกรมนั้น 

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

15. การบันทึกเอกสารใหม ที่ยังไมเคยบันทึก มีข้ันตอนตามขอใด 

ก. File >>> Save 
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ข. File >>> Open 

ค. File >>> Save all 

ง. File >>> Save New 

จ. File >>> Save as 

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

16. Ctrl + Z  เปนคําสั่งลัด คําส่ังใด 

ก. ยกเลิกพิมพ 

ข. สรางแฟมเอกสารใหม 

ค. ทําตัวอักษรตัวขีดเสนใต 

ง. เปดแฟมเอกสาร 

จ. พิมพเอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ 

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

17.  Ctrl + P  เปนคําส่ังลัด ฟงกช่ันที่ใชแทนเมาส ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. สรางแฟมเอกสารใหม 

ข. ทําตัวอักษรตัวขีดเสนใต 

ค. เปดแฟมเอกสาร 

ง. พิมพเอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ 

จ. คําสั่งวาง 

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

18.  Ctrl + V  เปนคําสั่งลัด ฟงกช่ันที่ใชแทนเมาส ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. คําสั่งวาง 

ข. คําสั่งคัดลอก 

ค. คําสั่งบันทึก 

ง. คําสั่งเปดแฟมใหม 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

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

19.  Ctrl + C  เปนคําสั่งลัด ฟงกช่ันที่ใชแทนเมาส ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. คําสั่งคัดลอก 

ข. คําสั่งบันทึก 

ค. คําสั่งเปดแฟมใหม 

ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

จ. คําสั่งยกเลิกการพิมพ 

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

20. Ctrl + B ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. อักษรตัวเอียง 
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ข. เติมสีตัวอักษร 

ค. อักษรตัวหนา 

ง. ขีดเสนใตตัวอักษร 

จ. เพ่ิมขนาดตัวอักษร 

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

21. Ctrl + A ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. เลือกขอมูลทั้งหมด 

ข. ยกเลิกการพิมพขอมูล 

ค. พิมพเอกสารทางเคร่ืองพิมพ 

ง. เปดแฟมเอกสารใหม 

จ. ยายขอมูล 

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

22. Ctrl + N ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. ยกเลิกการพิมพขอมูล 

ข. พิมพเอกสารทางเคร่ืองพิมพ 

ค. เปดแฟมเอกสารใหม 

ง. ยายขอมูล 

จ. บันทึกขอมูล 

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

23. หากกําลังพิมพตัวอักษรไทย หากกด Shift คางแลว พิมพจะเปนตัวอักษรใด 

ก. ฤ 

ข. ฆ 

ค. ฏ 

ง. โ 

จ. ษ 

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

24. หากกําลังพิมพตัวภาษาอังกฤษ f หากกด Shift คางแลว พิมพจะเปนตัวอักษรใด 

ก. A 

ข. S 

ค. D 

ง. J 

จ. F 

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

25. หากตองการใสเลขหนาใหกับเอกสาร มีขั้นตอนตามขอใด 

ก. คลิกเลือกเมนู File >> New 
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ข. คลิกเลือกเมนู Tool >>> AutoSummarize 

ค. คลิกเลือกเมนู Formal >>> Insert 

ง. คลิกเลือกเมนู Page Number >>> Insert 

จ. คลิกเลือกเมนู Insert >>> Page Number 

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

26. Ctrl + F ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. คําสั่งบันทึก 

ข. คําสั่งคนหา 

ค. คําสั่งยกเลิกการพิมพ 

ง. คําสั่งสัญลักษณ 

จ. คําสั่งลบขอมูล 

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

27. หากตองการเลือกแบบอักษร เลือกคําส่ังลัด ตามขอใด 

ก. Ctrl + F 

ข. Ctrl + D 

ค. Ctrl + V 

ง. Ctrl + C 

จ. Ctrl + Z 

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

28. Save as แตกตางกับ Save  ตามขอใด 

ก. บันทึกเอกสารเกา 

ข. บันทึกเอกสารใหม 

ค. บันทึกเอกสารที่ใชใน word เทานั้น 

ง. บันทึกเอกสารที่ใชใน excel เทาน้ัน 

จ. บันทึกเอกสารที่ใชใน Power point เทาน้ัน 

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

29. การแทรก สัญลักษณมีข้ันตอนตามขอใด 

ก. คลิกเลือกเมนู รูปภาพ (Picture) >>> แทรก (Insert) 

ข. คลิกเลือกเมนู แทรก (Insert) >>> สัญลักษณพิเศษ (Symbol…) 

ค. คลิกเลือกเมนู แทรก (Insert) >>> กราฟก  (SmartArt) 

ง. คลิกเลือกเมนูแทรก (Insert) >>> รูปภาพ (Picture) 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

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

30. การสรางเอกสารใหม โดยใชแถบเมนูตามขอใด 

ก. File >>> New 
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ข. File >>> New as 

ค. File >>> New file 

ง. File >>> Open 

จ. File >>>New Document 

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

31. หากตองการเปล่ียนภาษาโดยทั่วไป จะตั้งคาไวที่สัญลักษณใดบน  

ก. Ctrl 

ข. Enter 

ค. Tab 

ง. ~ 

จ. Esc 

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

32. การเลือกคลุมขอมูลที่ตองการ กอนนําไปวางยังตําแหนงที่ตอง เรียกวาคําส่ัง 

ก. บันทึก (Save) 

ข. แกไข (Edit) 

ค. คัดลอก (Copy) 

ง. วาง (Paste) 

จ. คนหา (Search) 

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

33. การใสหรือแทรกขอความศิลป เพ่ือความสวยงามใหกับเอกสาร มีข้ันตอนตามขอใดกลาว

ถูกตองที่สุด 

ก. แทรก >> รูปภาพ >> Smart Art 

ข. แทรก >> รูปภาพ >> Clip Art 

ค. แทรก >> รูปภาพ >>> รูปราง 

ง. แทรก >> สัญลักษณ 

จ. แทรก >> Word Art 

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

34. ควรเลือกคําส่ังใด เม่ือตองการพิมพขอมูลหลายๆชุดที่เหมือนกัน 

ก. Ruler 

ข. Full Scene 

ค. Page 

ง. Insert 

จ. Copy 

***************************************************** 
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35. ตัวอักษร (Font) ที่สามารถพิมพตัวเลขเปนตัวเลขไทย (๑) โดยไมตองกด Shift ที่แปนพิมพ 

โดยสามารถพิมพที่อักษรพิมพที่ตัวอารบิก (1) กลายเปนตัวเลขไทยได โดยแบบตัวอักษรนั้นมีช่ือ

ตอทายอยางไร 

ก. TH SarabunPsK 

ข. TH SarabunUPC 

ค. TH SarabunNew 

ง. TH SarabunPsK๙ 

จ. TH SarabunPsKIT๙ 

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

36. การทําอักษรตัวหนา ใชคําส่ังใด 

ก. UTH  

ข. B 

ค. U 

ง. I 

จ. Z 

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

37. การทําอักษรเอียง ใชคําส่ังใด 

ก. U 

ข. I 

ค. B 

ง. A 

จ. C 

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

38. การขีดเสนใตตัวอักษร ใชคําส่ังใด 

ก. Z 

ข. A 

ค. C 

ง. I 

จ. U 

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

39. ถาตองการพิมพเอกสารเฉพาะหนา ควรพิมพอยางไร ขอใดกลาวถูกตองที่สุด 

ก. 1-4 

ข. 1-2-3-4 

ค. 1,2,3,4 
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ง. 1,2,4 

จ. All 

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

40. การนําเสนอผลงานของหนวยงาน ควรใชโปรแกรมใด เหมาะสมที่สุด 

ก. Microsoft Office Word  

ข. Adobe Reader  

ค. Microsoft Office Excel  

ง. Microsoft Office PowerPoint  

จ. Notepad 

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

41. เคร่ืองคิดเลขในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร คือ 

ก. Adobe Reader  

ข. Notepad 

ค. Calculator 

ง. HighLight Dictionary 

จ. Outlook Express 

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

42. ไอคอนที่เปนรูปกรรไกร คือ ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. Copy 

ข. Paste 

ค. Cut 

ง. Delete 

จ. Enter 

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

43. ไอคอน  หมายถึงขอใด 

ก. Paste 

ข. Cut 

ค. Delete 

ง. Enter 

จ. Copy 

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

44. หากเอกสาร word มี 20 หนา การเคล่ือนที่โดยเล่ือนเอกสารไปทีละมากกวาหน่ึงบรรทัด โดย

ไมใชหนาสุดทายหรือหนาแรก ใหใชคําส่ังใดในการเล่ือนข้ึน 

ก. Ctrl + Home 
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ข. Ctrl + End 

ค. Page Up 

ง. Page Down 

จ. Home 

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

45. ขอใดกลาวถูกตอง ผลรวมของ จํานวนเงิน 21,000 บาท 

 
 

ก. =SUM(C5:C11) 

ข. =C5+C6+C7+C8+C9+C10 

ค. =SUM(C5:C12) 

ง. =C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11 

จ. =SUM(C5+C10) 

***************************************************** 
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46. ขอใดกลาวถูกตอง ผลรวมของ จํานวนเงิน 16,000 บาท 

 
ก. =SUM(D5:D12) 

ข. =D5+D6+D7+D8+D9+D10+D11 

ค. =SUM(D5+D10) 

ง. = SUM(D5-D10) 

จ. =D5+D10 

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

47. ขอใดกลาวถูกตอง ยอดเงินคงเหลือ จํานวนเงิน 1,000 บาท 
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ก. =C5+D6 

ข. =SUM(C5-D5) 

ค. = SUM(C5+D5) 

ง. =B5-D5 

จ. =C11-D11 

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

48. ขอใดกลาวถูกตอง ยอดเงินคงเหลือ จํานวนเงิน 5,000 บาท 

 
ก. = SUM(E5+E11) 

ข. =C11-E11 

ค. =C11-D11 

ง. = SUM(E5+E12) 

จ. = SUM(E5-E10) 

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

49. การเพิ่มหนวยความจําหลักของเคร่ืองคอมพิวเตอร หมายถึง การเพิ่มหนวยความจําตามขอ

ใด 

ก. ROM 

ข. CD-ROM 

ค. DVD 

ง. RAM 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 
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***************************************************** 

50. เราควรเลือกใชเคร่ืองพิมพแบบใด สําหรับพิมพเอกสารที่มีสําเนา (Copy) เชน ใบสงสินคา 

ต๋ัวจํานา   

ก. เคร่ืองพิมพ Thermal (Thermal Priter) 

ข. เคร่ืองพิมพ (All-in-one) 

ค. เคร่ืองพิมพดอตเมตริกซ (Dot Matrix Printer) 

ง. เคร่ืองพิมพเลเซอร (Laser Printer) 

จ. เคร่ืองพิมพอิงเจ็ต (Inkjet Printer) 

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

51. หนวยที่ใชบอกระดับความละเอียดของจอภาพ (Monitor) ขอใดกลาวถูกตอง   

ก. Baud 

ข. DPI 

ค. Pixel 

ง. PPM 

จ. Kb 

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

52. ถาตองการสํารองขอมูล (Backup) ขอมูลในฐานขอมูลขนาดใหญ ควรเลือกหนวยความจํา

สํารองในขอใด   

ก. CD – ROM 

ข. Floppy Disk 

ค. Hard Disk 

ง. Magnetic Tape 

จ. DVD 

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

53. การสง/รับขอมูลระหวางหนวยประมวล หนวยความจํา และหนวยควบคุม input /output 

(I/O Control) ตามขอใด 

ก. สล็อต (Slot) 

ข. บัส (Bus) 

ค. แร็ค (Rack) 

ง. พอรต (Port) 

จ. CPU 

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

54. ขอใดเรียงลําดับการเร่ิมงาน โปรแกรม Microsoft Word ไดอยางถูกตอง 

ก. Start > Programs > Microsoft Word > Microsoft office 
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ข. Start > Microsoft office > Programs > Microsoft Word 

ค. Start > Microsoft Word > Programs > Microsoft office 

ง. Start > Programs > Microsoft office > Microsoft Word 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

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

55. ถาตองการพิมพจดหมายเชิญกลุมผูรับเหมามารวมประมวลงาน โดยที่เน้ือความจดหมาย

เหมือนกัน ควรเลือกใชซอฟแวรสํานักงานตัวใด มาใชเพ่ือความสะดวก 

ก. Database 

ข. Desktop publisher 

ค. Spreadsheet 

ง. Word Processor 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

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

56.เราควรเลือกซอฟแวรในขอใด มาใชงานในการคํานวณและวิเคราะหขอมูลการเงิน (Finance)   

ก. Database 

ข. Desktop publisher 

ค. Spreadsheet 

ง. Word Processor 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

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

57.จากขอ มูลตอ ไปน้ี  “http://pun2013.bth.cc” เกี่ ยวของกับบริการใดในเครือข าย

อินเทอรเน็ต 

ก. E-mail 

ข. New Group 

ค. Internet phone 

ง. Web 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

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

58. “valrom2009@hotmail.com” เก่ียวของกับบริการใดในเครือขายอินเทอรเน็ต 

ก. New Group 

ข. Internet phone 

ค. Web 

ง. E-mail 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 
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***************************************************** 

59. ที่รูจักโดยทั่วไป “Software” หมายถึง ตามขอใด 

ก. ตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร 

ข. ระบบสารสนเทศที่นํามาใชงาน 

ค. ชดุคําสั่งหรือโปรแกรม 

ง. ขอมูล 

จ. การบันทึก 

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

60. ที่รูจักโดยทั่วไป “Hardware” หมายถึง ตามขอใด 

ก. สวนที่เปนตัวเคร่ืองคอมพิวเตอรหรืออุปกรณรอบขาง 

ข. ระบบสารสนเทศที่นํามาใชงาน 

ค. ชดุคําสั่งหรือโปรแกรม 

ง. ขอมูล 

จ. การบันทึก 

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

61. ที่รูจักโดยทั่วไป “information System” หมายถึง ตามขอใด 

ก. สวนที่เปนตัวเคร่ืองคอมพิวเตอรหรืออุปกรณรอบขาง 

ข. ระบบสารสนเทศที่นํามาใชงาน 

ค. ชดุคําสั่งหรือโปรแกรม 

ง. ขอมูล 

จ. การบันทึก 

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

62. ที่รูจักโดยทั่วไป “Recording” ขอใดใหความหมายใกลเคียงที่สุด 

ก. สวนที่เปนตัวเคร่ืองคอมพิวเตอรหรืออุปกรณรอบขาง 

ข. ระบบสารสนเทศที่นํามาใชงาน 

ค. ชดุคําสั่งหรือโปรแกรม 

ง. ขอมูลนําเขา 

จ. การรวบรวมขอมูลตางๆ เพ่ือทําการบันทึก 

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

63.    ภาพน้ีช่ือวาอะไร   
ก. แถบเมนูบาร       
ข. แถบเคร่ืองมือรูปภาพ 
ค. แถบเคร่ืองมือจัดรูปแบบ                          
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ง. แถบชื่อเร่ือง 
จ. ไมมีขอใดถูก 

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

64. โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล ( Microsoft Excel ) เปนโปรแกรมประเภทใด   
ก. โปรแกรมกราฟฟกส               
ข. โปรแกรมนําเสนอขอมูล 
ค. โปรแกรมการประมวลคํา                 
ง. โปรแกรมตารางคํานวณอิเลก็ทรอนิกส 
จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

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

65. หมายถึงขอใด   

ก.  ผลรวมอัตโนมัต ิ           

ข. การเชื่อมโยงหลายมิต ิ

ค. การเรียงลําดับขอมูล           

ง. แสดงวิธีการใช Excel  

จ. สัญลักษณภาษาอังกฤษ 

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

66. หมายถึงขอใด   
ก. การดตูัวอยางกอนพิมพ             
ข. สกุลเงิน 
ค. การวิจัย         
ง. การเชื่อมโยงหลายมิต ิ
จ. การจัดตัวอักษร 

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

67. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับการปดแฟมเอกสาร     
ก. การปดแฟมทําไดโดย คลิกคําสัง่ แฟม => ปด 

ข. ถาแฟมทีต่องการปดยงัไมเคยบันทึกมากอน หรือเคยบันทึกมาแลวแตมีการเปลีย่นแปลงหรือมีการตกแตง

ขอความในเอกสาร จะมีขอความถามวาตองการเปลีย่นแปลงลงในแฟมหรือไม  

ค. ปดแฟมโดยการคลิกเลือกปุม  

ง. ขอ ก. และขอ ค. กลาวไมถูกตอง 
จ. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง 

***************************************************** 
68. การเปล่ียนชุดตัวอักษรใหคลิกเลือกปุมใด  
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ก.          
ข.   
ค.                                   
ง.   
จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

***************************************************** 
69. ภาพน้ีมีช่ือวาอะไร  

ก. แถบสถานะ      
ข. แถบทาสกเพน 
ค. แถบสูตรคํานวณ             
ง. กลองเคร่ืองมือควบคมุ 
จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

***************************************************** 
70. ขอใดกลาวไมถูกตอง 

ก. ถาตองการวางขอความในเอกสารให ชดิซายใหคลกิสญัรูป  

ข. ถาตองการขอความในเอกสารใหอยู ตรงกลาง ใหคลกิสญัรูป  

ค. ถาตองการขอความในเอกสารใหเปนตัวเอยีงใหคลิกสญัรูป  

ง. ขอ ก. และ ข. กลาวไมถูกตอง 

จ. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง 

***************************************************** 
71. ถาเราตองการเปล่ียนมุมมองการมองเห็นในโปรแกรม ใหคลิกสัญลักษณรูปใด 

ก.                

ข.   

ค.          

ง.   
จ. ไมมีขอใดถูกตอง 

***************************************************** 
72. การเปล่ียนสีตัวอักษรทําไดโดยการคลิกเลือกปุมใด 

ก.          
ข.  
ค.  

ง.   
จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

 

***************************************************** 
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73. ถาตองการแทรกรูปภาพตัดปะ ใหคลิกเลือกสัญลักษณรูปใด   

ก.           

ข.   

ค.       

ง.   
จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

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

74. หมายถึงขอใด 
ก. ปรับขนาดรูปภาพ                      
ข. แทรกภาพจากแฟม 
ค. ปรับความมดื- สวางรูปภาพ   
ง. ปรับโหมดสีรูปภาพ 
จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

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

75. การประดิษฐตัวอักษร ทําไดโดยการเลือกเคร่ืองมือใด 

ก.                                  

ข.   
ค.   
ง.  
จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

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

76. การผสานเซลลสามารถทําไดโดยการเรียกเคร่ืองมือใด  

ก.                             

ข.   
ค.    

ง.   
จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

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

77. ขนาดกระดาษที่ใชในการพิมพเอกสารทั่วไปคือขอใด 

ก. B4                                 

ข. A4 

ค. Letter    

ง. B5 

จ. A 3 

***************************************************** 
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78. ถาแถบสูตรหรือแถบสถานะหายไป สามารถเรียกกลับมาโดยไปที่ไหน 
ก. แกไข              
ข. มุมมอง 
ค. แฟม 
ง. แทรก 
จ. ตรวจทาน 

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

79. ไฟลงานเอ็กเซลที่บันทึกแลวจะมีนามสกุลใด  

ก. .ppt             

ข. .doc 

ค. .xls        

ง. .xml 

จ. .ex 

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

80. ไฟลงานเอ็กเซลที่บันทึกเปนเว็บเพจแลวจะมีนามสกุลใด  
ก. .doc 

ข. .xls        

ค. .xml 

ง. .ex 

จ. .ppt             

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

81. การคํานวณหาดอกเบ้ียจายควรใชโปรแกรมใด 

ก.  Microsoft Word 

ข. Microsoft Excel 

ค. Microsoft Access 

ง. Microsoft PowerPoint 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

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

82. ขอใดคือคุณสมบัติที่สําคัญของโปรแกรม Microsoft Excel 

ก. เปนโปรแกรมที่ใชในการพิมพงาน 

ข. เปนโปรแกรมที่ใชในการออกแบบรูปภาพตางๆ 

ค. เปนโปรแกรมที่ชวยในการตกแตงภาพและตัวอักษรไดด ี

ง. เปนโปรแกรมที่จัดการขอมูลในตารางไดเปนอยางด ี

จ. ถูกตองทุกขอ 

***************************************************** 
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83. ขอใดตอไปน้ีกลาวถึงคุณสมบัติที่สําคัญของโปรแกรม Microsoft Excel ไดถูกตองที่สุด 

ก. Excel ไมสามารถคํานวณสตูรขามเซลลได 

ข. Excel ไมสามารถยอนกลับมาแกไขขอมูลในเซลลไดหลงัจากที่เปลีย่นเซลลใหมแลว 

ค. Excel สามารถที่จะเรียงลําดับขอมูลทีต่องการจากตารางมาวิเคราะหได 

ง. Excel สามารถตกแตงตารางไดแตไมสามารถคํานวณขอมลูจากตารางที่ไมเหมือนกันได 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

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

84. ขอใดเปนช่ือเรียกของตารางที่ใชเก็บขอมูลของโปรแกรม Microsoft Excel 

ก. Name Box 

ข. Title Bar 

ค. Sheet Tabar 

ง. Worksheet 

จ. File 

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

85. สวนประกอบใดของโปรแกรม Microsoft Excel มีแต Microsoft Word ไมมี 

ก. แถบเคร่ืองมือ (Tool Bar) 

ข. แถบชื่อเร่ือง(Title Bar) 

ค. แถบคําสัง่ (Menu Bar) 

ง. แถบสูตร (Formular Bar) 

จ. ไมมีขอใดถูกตอง 

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

86. จากตารางทํางานแถวและสดมภตัดกันเปนชองเรียกวา 

ก. แถว (Row) 

ข. เซลล (Cell) 

ค. สดมภ (Column) 

ง. ตาราง (Table) 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

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

แนวขอสอบชุดน้ีอาจเปนประโยชนไมมากก็นอย ขอเปนสวนหน่ึงในการแบงปน (แจกฟรี) ตอนน้ีกําลังรวบรวม 

แนวขอสอบและพ.ร.บ.ตางๆ หากผดิประการใด หากจะกรุณาสงมาแจงที่อีเมล valrom2009@hotmail.com  

จะเปนพระคุณอยางสงู จะไดแกไขใหถูกตองตอไปขอใหโชคดีในการสอบทุกคน 

จากเวบ็ไซต 

 http://pun2013.bth.cc  http://valrom2012.fix.gs  (เฉลยดานลางครับ) 
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เฉลยแนวขอสอบ 

เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล / เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 

 (ชุดท่ี 1) โดยประพันธ เวารัมย ดังน้ีครับ 

ขอ 1 ค.  ขอ 31 ง.  ขอ 61 ข. 

ขอ 2 ข.  ขอ 32 ค.  ขอ 62 จ. 

ขอ 3 ข.  ขอ 33 จ.  ขอ 63 ง. 

ขอ 4 ข.  ขอ 34  จ.  ขอ 64  ง. 

ขอ 5 ง.  ขอ 35 จ.  ขอ 65 ก. 

ขอ 6 ง.  ขอ 36 ข.  ขอ 66 ง. 

ขอ 7 ง.  ขอ 37 ข.  ขอ 67 ค. 

ขอ 8 ค.  ขอ 38  จ.  ขอ 68  ข. 

ขอ 9 ค.  ขอ 39 ง.  ขอ 69 ค. 

ขอ 10 ค.  ขอ 40 ง.  ขอ 70 ค. 

ขอ 11 ก.  ขอ 41 ค.  ขอ 71 ค. 

ขอ 12 ข.  ขอ 42 ค.  ขอ 72 ข. 

ขอ 13 ข.  ขอ 43 ก.  ขอ 73 ข. 

ขอ 14 ข.  ขอ 44 ค.  ขอ 74 ข. 

ขอ 15 จ.  ขอ 45 ข.  ขอ 75 ก. 

ขอ 16 ก.  ขอ 46 ค.  ขอ 76 ก. 

ขอ 17 ง.  ขอ 47 ข.  ขอ 77 ข. 

ขอ 18 ก.  ขอ 48 ค.  ขอ 78 ข. 

ขอ 19 ก.  ขอ 49 ง.  ขอ 79 ค. 

ขอ 20 ค.  ขอ 50 ค.  ขอ 80 ค. 

ขอ 21 ก.  ขอ 51 ค.  ขอ 81 ข. 

ขอ 22 ค.  ขอ 52 ง.  ขอ 82 ง. 

ขอ 23 ค.  ขอ 53 ง.  ขอ 83 ค. 

ขอ 24 จ.  ขอ 54 ง.  ขอ 84 ง. 

ขอ 25 จ.  ขอ 55 ง.  ขอ 85 ง. 

ขอ 26 ข.  ขอ 56 ค.  ขอ 86 ข. 

ขอ 27 ข.  ขอ 57 ง.  ทดสอบ 

ขอ 28 ข.  ขอ 58 ง.  ลองทําดู 

ขอ 29 ข.  ขอ 59 ค.  โชคดี 

ขอ 30 ก.  ขอ 60 ก.  ในการสอบ 

ดานลางเปนศัพทภาษาอังกฤษที่นาสนใจเผ่ือออกขอสอบลองไปอานดูครับ 
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ช่ือภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย หนาที ่

1. New สราง สรางเอกสารใหม 

2. Open เปด เปดเอกสารเดิมท่ีเคยมีการบันทึกไว 

3. Save บันทึก บันทึกเอกสารลงดิสก 

4. Print พิมพ พิมพเอกสารออกทางเคร่ืองพิมพแบบดวน 

5. Spelling & Gamma สะกดและไวยากรณ ตรวจสอบการสะกดคําและไวยากรณ 

6. Toggle E/T สลับตัวอักษร สลับตัวอักษรระหวางภาษาอังกฤษ / ไทย 

7. Thai Dictionary พจนานุกรม เปดพจนานุกรมในเคร่ือง 

8. Cut ตัด ลบขอความท่ีเลือก 

9. Copy คัดลอก คัดลอกขอความท่ีเลือกเก็บในคลิปบอรด 

10. Paste วาง วางขอความท่ีเก็บในคลิปบอรด 

11.  Undo เลิกทํา ยกเลิกคําสั่งรายการท่ีผานมา 

12.  Redo ทําซ้ํา ทําคําสั่งท่ีถูกยกเลิกอีกครั้ง 

13.  Hyperlink แทรกการเชื่อมโยง สรางตําแหนงท่ีตองการเชื่อมโยงไปยังเอกสารอ่ืน 

14.  Web Toolbar แถบเครื่องมือ Web แสดง / ซอน แถบเครื่องมือ Web 

15.  Insert Word แทรกงาน Word ขอใชตารางแบบ Word 

16. Insert Excel แทรกงาน Excel ขอใชตารางแบบ Excel 

17. Insert Chart แทรกแผนภูมิ ขอใชตารางและขอมูลจากโปรแกรม Chart 

18. Insert Clip Art แทรกภาพตัดปะ ใสภาพสําเร็จรูปจาก Clip Art Gallery 

19. New Slide สรางภาพน่ิง เพ่ิมแผนสไลดแบบ Auto Layout 

20. Slide Layout เคาโครงภาพน่ิง เปลี่ยนแบบการจัดวางแบบใหม 

21.  Apply Design ใชการออกแบบ เลือกเทมเพลตเพ่ือใชในการตกแตงสไลด 

22.  Black and White View มุมมองขาวดํา เปลี่ยนสีตาง ๆ ในการนําเสนอใหเปนสีขาด - ดํา 

23.  Zoom ยอ / ขยาย การยอและการขยายขนาดเอกสารในการมอง 

ช่ือภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย หนาที ่

1. Font แบบอักษร เปลี่ยนแบบของตัวอักษร 

2. Font Size ขนาดอักษร เปลี่ยนขนาดของตัวอักษร 

3. Bold ตัวหนา กําหนดใหตัวอักษรเปนตัวหนา 

4. Italic ตัวเอียง กําหนดใหตัวอักษรเปนตัวเอียง 

5. Underline ขีดเสนใต กําหนดใหตัวอักษรมีขีดเสนใต 

6. Shadow เงา กําหนดใหตัวอักษรมีเงาหรือยกเลิกเงา 
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7. Align Left จัดชิดซาย จัดขอความชิดซาย 

8. Center ก่ึงกลาง จัดขอความใหอยูก่ึงกลาง 

9. Align Right จัดชิดขวา จัดขอความชิดขวา 

10. Thai Justify จัดคําแบบไทย จัดขอความใหชิดขอบซายและขวาโดยมีการเพ่ิมระยะหางของ

ตัวอักษร 

11. Bullets สัญลักษณหัวขอ เติมจุดหรือสัญลักษณหนาขอความ 

12. Increase Paragraph เพ่ิมระยะยอหนา เพ่ิมชองวางระหวางยอหนาใหมากขึ้น Spacing 

13. Decrease Paragraph ลดการเวนบรรทัด ลดชองวางระหวางยอหนาใหนอยลง Spacing 

ของยอหนา 

14. Increase Font Size เพ่ิมขนาดอักษร เพ่ิมขนาดตัวอักษรใหโตขึ้น 

15. Decrease Font Size ลดขนาดอักษร ลดขนาดตัวอักษรใหเล็กลง 

16. Promote เลื่อนข้ัน เลื่อนลําดับขอความท่ีเลือกไวใหสูงขึ้นไปอีกลําดับหน่ึงโดยจะใชมุมมอง 

Outline 

17. Demote ลดขั้น เลื่อนลําดับขอความท่ีเลือกไวใหตํ่าลงมาอีกลําดับหน่ึงโดยจะใชมุมมอง 

Outline 

18. Animation Effects ลักษณะพิเศษ กําหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวของสิ่งตาง ๆ 

 

 

แนวขอสอบชุดน้ีอาจเปนประโยชนไมมากก็นอย ขอเปนสวนหน่ึงในการแบงปน (แจกฟรี) ตอนน้ีกําลังรวบรวม 

แนวขอสอบและพ.ร.บ.ตางๆ หากผดิประการใด หากจะกรุณาสงมาแจงที่อีเมล valrom2009@hotmail.com  

จะเปนพระคุณอยางสงู จะไดแกไขใหถูกตองตอไปขอใหโชคดีในการสอบทุกคน 

จากเวบ็ไซต 

 http://pun2013.bth.cc   

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



 

 

(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสทิธิ์)  http://pun2013.bth.cc 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://valrom.igetweb.com 
https://www.facebook.com/prapun2523 

 

แนวข้อสอบความรูเ้รือ่งคอมพิวเตอร ์


