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แป้นพมิพล์ดัของ Excel 2010 

แป้นพมิพล์ดัแบบผสม Ctrl 

แป้น  ค าอธบิาย  แป้น  ค าอธบิาย  

CTRL+PgUp  สลบัระหวา่งแท็บแผน่งานตา่งๆ จาก

ซา้ยไปขวา  

CTRL+SHIFT+ 

เครือ่งหมายบวก (+)  

แสดงกลอ่งโตต้อบ แทรก เพือ่แทรก

เซลลว์า่ง  

CTRL+PgDn  สลบัระหวา่งแท็บแผน่งานตา่งๆ จากขวา

ไปซา้ย  

CTRL+เครือ่งหมายลบ 

(-)  

แสดงกลอ่งโตต้อบ ลบ เพือ่ลบเซลลท์ ี่

เลอืก  

CTRL+SHIFT+(  ยกเลกิการซ่อนแถวทีซ่อ่นอยูภ่ายใน

สว่นทีเ่ลอืก  

CTRL+;  ใสว่นัทีป่จัจบุนั  

CTRL+SHIFT+&  น าเสน้ขอบภายนอกไปใชก้บัเซลลท์ ี่

เลอืก  

CTRL+'  คดัลอกสตูรจากเซลลท์ ีอ่ยูเ่หนอืเซลล์

ทีใ่ชง้านอยูไ่ปไวใ้นเซลลห์รอืแถบ

สตูร  

CTRL+SHIFT_  เอาเสน้ขอบภายนอกออกจากเซลลท์ ี่

เลอืก  

CTRL+1  แสดงกลอ่งโตต้อบ จดัรปูแบบเซลล ์ 

CTRL+SHIFT+~  น ารปูแบบตวัเลขท ัว่ไปไปใช ้ CTRL+2  น าการจดัรปูแบบตวัหนาไปใช ้หรอื

เอาการจดัรปูแบบตวัหนาออก  

CTRL+SHIFT+$  น ารปูแบบสกลุเงนิทีม่ตี าแหนง่ทศนยิม

สองต าแหนง่ไปใช ้(โดยทีจ่ านวนลบอยู่

ในวงเล็บ)  

CTRL+3  น าการจดัรปูแบบตวัเอยีงไปใช ้หรอื

เอาการจดัรปูแบบตวัเอยีงออก  

CTRL+SHIFT+%  น ารปูแบบเปอรเ์ซ็นตท์ ีไ่มม่ตี าแหนง่

ทศนยิมไปใช ้ 

CTRL+4  น าการจดัรปูแบบการขดีเสน้ใตไ้ปใช ้

หรอืเอาการจดัรปูแบบการขดีเสน้ใต้

ออก  

CTRL+SHIFT+^  น ารปูแบบตวัเลขเชงิวทิยาศาสตรท์ ีม่ ี

ต าแหนง่ทศนยิมสองต าแหนง่ไปใช ้ 

CTRL+5  น าการขดีทบัไปใชห้รอืเอาการขดีทบั

ออก  

CTRL+SHIFT+#  น ารปูแบบวนัทีแ่บบมวีนั เดอืน และปี ไป

ใช ้ 

CTRL+6  สลบัระหวา่งการซ่อนและการแสดง

วตัถ ุ 

CTRL+SHIFT+@  น ารปูแบบเวลาแบบมชี ัว่โมงและนาท ี

รวมท ัง้ AM หรอื PM ไปใช ้ 

CTRL+8  แสดงหรอืซ่อนสญัลกัษณ์เคา้รา่ง  

CTRL+SHIFT+!  น ารปูแบบตวัเลขทีม่ตี าแหนง่ทศนยิม

สองต าแหนง่ ตวัค ัน่หลกัพนั และมี

เครือ่งหมายลบ (-) ส าหรบัคา่ลบไปใช ้ 

CTRL+9  ซ่อนแถวทีเ่ลอืก  

CTRL+SHIFT+*  เลอืกขอบเขตปจัจบุนัรอบเซลลท์ ีใ่ช้

งานอยู ่ใน PivotTable จะเป็นการเลอืก

ท ัง้รายงาน PivotTable  

CTRL+0  ซ่อนคอลมันท์ ีเ่ลอืก  

CTRL+SHIFT+:  ใสเ่วลาปจัจบุนั  CTRL+A  เลอืกท ัง้แผน่งาน  

CTRL+`  สลบัไปมาระหวา่งการแสดงคา่เซลลแ์ละ

การแสดงสตูรในแผน่งาน  

CTRL+SHIFT+A  แทรกชือ่อารก์วิเมนตแ์ละวงเล็บเมือ่

จดุแทรกอยูท่างขวาของชือ่ฟงักช์นั

ในสตูร  

CTRL+SHIFT+"  คดัลอกคา่จากเซลลท์ ีอ่ยูเ่หนอืเซลลท์ ี่

ใชง้านอยูไ่ปยงัเซลลห์รอืแถบสตูร  

CTRL+B  น าการจดัรปูแบบตวัหนาไปใช ้หรอื

เอาการจดัรปูแบบตวัหนาออก  
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แป้นพมิพล์ดัของ Excel 2010 – แป้นพมิพล์ดัแบบผสม Ctrl 

หมายเหต:ุ แป้นพมิพล์ดัแบบผสม CTRL ไดแ้ก ่CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M, และ CTRL+Q ปจัจบุนัเป็นแป้นพมิพล์ดัทีไ่มไ่ดก้ าหนดแลว้  

แป้น  ค าอธบิาย  แป้น  ค าอธบิาย  

Ctrl+C  คดัลอกเซลลท์ ีเ่ลอืก  CTRL+P  แสดงแท็บ พมิพ ์ในมมุมอง 

Backstage ของ Microsoft Office  

CTRL+D  ใชค้ าส ัง่ เตมิดา้นลา่ง เพือ่คดัลอกเนือ้หา

และรปูแบบของเซลลบ์นสดุของชว่งที่

เลอืกไปยงัเซลลด์า้นลา่ง  

CTRL+SHIFT+P  เปิดกลอ่งโตต้อบ การจดัรปูแบบเซลล ์

โดยเลอืกแท็บ แบบอกัษร ไวด้ว้ย  

CTRL+F  แสดงกลอ่งโตต้อบ คน้หาและแทนที ่

โดยเลอืกแท็บ คน้หา ไวด้ว้ย  

CTRL+R  ใชค้ าส ัง่ เตมิดา้นขวา เพือ่คดัลอก

เนือ้หาและรปูแบบของเซลลซ์า้ยสดุ

ของชว่งทีเ่ลอืกไปยงัเซลลท์างขวา  

CTRL+SHIFT+F  เปิดกลอ่งโตต้อบ การจดัรปูแบบเซลล ์

โดยเลอืกแท็บ แบบอกัษร ไวด้ว้ย  

CTRL+S  บนัทกึแฟ้มทีใ่ชง้านอยูโ่ดยใชช้ือ่แฟ้ม 

ต าแหนง่ทีต่ ัง้ และรปูแบบแฟ้มปจัจบุนั  

CTRL+G  แสดงกลอ่งโตต้อบ ไปที ่ CTRL+T  แสดงกลอ่งโตต้อบ สรา้งตาราง  

CTRL+H  แสดงกลอ่งโตต้อบ คน้หาและแทนที ่

โดยเลอืกแท็บ แทนที ่ไวด้ว้ย  

CTRL+U  น าการจดัรปูแบบการขดีเสน้ใตไ้ปใช ้

หรอืเอาการจดัรปูแบบการขดีเสน้ใต้

ออก  

CTRL+I  น าการจดัรปูแบบตวัเอยีงไปใช ้หรอืเอา

การจดัรปูแบบตวัเอยีงออก  

CTRL+SHIFT+U  สลบัระหวา่งการขยายและการยบุแถบ

สตูร  

CTRL+K  แสดงกลอ่งโตต้อบ แทรกการเชือ่มโยง

หลายมติ ิส าหรบัการเชือ่มโยงหลายมติิ

ใหม ่หรอืแสดงกลอ่งโตต้อบ แกไ้ขการ

เชือ่มโยงหลายมติ ิส าหรบัการเชือ่มโยง

หลายมติทิ ีม่อียูท่ ีเ่ลอืกไว ้ 

Ctrl+V  แทรกเนือ้หาของคลปิบอรด์ทีจ่ดุแทรก

และแทนทีส่ว่นทีเ่ลอืกใดๆ โดยจะใช้

งานไดห้ลงัจากการตดัหรอืคดัลอก

วตัถ ุขอ้ความ หรอืเนือ้หาเซลลแ์ลว้

เทา่น ัน้  

CTRL+L  แสดงกลอ่งโตต้อบ สรา้งตาราง  CTRL+ALT+V  แสดงกลอ่งโตต้อบ วางแบบพเิศษ โดย

จะใชง้านไดห้ลงัจากการตดัหรอื

คดัลอกวตัถ ุขอ้ความ หรอืเนือ้หาเซลล์

บนแผน่งาน หรอืในโปรแกรมอืน่

เทา่น ัน้  

CTRL+N  สรา้งสมดุงานใหมท่ ีเ่ป็นสมดุงานเปลา่  CTRL+W  ปิดหนา้ตา่งสมดุงานทีเ่ลอืก  

CTRL+O  แสดงกลอ่งโตต้อบ เปิด เพือ่เปิดหรอื

คน้หาแฟ้ม  

Ctrl+X  ตดัเซลลท์ ีเ่ลอืก  

CTRL+SHIFT+O  เลอืกเซลลท์ ัง้หมดทีม่ขีอ้คดิเห็น  CTRL+Y  ท าซ า้ค าส ัง่หรอืการกระท าสดุทา้ย ถา้

เป็นไปได ้ 

CTRL+Z  ใชค้ าส ัง่ เลกิท า เพือ่ยอ้นกลบัค าส ัง่

สดุทา้ย หรอืเพือ่ลบรายการสดุทา้ยที่

คณุไดพ้มิพ ์ 


