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ESC  ยกเลกิรายการในเซลลห์รอืแถบสูตร  
ปิดเมนูหรอืเมนูยอ่ย กลอ่งโตต้อบ หรอืหนา้ตา่งขอ้ความทีเ่ปิดอยู ่ 
  
นอกจากนีย้งัเป็นการปิดโหมดเต็มหนา้จอหากมกีารใชโ้หมดนี ้และกลบัไปทีโ่หมดหนา้จอปกต ิเพือ่แสดง
แถบ Ribbon และแถบสถานะอกีคร ัง้ดว้ย  

BACKSPACE  ลบหนึง่อกัขระทางซา้ยในแถบสูตร  
รวมท ัง้ลา้งเน ือ้หาของเซลลท์ีใ่ชง้านอยูด่ว้ย  
  
ในโหมดการแกไ้ขเซลล ์จะลบอกัขระทางซา้ยของจดุแทรก  

DELETE  เอาเนือ้หาของเซลล ์(ขอ้มูลและสูตร) ออกจากเซลลท์ีเ่ลอืก โดยไมม่ผีลกระทบตอ่รูปแบบเซลลห์รอื
ขอ้คดิเห็น  
ในโหมดการแกไ้ขเซลล ์จะลบอกัขระทางขวาของจดุแทรก  

HOME  ยา้ยไปทีจ่ดุเร ิม่ตน้ของแถวในแผน่งาน  
ยา้ยไปทีเ่ซลลใ์นมุมบนซา้ยของหนา้ตา่งเม ือ่ SCROLL LOCK เปิดอยู ่ 
  
เลอืกค าส ัง่แรกบนเมนูเม ือ่เมนูหรอืเมนูยอ่ยสามารถมองเห็นได ้ 
  
การกด CTRL+HOME จะยา้ยไปยงัจดุเร ิม่ตน้ของแผน่งาน  
  
การกด CTRL+SHIFT+HOME จะขยายสว่นของเซลลท์ีเ่ลอืกไปยงัจดุเร ิม่ตน้ของแผน่งาน  

END  END เปิดใชง้านโหมด End ในโหมด End คุณสามารถกดแป้นลูกศรเพือ่ยา้ยไปยงัเซลลท์ีไ่มว่า่งเซลล์
ถดัไปในคอลมันห์รอืแถวเดยีวกบัเซลลท์ีใ่ชง้านอยูไ่ด ้ถา้เซลลต์า่งๆ วา่ง การกด END ตามดว้ยแป้นลูกศร
จะเป็นการยา้ยไปยงัเซลลสุ์ดทา้ยในแถวหรอืคอลมันน์ ัน้  
การกด END ยงัจะเลอืกค าส ัง่สุดทา้ยในเมนูเม ือ่เมนูหรอืเมนูยอ่ยสามารถมองเห็นไดอ้กีดว้ย  
  
การกด CTRL+END จะยา้ยไปยงัเซลลสุ์ดทา้ยในแผน่งานในแถวลา่งสุดทีใ่ชข้องคอลมันข์วาสุดทีใ่ชอ้ยู ่
ถา้เคอรเ์ซอรอ์ยูใ่นแถบสูตร การกด CTRL+END จะยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปทีจ่ดุทา้ยสุดของขอ้ความ  
  
การกด CTRL+SHIFT+END จะขยายสว่นของเซลลท์ีเ่ลอืกไปยงัเซลลสุ์ดทา้ยทีถู่กใชใ้นแผน่งาน (มุมลา่ง
ขวา) ถา้เคอรเ์ซอรอ์ยูใ่นแถบสูตร การกด CTRL+SHIFT+END จะเลอืกขอ้ความท ัง้หมดในแถบสูตรจาก
ต าแหนง่เคอรเ์ซอรไ์ปยงัจดุสิน้สุด ซึง่การท าเช่นนีจ้ะไมม่ผีลตอ่ความสูงของแถบสูตร  

PAGE UP  เล ือ่นข ึน้ไปหนึง่หนา้จอในแผน่งาน  
การกด ALT+PAGE UP จะเลือ่นหนา้จอไปทางซา้ยหนึง่หนา้จอในแผน่งาน  
  
การกด CTRL+PAGE UP จะเลือ่นไปยงัแผน่งานกอ่นหนา้ในสมุดงาน 
  
การกด CTRL+SHIFT+PAGE UP จะเลอืกแผน่งานปัจจบุนัและแผน่งานกอ่นหนา้ในสมุดงาน  

PAGE DOWN  เล ือ่นลงมาหนึง่หนา้จอในแผน่งาน  
การกด ALT+PAGE DOWN จะเลือ่นหนา้จอไปทางขวาหนึง่หนา้จอในแผน่งาน  
  
การกด CTRL+PAGE DOWN จะเลือ่นไปยงัแผน่งานถดัไปในสมุดงาน  
  
การกด CTRL+SHIFT+PAGE DOWN จะเลอืกแผน่งานปัจจบุนัและแผน่งานถดัไปในสมุดงาน  
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แป้นลูกศร  ยา้ยข ึน้ ลง ไปทางซา้ย หรอืไปทางขวาหนึง่เซลลใ์นแผน่งาน  
การกด CTRL+แป้นลูกศร จะยา้ยไปยงัขอบของขอบเขตขอ้มูลปัจจบุนัในแผน่งาน  
  
การกด SHIFT+แป้นลูกศร จะขยายสว่นของเซลลท์ีเ่ลอืกไปหนึง่เซลล ์ 
  
การกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศร จะขยายสว่นของเซลลท์ีเ่ลอืกไปยงัเซลลท์ีไ่มว่า่งเซลลสุ์ดทา้ยใน
คอลมันห์รอืในแถวเดยีวกนัใหเ้ป็นเซลลท์ีใ่ชง้านอยู ่หรอืในกรณีทีเ่ซลลถ์ดัไปวา่งอยู ่จะขยายสว่นทีเ่ลอืกไป
ยงัเซลลท์ีไ่มว่า่งถดัไป  
  
ลูกศรซา้ยหรอืลูกศรขวา จะเลอืกแท็บทางซา้ยหรอืขวาเม ือ่ Ribbon ถูกเลอืก และเม ือ่เมนูยอ่ยถูกเปิดหรอื
ถูกเลอืก แป้นลูกศรเหลา่นีจ้ะสลบัระหวา่งเมนูหลกัและเมนูยอ่ย เม ือ่มกีารเลอืกแท็บ Ribbon แป้นเหลา่นีจ้ะ
น าทางปุ่ มแท็บ  
  
ลูกศรลงหรอืลูกศรข ึน้ จะเลอืกค าส ัง่ถดัไปหรอืกอ่นหนา้เม ือ่เมนูหรอืเมนูยอ่ยถูกเปิด และเม ือ่แท็บ Ribbon 
ถูกเลอืก แป้นเหลา่นีจ้ะน าทางข ึน้หรอืลงในกลุม่แท็บ  
  
ลูกศรลง หรอื ALT+ลูกศรลง จะเปิดรายการแบบหลน่ลงทีเ่ลอืกไว ้ 

ENTER  ท าใหร้ายการเซลลจ์ากเซลลห์รอืแถบสูตรเสร็จสมบูรณ์ และเลอืกเซลลด์า้นลา่ง (ตามคา่เร ิม่ตน้)  
ในฟอรม์ขอ้มูล จะเป็นการยา้ยไปยงัเขตขอ้มูลแรกในระเบยีนถดัไป  
  
เปิดเมนูทีเ่ลอืก (กด F10 เพือ่เปิดใชง้านแถบเมนู) หรอืด าเนนิการส าหรบัค าส ัง่ทีเ่ลอืก  
  
การกด ALT+ENTER จะข ึน้ตน้บรรทดัใหมใ่นเซลลเ์ดยีวกนั  
  
การกด CTRL+ENTER จะเตมิช่วงเซลลท์ีเ่ลอืกดว้ยรายการปัจจบุนั  
  
การกด SHIFT+ENTER จะท าใหร้ายการเซลลส์มบูรณ์และเลอืกเซลลด์า้นบน  

SPACEBAR  ในกลอ่งโตต้อบ จะด าเนนิการปุ่ มทีเ่ลอืก หรอืเลอืกหรอืลา้งกลอ่งกาเครือ่งหมาย  
การกด CTRL+SPACEBAR จะเลอืกคอลมันท์ ัง้คอลมันใ์นแผน่งาน  
  
การกด SHIFT+SPACEBAR จะเลอืกแถวท ัง้แถวในแผน่งาน  
  
การกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR จะเลอืกแผน่งานท ัง้แผน่งาน  
  
 ถา้แผน่งานมขีอ้มูลอยู ่การกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR จะเลอืกขอบเขตปัจจบุนั การกด 

CTRL+SHIFT+SPACEBAR คร ัง้ทีส่องจะเลอืกขอบเขตปัจจบุนัและแถวสรุป การกด 
CTRL+SHIFT+SPACEBAR คร ัง้ทีส่ามจะเลอืกแผน่งานท ัง้แผน่  

  
 เม ือ่วตัถุถูกเลอืก การกด CTRL+SHIFT+SPACEBAR จะเลอืกวตัถุท ัง้หมดในแผน่งาน  

  
  

การกด ALT+SPACEBAR จะแสดงเมนู ตวัควบคุม ของหนา้ตา่ง Excel  

TAB  ยา้ยหนึง่เซลลไ์ปทางขวาในแผน่งาน  
ยา้ยระหวา่งเซลลท์ีไ่มไ่ดถู้กล็อกในแผน่งานทีม่กีารป้องกนั 
  
ยา้ยไปยงัตวัเลอืกถดัไปหรอืกลุม่ตวัเลอืกในกลอ่งโตต้อบ  
  
การกด SHIFT+TAB จะยา้ยไปยงัเซลลก์อ่นหนา้ในแผน่งานหรอืตวัเลอืกกอ่นหนา้ในกลอ่งโตต้อบ  
  
การกด CTRL+TAB จะสลบัไปยงัแท็บถดัไปในกลอ่งโตต้อบ  
  
การกด CTRL+SHIFT+TAB จะสลบัไปยงัแท็บกอ่นหนา้ในกลอ่งโตต้อบ  


