
นาํไปใชก้บั: Excel 2010  

แป้นพิมพล์ดัแบบผสม CTRL 

แป้น คาํอธิบาย 

CTRL+PgUp สลบัระหวา่งแทบ็แผน่งานต่างๆ จากซา้ยไปขวา 

CTRL+PgDn สลบัระหวา่งแทบ็แผน่งานต่างๆ จากขวาไปซ้าย 

CTRL+SHIFT+( ยกเลิกการซ่อนแถวที'ซ่อนอยูใ่ดๆ ภายในส่วนที'เลือก 

CTRL+SHIFT+& นาํเส้นขอบภายนอกไปใชก้บัเซลลที์'เลือก 

CTRL+SHIFT_ เอาเส้นขอบภายนอกออกจากเซลลที์'เลือก 

CTRL+SHIFT+~ นาํรูปแบบตวัเลขทั'วไปไปใช ้

CTRL+SHIFT+$ นาํรูปแบบสกุลเงินที'มีตาํแหน่งทศนิยมสองตาํแหน่ง (โดยที'จาํนวนลบอยูใ่นวงเล็บ) ไปใช ้

CTRL+SHIFT+% นาํรูปแบบเปอร์เซ็นตที์'ไม่มีตาํแหน่งทศนิยมไปใช ้

CTRL+SHIFT+^ นาํรูปแบบตวัเลขเชิงวิทยาศาสตร์ที'มีตาํแหน่งทศนิยมสองตาํแหน่งไปใช้ 

CTRL+SHIFT+# นาํรูปแบบวนัที'แบบมีวนั เดือน และปี ไปใช ้

CTRL+SHIFT+@ นาํรูปแบบเวลาแบบมีชั'วโมงและนาที รวมทั.ง AM หรือ PM ไปใช ้

CTRL+SHIFT+! 
นาํรูปแบบตวัเลขที'มีตาํแหน่งทศนิยมสองตาํแหน่ง ตวัคั'นหลกัพนั และมีเครื'องหมายลบ (-) 

สาํหรับค่าลบไปใช ้

CTRL+SHIFT+* 

เลือกขอบเขตปัจจุบนัรอบเซลลที์'ใชง้านอยู ่(พื.นที'ขอ้มูลที'ลอ้มรอบดว้ยแถวว่างและคอลมัน์วา่ง) 

ใน PivotTable จะเป็นการเลือกทั.งรายงาน PivotTable 

CTRL+SHIFT+: ใส่เวลาปัจจุบนั 

CTRL+SHIFT+" คดัลอกค่าจากเซลลที์'อยูเ่หนือเซลลที์'ใชง้านอยูไ่ปยงัเซลลห์รือแถบสูตร 

CTRL+SHIFT+ 

เครื'องหมายบวก (+) 
แสดงกล่องโตต้อบ แทรก เพื'อแทรกเซลลว์า่ง 

CTRL+เครื'องหมายลบ (-) แสดงกล่องโตต้อบ ลบ เพื'อลบเซลลที์'เลือก 

CTRL+; ใส่วนัที'ปัจจุบนั 

CTRL+` สลบัไปมาระหวา่งการแสดงค่าเซลลแ์ละการแสดงสูตรในแผน่งาน 

CTRL+' คดัลอกสูตรจากเซลลที์'อยูเ่หนือเซลลที์'ใชง้านอยูไ่ปไวใ้นเซลลห์รือแถบสูตร 

CTRL+1 แสดงกล่องโตต้อบ จดัรูปแบบเซลล ์

CTRL+2 นาํการจดัรูปแบบตวัหนาไปใช ้หรือเอาการจดัรูปแบบตวัหนาออก 

CTRL+3 นาํการจดัรูปแบบตวัเอียงไปใช ้หรือเอาการจดัรูปแบบตวัเอียงออก 

CTRL+4 นาํการจดัรูปแบบการขีดเส้นใตไ้ปใช ้หรือเอาการจดัรูปแบบการขีดเส้นใตอ้อก 

CTRL+5 นาํการขีดทบัไปใชห้รือเอาการขีดทบัออก 

CTRL+6 สลบัระหวา่งการซ่อนและการแสดงวตัถุ 
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CTRL+8 แสดงหรือซ่อนสญัลกัษณ์เคา้ร่าง 

CTRL+9 ซ่อนแถวที'เลือก 

CTRL+0 ซ่อนคอลมัน์ที'เลือก 

CTRL+A 

เลือกทั.งแผน่งาน  

ถา้แผน่งานมีขอ้มูลอยู ่การกด CTRL+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบนั การกด CTRL+A 

ครั. งที'สองจะเลือกแผน่งานทั.งแผน่ 

เมื'อจุดแทรกอยูท่างขวาของชื'อฟังกช์นัในสูตร จะแสดงกล่องโตต้อบ อาร์กิวเมนตข์องฟังกช์นั 

การกด CTRL+SHIFT+A 

จะแทรกชื'ออาร์กิวเมนตแ์ละวงเล็บเมื'อจุดแทรกอยูท่างขวาของชื'อฟังกช์นัในสูตร 

CTRL+B นาํการจดัรูปแบบตวัหนาไปใช ้หรือเอาการจดัรูปแบบตวัหนาออก 

Ctrl+C คดัลอกเซลลที์'เลือก  

CTRL+D ใชค้าํสั'ง เติมดา้นล่าง เพื'อคดัลอกเนื.อหาและรูปแบบของเซลลบ์นสุดของช่วงที'เลือกไปยงัเซลลด์า้นล่าง 

CTRL+F 

แสดงกล่องโตต้อบ คน้หาและแทนที' โดยเลือกแทบ็ คน้หา ไวด้ว้ย  

การกด SHIFT+F5 จะแสดงแทบ็นี. เช่นกนั ในขณะที' SHIFT+F4 จะทาํซํ.าการ คน้หา ล่าสุด 

การกด CTRL+SHIFT+F จะเปิดกล่องโตต้อบ การจดัรูปแบบเซลล ์โดยเลือกแทบ็ แบบอกัษร 
ไวด้ว้ย 

CTRL+G  

แสดงกล่องโตต้อบ ไปที'  

การกด F5 ก็จะแสดงกล่องโตต้อบนี. เช่นกนั 

CTRL+H  แสดงกล่องโตต้อบ คน้หาและแทนที' โดยเลือกแทบ็ แทนที' ไวด้ว้ย 

CTRL+I นาํการจดัรูปแบบตวัเอียงไปใช ้หรือเอาการจดัรูปแบบตวัเอียงออก 

CTRL+K 
แสดงกล่องโตต้อบ แทรกการเชื'อมโยงหลายมิติ สาํหรับการเชื'อมโยงหลายมิติใหม่ หรือแสดงกล่องโตต้อบ 

แกไ้ขการเชื'อมโยงหลายมิติ สาํหรับการเชื'อมโยงหลายมิติที'มีอยูที่'เลือกไว ้

CTRL+L แสดงกล่องโตต้อบ สร้างตาราง 

CTRL+N  สร้างสมุดงานใหม่ที'เป็นสมุดงานเปล่า 

CTRL+O  

แสดงกล่องโตต้อบ เปิด เพื'อเปิดหรือคน้หาแฟ้ม 

การกด CTRL+SHIFT+O จะเลือกเซลลท์ั.งหมดที'มีขอ้คิดเห็น 

CTRL+P 

แสดงแทบ็ พิมพ ์ใน มุมมอง Microsoft Office Backstage  

การกด CTRL+SHIFT+P จะเปิดกล่องโตต้อบ จดัรูปแบบเซลล ์โดยเลือกแทบ็ แบบอกัษร ไวด้ว้ย 

CTRL+R ใชค้าํสั'ง เติมดา้นขวา เพื'อคดัลอกเนื.อหาและรูปแบบของเซลลซ์า้ยสุดของช่วงที'เลือกไปยงัเซลลท์างขวา 

CTRL+S บนัทึกแฟ้มที'ใชง้านอยูโ่ดยใชชื้'อแฟ้ม ตาํแหน่งที'ตั.ง และรูปแบบแฟ้มปัจจุบนั 



CTRL+T แสดงกล่องโตต้อบ สร้างตาราง 

CTRL+U 

นาํการจดัรูปแบบการขีดเส้นใตไ้ปใช ้หรือเอาการจดัรูปแบบการขีดเส้นใตอ้อก 

การกด CTRL+SHIFT+U จะสลบัระหวา่งการขยายและการยบุแถบสูตร  

Ctrl+V  

แทรกเนื.อหาของคลิปบอร์ดที'จุดแทรกและแทนที'ส่วนที'เลือกใดๆ 
โดยจะใชง้านไดห้ลงัจากที'คุณไดต้ดัหรือคดัลอกวตัถุ ขอ้ความ หรือเนื.อหาเซลลแ์ลว้เท่านั.น 

CTRL+ALT+V แสดงกล่องโตต้อบ การวางแบบพิเศษ โดยจะใชง้านไดห้ลงัจากที'คุณตดั 
หรือคดัลอกวตัถุ ขอ้ความ หรือเนื.อหาเซลลบ์นแผน่งาน หรือในโปรแกรมอื'นเท่านั.น 

CTRL+W ปิดหนา้ต่างสมุดงานที'เลือก 

Ctrl+X  ตดัเซลลที์'เลือก 

CTRL+Y ทาํซํ.าคาํสั'งหรือการกระทาํสุดทา้ย ถา้เป็นไปได ้

CTRL+Z ใชค้าํสั'ง เลิกทาํ เพื'อยอ้นกลบัคาํสั'งสุดทา้ย หรือเพื'อลบรายการสุดทา้ยที'คุณไดพิ้มพ ์

แป้นฟังกช์นั 

แป้น คาํอธิบาย 

F1 

แสดงบานหนา้ต่างงาน วิธีใช ้Excel 

การกด CTRL+F1 จะแสดงหรือซ่อน Ribbon 

การกด ALT+F1 จะสร้างแผนภูมิฝังตวัจากขอ้มูลในช่วงปัจจุบนั 

การกด ALT+SHIFT+F1 จะแทรกแผน่งานใหม่ 

F2 

แกไ้ขเซลลที์'ใชง้านอยูแ่ละวางตาํแหน่งจุดแทรกไวที้'จุดทา้ยสุดของเนื.อหาในเซลล ์
ซึ' งจะยา้ยจุดแทรกไปไวใ้นแถบสูตรขณะที'การแกไ้ขในเซลลถู์กปิดอยูด่ว้ย 

การกด SHIFT+F2 จะเพิ'มหรือแกไ้ขขอ้คิดเห็นของเซลล ์

การกด CTRL+F2 จะแสดงพื.นที'ตวัอยา่งก่อนพิมพบ์นแทบ็ พิมพ ์ใน มุมมอง Backstage 

F3 

แสดงกล่องโตต้อบ วางชื'อ ใชง้านไดเ้ฉพาะเมื'อมีชื'อที'มีอยูใ่นสมุดงาน 

การกด SHIFT+F3 จะแสดงกล่องโตต้อบ แทรกฟังกช์นั 

F4 

ทาํซํ.าคาํสั'งหรือการกระทาํสุดทา้ย ถา้เป็นไปได ้ 

เมื'อการอา้งอิงหรือช่วงของเซลลถู์กเลือกไวใ้นสูตร F4 จะคาํนวณโดยผสมผสานการอา้งอิงต่างๆ 

ทั.งแบบสมับูรณ์และแบบสมัพทัธ์ทั.งหมด  

การกด CTRL+F4 จะปิดหนา้ต่างสมุดงานที'เลือก 



การกด ALT+F4 จะปิด Excel 

F5 

แสดงกล่องโตต้อบ ไปที' 

การกด CTRL+F5 จะคืนค่าขนาดหนา้ต่างของหนา้ต่างสมุดงานที'เลือก 

F6 

สลบัระหวา่งแผน่งาน, Ribbon, บานหนา้ต่างงาน และตวัควบคุมการยอ่/ขยาย ในแผน่งานที'ถูกแยกออก (เมนู มุมมอง และคาํสั'ง 
จดัการหนา้ต่างนี. , ตรึงแนว, แยกหนา้ต่าง) F6 จะรวมถึงบานหน้าต่างที'แยกออกเมื'อสลบัระหวา่งบานหน้าต่างและพื.นที' Ribbon  

การกด SHIFT+F6 จะสลบัระหวา่งแผน่งาน ตวัควบคุมการยอ่/ขยาย บานหนา้ต่างงาน และ Ribbon 

การกด CTRL+F6 จะสลบัไปหนา้ต่างสมุดงานถดัไปเมื'อมีหนา้ต่างสมุดงานมากกว่าหนึ' งหนา้ต่างเปิดอยู ่

F7 

แสดงกล่องโตต้อบ การสะกด เพื'อตรวจสอบการสะกดในแผน่งานที'ใชง้านอยูห่รือช่วงที'เลือกไว ้

CTRL+F7 ดาํเนินการคาํสั'ง ยา้ย ในหนา้ต่างสมุดงานเมื'อหนา้ต่างดงักล่าวไม่ไดข้ยายใหญ่สุด ใชแ้ป้นลูกศรเพื'อยา้ยหนา้ต่าง 
และเมื'อเสร็จแลว้ ให้กด ENTER หรือกด ESC เพื'อยกเลิก 

F8 

เปิดหรือปิดใชง้านโหมดขยาย ในโหมดขยายนี.  ขอ้ความ ส่วนที'เลือกที'ถูกขยาย จะปรากฏอยูใ่นบรรทดัสถานะ 
และแป้นลูกศรจะขยายส่วนที'เลือก 

การกด SHIFT+F8 ช่วยให้คุณสามารถเพิ'มเซลลห์รือช่วงที'ไม่อยูติ่ดกนัลงในส่วนของเซลลที์'เลือกโดยใชแ้ป้นลูกศร 

การกด CTRL+F8 จะดาํเนินการคาํสั'ง ขนาด (บนเมนู ตวัควบคุม สาํหรับหนา้ต่างสมุดงาน) เมื'อสมุดงานไม่ไดถู้กขยายใหญ่สุด 

การกด ALT+F8 จะแสดงกล่องโตต้อบ แมโคร เพื'อสร้าง เรียกใช ้แกไ้ข หรือลบแมโคร 

F9 

คาํนวณแผน่งานทั.งหมดในสมุดงานที'เปิดอยูท่ ั.งหมด 

การกด SHIFT+F9 จะคาํนวณแผ่นงานที'ใชง้านอยู ่

การกด CTRL+ALT+F9 จะคาํนวณแผน่งานทั.งหมดในสมุดงานที'เปิดอยูท่ ั.งหมด 
โดยไม่คาํนึงว่ามีการเปลี'ยนแปลงหลงัจากการคาํนวณครั. งล่าสุดหรือไม่ 

การกด CTRL+ALT+SHIFT+F9 จะตรวจสอบสูตรที'อา้งถึงใหม่ 
แลว้คาํนวณเซลลท์ั.งหมดที'อยูใ่นสมุดงานที'เปิดอยูท่ ั.งหมด รวมถึงเซลลที์'ไม่ไดถู้กทาํเครื'องหมายว่าให้คาํนวณดว้ย 

การกด CTRL+F9 จะยอ่หนา้ต่างสมุดงานให้เล็กสุดเป็นไอคอน 

F10 

เปิดหรือปิดเคล็ดลบัแป้นพิมพ ์(การกด ALT จะไดผ้ลลพัธ์ที'เหมือนกนั) 

การกด SHIFT+F10 จะแสดงเมนูทางลดัสาํหรับรายการที'เลือก 

การกด ALT+SHIFT+F10 จะแสดงเมนูหรือขอ้ความสาํหรับปุ่ มตรวจสอบขอ้ผิดพลาด  

การกด CTRL+F10 จะขยายหนา้ต่างใหญ่สุดหรือคืนค่าหนา้ต่างสมุดงานที'เลือก 

F11 
สร้างแผนภูมิจากขอ้มูลในช่วงปัจจุบนัในแผน่งานแผนภูมิที'แยกต่างหาก 



การกด SHIFT+F11 จะแทรกแผน่งานใหม่ 

การกด ALT+F11 จะเปิด Microsoft Visual Basic For Applications Editor 

ซึ' งคุณสามารถสร้างแมโครไดโ้ดยใช ้Visual Basic for Applications (VBA) 

F12 แสดงกล่องโตต้อบ บนัทึกเป็น 

แป้นพิมพล์ดัอื'นๆ ที'มีประโยชน ์

แป้น คาํอธิบาย 

ALT 

แสดงเคล็ดลบัแป้นพิมพ ์(แป้นพิมพล์ดัใหม่) บน Ribbon  

ตวัอยา่งเช่น  

ALT, W, P สลบัแผน่งานไปยงัมุมมองเคา้โครงหนา้ 

ALT, W, L สลบัแผน่งานไปยงัมุมมองปกติ 

ALT, W, I สลบัแผน่งานไปยงัมุมมองแสดงตวัอยา่งตวัแบ่งหนา้ 

แป้นลูกศร 

ยา้ยขึ.น ลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวาหนึ'งเซลลใ์นแผน่งาน  

การกด CTRL+แป้นลูกศร จะยา้ยไปยงัขอบของขอบเขตขอ้มูล (ขอบเขตขอ้มูล: 
ช่วงของเซลลที์'มีขอ้มูลและลอ้มรอบโดยเซลลว์า่งหรือเส้นขอบของแผน่ขอ้มูล)ปัจจุบนัในแผน่งาน 

การกด SHIFT+แป้นลูกศร จะขยายส่วนของเซลลที์'เลือกไปหนึ'งเซลล ์

การกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศร 
จะขยายส่วนของเซลลที์'เลือกไปยงัเซลลที์'ไม่วา่งเซลลสุ์ดทา้ยในคอลมัน์หรือในแถวเดียวกนัให้เป็นเซลลที์'ใชง้านอยู ่
หรือในกรณีที'เซลลถ์ดัไปวา่งอยู ่จะขยายส่วนที'เลือกไปยงัเซลลที์'ไม่วา่งถดัไป 

ลูกศรซา้ยหรือลูกศรขวา จะเลือกแทบ็ทางซา้ยหรือขวาเมื'อ Ribbon ถูกเลือก และเมื'อเมนูยอ่ยถูกเปิดหรือถูกเลือก 
แป้นลูกศรเหล่านี.จะสลบัระหวา่งเมนูหลกัและเมนูยอ่ย เมื'อมีการเลือกแทบ็ Ribbon แป้นเหล่านี.จะนาํทางปุ่ มแทบ็ 

ลูกศรลงหรือลูกศรขึ.น จะเลือกคาํสั'งถดัไปหรือก่อนหนา้เมื'อเมนูหรือเมนูยอ่ยถูกเปิด และเมื'อแทบ็ Ribbon ถูกเลือก 
แป้นเหล่านี.จะนาํทางขึ.นหรือลงในกลุ่มแทบ็ 

ในกล่องโตต้อบ แป้นลูกศรจะเลื'อนระหวา่งตวัเลือกในรายการแบบหล่นลงที'เปิดอยู ่
หรือระหวา่งตวัเลือกในกลุ่มของตวัเลือก 

ลูกศรลง หรือ ALT+ลูกศรลง จะเปิดรายการแบบหล่นลงที'เลือกไว ้

BACKSPACE 
ลบหนึ'งอกัขระทางซา้ยในแถบสูตร 



รวมทั.งลา้งเนื.อหาของเซลลที์'ใชง้านอยูด่ว้ย 

ในโหมดการแกไ้ขเซลล ์จะลบอกัขระทางซา้ยของจุดแทรก 

DELETE 

เอาเนื.อหาของเซลล ์(ขอ้มูลและสูตร) ออกจากเซลลที์'เลือก โดยไม่มีผลกระทบต่อรูปแบบเซลลห์รือขอ้คิดเห็น  

ในโหมดการแกไ้ขเซลล ์จะลบอกัขระทางขวาของจุดแทรก  

END 

END เปิดใชง้านโหมด End ในโหมด End 

คุณสามารถกดแป้นลูกศรเพื'อยา้ยไปยงัเซลลที์'ไม่วา่งเซลลถ์ดัไปในคอลมันห์รือแถวเดียวกบัเซลลที์'ใชง้านอยูไ่ด ้
ถา้เซลลต่์างๆ วา่ง การกด END ตามดว้ยแป้นลูกศรจะเป็นการยา้ยไปยงัเซลลสุ์ดทา้ยในแถวหรือคอลมัน์นั.น  

การกด END ยงัจะเลือกคาํสั'งสุดทา้ยในเมนูเมื'อเมนูหรือเมนูยอ่ยสามารถมองเห็นไดอี้กดว้ย 

การกด CTRL+END จะยา้ยไปยงัเซลลสุ์ดทา้ยในแผน่งานในแถวล่างสุดที'ใชข้องคอลมัน์ขวาสุดที'ใชอ้ยู ่
ถา้เคอร์เซอร์อยูใ่นแถบสูตร การกด CTRL+END จะยา้ยเคอร์เซอร์ไปที'จุดทา้ยสุดของขอ้ความ 

การกด CTRL+SHIFT+END จะขยายส่วนที'เลือกไปยงัเซลลสุ์ดทา้ยที'ถูกใชใ้นแผน่งาน (มุมล่างขวา) 
ถา้เคอร์เซอร์อยูใ่นแถบสูตร การกด CTRL+SHIFT+END 

จะเลือกขอ้ความทั.งหมดในแถบสูตรจากตาํแหน่งเคอร์เซอร์ไปยงัจุดสิ.นสุด 
ซึ' งการทาํเช่นนี.จะไม่มีผลต่อความสูงของแถบสูตร  

ENTER 

ทาํให้รายการเซลลจ์ากเซลลห์รือแถบสูตรเสร็จสมบูรณ์ และเลือกเซลลด์า้นล่าง (ตามค่าเริ'มตน้) 

ในฟอร์มขอ้มูล จะเป็นการยา้ยไปยงัเขตขอ้มูลแรกในระเบียนถดัไป 

เปิดเมนูที'เลือก (กด F10 เพื'อเปิดใชง้านแถบเมนู) หรือดาํเนินการสาํหรับคาํสั'งที'เลือก 

ในกล่องโตต้อบ จะดาํเนินการปุ่ มคาํสั'งเริ'มตน้ในกล่องโตต้อบ (ปุ่ มที'มีเส้นขอบภายนอกหนา มกัจะเป็นปุ่ ม ตกลง) 

การกด ALT+ENTER จะขึ.นตน้บรรทดัใหม่ในเซลลเ์ดียวกนั 

การกด CTRL+ENTER จะเติมช่วงเซลลที์'เลือกดว้ยรายการปัจจุบนั 

การกด SHIFT+ENTER จะทาํให้รายการเซลลส์มบูรณ์และเลือกเซลลด์า้นบน 

ESC 

ยกเลิกรายการในเซลลห์รือแถบสูตร  

ปิดเมนูหรือเมนูยอ่ย กล่องโตต้อบ หรือหนา้ต่างขอ้ความที'เปิดอยู ่

เมื'อมีการใชโ้หมดเตม็หนา้จอ การกด Esc ยงัเป็นการปิดโหมดนี.  และกลบัไปที'โหมดหนา้จอปกติ เพื'อแสดงแถบ 

Ribbon และแถบสถานะอีกครั. งดว้ย 

HOME 

ยา้ยไปที'จุดเริ'มตน้ของแถวในแผน่งาน 

ยา้ยไปที'เซลลใ์นมุมบนซา้ยของหนา้ต่างเมื'อ SCROLL LOCK เปิดอยู ่



เลือกคาํสั'งแรกบนเมนูเมื'อเมนูหรือเมนูยอ่ยสามารถมองเห็นได ้

การกด CTRL+HOME จะยา้ยไปยงัจุดเริ'มตน้ของแผน่งาน 

การกด CTRL+SHIFT+HOME จะขยายส่วนของเซลลที์'เลือกไปยงัจุดเริ'มตน้ของแผน่งาน 

PAGE 
DOWN 

เลื'อนลงมาหนึ'งหนา้จอในแผน่งาน  

การกด ALT+PAGE DOWN จะเลื'อนหนา้จอไปทางขวาหนึ' งหนา้จอในแผน่งาน 

การกด CTRL+PAGE DOWN จะเลื'อนไปยงัแผน่งานถดัไปในสมุดงาน 

การกด CTRL+SHIFT+PAGE DOWN เลือกแผน่งานปัจจุบนัและแผน่งานถดัไปในสมุดงาน 

PAGE UP 

เลื'อนขึ.นไปหนึ'งหนา้จอในแผน่งาน 

การกด ALT+PAGE UP จะเลื'อนหนา้จอไปทางซ้ายหนึ' งหน้าจอในแผน่งาน 

การกด CTRL+PAGE UP จะเลื'อนไปยงัแผน่งานก่อนหนา้ในสมุดงาน 

การกด CTRL+SHIFT+PAGE UP จะเลือกแผน่งานปัจจุบนัและแผน่งานก่อนหนา้ในสมุดงาน 

SPACEBAR 

ในกล่องโตต้อบ จะดาํเนินการปุ่ มที'เลือก หรือเลือกหรือลา้งกล่องกาเครื'องหมาย 

การกด CTRL+SPACEBAR จะเลือกคอลมัน์ทั.งคอลมัน์ในแผน่งาน 

การกด SHIFT+SPACEBAR จะเลือกแถวทั.งแถวในแผน่งาน 

การกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR จะเลือกแผน่งานทั.งแผน่งาน  

• ถา้แผน่งานมีขอ้มูลอยู ่การกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR จะเลือกขอบเขตปัจจุบนั 

การกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR ครั. งที'สองจะเลือกขอบเขตปัจจุบนัและแถวสรุป 

การกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR ครั. งที'สามจะเลือกแผน่งานทั.งแผน่  

• เมื'อวตัถุถูกเลือก การกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR จะเลือกวตัถุทั.งหมดในแผน่งาน 

การกด ALT+SPACEBAR จะแสดงเมนู ตวัควบคุม ของหนา้ต่าง Excel 

TAB 

ยา้ยหนึ' งเซลลไ์ปทางขวาในแผน่งาน 

ยา้ยระหว่างเซลลที์'ไม่ไดถู้กล็อกในแผน่งานที'มีการป้องกนั 

ยา้ยไปยงัตวัเลือกถดัไปหรือกลุ่มตวัเลือกในกล่องโตต้อบ 

การกด SHIFT+TAB จะยา้ยไปยงัเซลลก่์อนหนา้ในแผน่งานหรือตวัเลือกก่อนหนา้ในกล่องโตต้อบ 

การกด CTRL+TAB จะสลบัไปยงัแทบ็ถดัไปในกล่องโตต้อบ 



การกด CTRL+SHIFT+TAB จะสลบัไปยงัแทบ็ก่อนหนา้ในกล่องโตต้อบ 

สาํหรับรูปแบบอื'น ๆ : www.downloadexcelfiles.com 

ตน้ฉบบัเดิม : office.microsoft.com/th-th/excel-help/HP010342494.aspx 


