
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 2 หน่วยที	  2 
ชื	อวชิา วงจรดิจิตอล สอนครั� งที	  3 
ชื	อหน่วย รหัสดิจิตอล ชั	วโมงรวม  4 ชั	วโมง 

   ชื	อเรื	อง   รหัสดิจิตอล จาํนวนชั	วโมง  4  ชั	วโมง 
 

 

หัวข้อเรื�องและงาน 
1. รหสับีซีดี (BCD Code) 
2. รหสัเลขฐานสิบหก (Hexadecimal Code) 
3. รหสัเกิน 3 (Excess-3 code) 
4. รหสัเกรย ์(Gray code) 
     4.1 การแปลงเลข Binary ใหเ้ป็น Gray code  
     4.2 การแปลงเลข Gray code ใหเ้ป็นเลข Binary  
5. รหสัแอสกี (ASSCII) 
    5.1 รหสัแอสกีที	ใชใ้นอเมริกา 
   5.2 รหสัแอสกีที	ใชใ้นประเทศไทย 
6. ยนิูโคด๊ (Unicode) 
 

สาระการเรียนรู้ 
  การติดต่อสื	อสารในระบบดิจิตอลจะใชร้หสั(Code) ซึ	 งรหสัที	ใชต้อ้งให้เป็นการสื	อสารกนัเฉพาะ

กิจเท่านั�นเท่านั�น มีผูรู้้และเขา้ใจในรหัสเฉพาะผูที้	เกี	ยวขอ้ง สําหรับในงานทางดิจิตอลจะใช้อยู่ในระบบ
เลขฐานสองคือ ประกอบไปดว้ย 0 กบั 1 มาใชใ้นการกาํหนดและวเิคราะห์ในการทาํงาน ซึ	 งค่าเลขฐานสองที	
เกิดขึ�นก็มีการกาํหนดความหมายในการทาํงานที	แตกต่างกนัไป เราจึงเกิดรหัสที	นาํเอาเลข 0 กบั 1 ที	มาใช้
ประกอบกนัเป็นรหสัในงานดิจิตอล รหสัที	นิยมใชป้ระกอบดว้ย BCD Code, Hexadecimal Code, Excess-3 
code, Gray code รหสั ASSCII และรหสั Unicode เป็นตน้ 
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สมรรถนะที�พงึประสงค์  
 

ความรู้ ทกัษะ  คุณธรรม/จริยธรรม  
1. อธิบายรหสัดิจิตอลที	ใชใ้นระบบดิจิตอลและ 
    คอมพิวเตอร์ได ้
2. บอกความหมายของรหสัดิจิตอลได ้
3. อธิบายรหสั BCD ชนิดต่าง ๆ ได ้
4. คาํนวณหารหสั BCD ได ้
5. อธิบายรหสัเกิน 3 ได ้
6. อธิบายรหสัเกรยไ์ด ้
7. แปลงรหสัเลขไบนารีเป็นรหสัเกรยแ์ละ 
   รหสัเกรยเ์ป็นรหสัเลขไบนารีได ้
8. อธิบายรหสัแอสกีได ้
9. หาค่ารหสัแอสกีของขอ้ความที	กาํหนดได ้
10. อธิบายยนิูโคด๊ได ้
 

1. แสดงการเขา้รหสัของรหสัแบบ 
    ต่าง ๆ ได ้
2. แสดงการแปลงรหสัเลขไบนารี 
    เป็นรหสัเกรย ์
แปลงและ 
   รหสัเกรยเ์ป็นรหสัเลขไบนารีได ้
3. แสดงการแปลงรหสัเกรย ์
    เป็นรหสัเลขไบนารีได ้
4. แสดงการคาํนวณรหสั ASCII  
    ตามที	กาํหนดได ้
 
 

1. ตรงต่อเวลา 
2. มีความตระหนกัในหนา้ที	ของ 
    นกัศึกษา 
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
    และสงัคม 
4. แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ 
5. แสดงความเคารพดว้ยท่าที 
    ที	สวยงาม 
6. ทาํงานดว้ยความเตม็ใจ 
7. ใชว้สัดุอุปกรณ์และเครื	องมือ 
    อยา่งประหยดัตระหนกัถึง 
    ความปลอดภยั 
 

 

เนื,อหาสาระ  
1. รหัสบีซีดี (BCD Code) 
 รหสั BCD เป็นรหสัที	นาํเอาตวัเลขฐานสองคือ 0 และ1 มาประกอบกนัเป็นใชแ้ทนเลขฐานสิบ ซึ	 งจะ
ประกอบดว้ยเลขฐานสองจาํนวน 4 บิต เพื	อที	จะแทนเลขฐานสิบ 0 ถึง 9 รหสั BCD เป็นรหสัที	มีนํ� าหนกัในการ
แทนค่า ซึ	 งมีหลายชนิดแต่ที	เป็นที	นิยมและง่ายในการใชง้านที	สุดเห็นจะเป็นรหสั BCD-8421 ตวัเลข 8421 นี�
คือค่านํ�าหนกัประจาํหลกัแต่ละหลกัที	บิต 0 ถึงบิต 3  
 

2. รหัสเลขฐานสิบหก (Hexadecimal Code) 
 รหัสเลขฐานสิบหกนิยมใช้ในงานไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตวัเลขและ
ตวัอกัษรแทน เลขฐานสิบตั�งแต่ 0 ถึง 9 จะตรงกบัตวัเลข 0 ถึง 9 ของรหสัเลขฐานสิบหก แต่ตั�งแต่ 10 ถึง 15 
ของเลขฐานสิบนั�นจะใชต้วัอกัษร A ถึง F แทนในรหสัเลขฐานสิบหก 
 

3. รหัสเกิน 3 (Excess-3 code) 
 รหสั Excess-3 เป็นรหสัที	ไม่มีนํ� าหนกั (Non weighted code)  ปรับปรุงจากรหสั BCD-8421 โดยจะ
มีค่าที	แปลงมาจากรหัส BCD-8421 บวกเพิ	มอีก 3 ใช้แทนเลขฐานสิบเช่นกนั คือใช้แทนเลข 0 ถึง 9 วิธีการ
เปลี	ยนจากเลขฐานสิบเป็น Excess-3 นั�นให้เปลี	ยนเลขฐานสิบในแต่ละหลกัให้เป็น BCD-8421 ก่อนจากนั�น
จึงบวกรหสั BCD ที	ดว้ยเลข 0011 ทุกชุด ก็จะไดค้าํตอบเป็นรหสั Excess-3 
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4. รหัสเกรย์ (Gray code) 
 รหัสเกรยเ์ป็นรหัสที	ไม่มีนํ� าหนกั ซึ	 งลกัษณะที	สําคญัของรหสัชนิดนี� คือตวัเลขระหว่างกลุ่มรหัสที	
เรียงลาํดบัต่อเนื	องกนัไป รหสัที	อยูใ่นตาํแหน่งติดกนัจะมีบิตที	แตกต่างกนัเพียง 1 บิตเท่านั�น เช่น 0000 ลาํดบั
ต่อไปคือ 0001 ลาํดบัต่อไปคือ 0011 ลาํดบัต่อไปคือ 0010 เป็นตน้ รหัสเกรยจ์ะนาํไปใช้ประโยชน์มากใน
ระบบการตรวจจบัสัญญาณดว้ยแสงหรือระบบการทาํรหสัเพื	อบอกตาํแหน่งของเพลาหมุน รหสัเกรย ์

4.1 การแปลงเลข Binary ใหเ้ป็น Gray code  

    
 

                  01102 =   0101GRAY code       

 
4.2 การแปลงเลข Gray code ใหเ้ป็นเลข Binary  

           
 

               1101002 =   1001112       

 
5. รหัสแอสกี (ASSCII) 
 รหสัแอสกี (ASSCII : American Standard Code for Information Interchange ) เป็นรหสัมาตรฐานที	
ยอมรับกนัในวงการอุตสาหกรรมอยา่งกวา้งขวาง ซึ	 งใช่แพร่หลายกนัในระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั�งในระบบ
อินพุทและเอาตพ์ุตเ์ช่นเครื	องพิมพ ์(printer) ระบบการสื	อสารผา่นระบบคอมพิวเตอร์ รหสัชนิดนี�ประกอบไป
ดว้ยเลขฐานสองจาํนวน 8 บิต ซึ	 งใชแ้ทนทั�งตวัเลขและตวัอกัษรพร้อมทั�งตวัเครื	องหมายต่าง ๆ  

   5.1 รหสัแอสกีที	ใชใ้นอเมริกา 
   5.2 รหสัแอสกีที	ใชใ้นประเทศไทย 

6. ยูนิโค๊ด (Unicode) 
 ยนิูโคด๊คือรหสัคอมพิวเตอร์ใชแ้ทนตวัอกัขระสามารถใชแ้ทนอกัขระและสัญลกัษณ์ต่างๆ ได้
มากกวา่รหสั ASCII ซึ	 งรหสั ASCII เก็บอกัขระไดสู้งสุดเพียง 256 ตวั เนื	องจากรหสั ASCII เป็นรหสัขนาด 1 
ไบต ์(1 Byte = 8 bit) แต่ Unicode เป็นโคด๊ขนาด 2 ไบต ์หรือ 16 บิต จึงสามารถใชแ้ทนตวัอกัษรและ
สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ไดเ้ท่ากบั 216 หรือเก็บไดสู้งสุด 65,536 ตวัอกัษร ดงันั�นยนิูโคด๊จึงถูกนาํไปใชเ้ป็นโคด๊ของ
ภาษาต่าง ๆ ไดท้ั	วโลก ภาษาไทยก็อยูใ่น Unicode นี�ดว้ยเหมือนกนั  
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กจิกรรมการเรียนการสอน 
 

ขั,นตอนการสอน  

(กจิกรรมของครู) 

ขั,นตอนการเรียน  

(กจิกรรมผู้เรียน) 

เครื�องมือ/การวดัผล 

ประเมินผล 
1.ขั,นนําเข้าสู่บทเรียน   
 1.1 ครูบอกจุดประสงคข์องการเรียนใน 
       บทเรียนนี�  
 1.2 ครูสอบถามความสาํคญัของรหสัดิจิตอล 
       ในงานดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ 
 1.3 ครูแจกแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที	 2 

 1.1  นกัเรียนรับฟังจุดประสงคข์องการเรียนใน 
       บทเรียนนี�  

1.2  นกัเรียนบอกความสาํคญัของรหสัดิจิตอล  
       ในงานดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ 

 1.3 นกัเรียนทาํทดสอบก่อนเรียนหน่วยที	 2 

 1. คาํถามประจาํหน่วย 
 2. แบบทดสอบก่อน 
     เรียนหน่วยที	 2 

2. ขั,นสอนทฤษฎ ี   
 2.1 ครูอธิบายรหสัดิจิตอลในงานดิจิตอลและ 
      คอมพิวเตอร์ใชสื้	อ  power point ประกอบ 
 2.2 ซกัถามปัญหาเกี	ยวกบัรหสัดิจิตอลที	ใช ้
       ในงานดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ 

2.1 รับฟังคาํบรรยาย 
2.2 ตอบคาํถามและแสดงความคิดเห็น 

 1. power point หน่วยที	 2 
 2. คาํถามหน่วยที	 2 

3. ขั,นสรุป   
   3.1 ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปและครูซกัถาม 
         ปัญหาขอ้สงสยั 

3.1 นกัเรียนช่วยครูสรุปและตอบคาํถาม 
3.2 จดบททึกยอ่ 

 1. ใบสรุปหน่วยที	 2 

4. ขั,นสอนปฎบิตั ิ   
   4.1 มอบใหน้กัศึกษาแสดงวธีิการคาํนวณ 
         เกี	ยวกบัรหสัดิจิตอล โดยทาํตามใบมอบ 
        งานที	 2 

4.1 นกัศึกษาแสดงวธีิการคาํนวณเกี	ยวกบั 
       รหสัดิจิตอล โดยทาํตามใบมอบงานที	 2 

 1.ใบตรวจผลงาน  
    ตามใบมอบงานที	 2  

5. ขั,นการประเมนิผล   
   5.1 ครูแจกใบประเมินผลหลงัเรียนหน่วยที	 2 
   5.2 ดูแลนกัเรียนไม่ใหทุ้จริต 
   5.3 เมื	อครบเวลาที	กาํหนดรับแบบทดสอบคืน 

5.1 รับใบประเมินผลหลงัเรียนหน่วยที	 2 
5.2 ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
5.3 เมื	อครบเวลาที	กาํหนดส่งแบบทดสอบคืน 

 1. แบบทดสอบหลงัเรียน 
    หน่วยที	 2 

6. ขั,นมอบหมายงาน   
   6.1 ใหน้กัเรียนไปคน้ควา้เพิ	มเติมเกี	ยวกบั 
         รหสัดิจิตอล และทาํแบบฝึกหดัทา้ย 
         หน่วยเรียนหน่วยที	 2 ส่งในอาทิตยต์่อไป 

6.1 รับมอบหมายงาน  1. ใบมอบงานหน่วยที	 2 

7. ขั,นตรวจสอบความเรียบร้อย   
   7.1 ตรวจความเรียบร้อยของของหอ้งเรียน 
        หอ้งปฏิบติังาน 
 
 

7.1 ช่วยกนัจดัเก็บชุและทาํความสะอาด 
      หอ้งเรียนหอ้งปฏิบติังานใหเ้รียบร้อย 

 1.ใบตรวจสอบความ 
    เรียบร้อย 
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งานที�มอบหมายหรือกจิกรรม 

ก่อนเรียน 
  - นกัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที	 2 
ขณะเรียน 
  ให้นักศึกษาอภิปรายเกี	ยวกับและสรุปเกี	ยวกับรหัสดิจิตอลที	ใช้ในงานดิจิตอลและ
คอมพิวเตอร์  
หลงัเรียน 

ใหน้กัเรียนไปคน้ควา้เพิ	มเติมเกี	ยวกบัรหสัดิจิตอลและทาํแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยเรียน 
หน่วยที	 2 ส่งในอาทิตยต่์อไป 

สื�อการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนวงจรดิจิตอล  บทที	 1 เรื	องรหสัดิจิตอล 
2. power point เรื	องรหสัดิจิตอล 
3. แบบฝึกหดัทา้ยหน่วยที	 2 

การวดัผลการเรียน 

 ก่อนเรียน 
  ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  โดยใชข้อ้สอบบทที	 1 จาํนวน 15 ขอ้ 
 ขณะเรียน 
  ถาม – ตอบปัญหา   ,  ความสนใจ  ,  ความตั�งใจ  , การอภิปราย 
 หลงัเรียน 
  ทดสอบหลงัเรียน (Post-test)  โดยใชข้อ้สอบหน่วยที	 1 จาํนวน 15 ขอ้ 
การประเมินผล 
 1.  การประเมินผลโดยใชแ้บบประเมินผลหลงัการเรียนหนว่ยที	 1 จาํนวน 15 ขอ้ (แบบเลือกตอบ ) 

 2.  สังเกตการมีส่วนร่วมในการเรียน 
 3.  สังเกตจากการตอบคาํถาม / การอภิปราย 
เอกสารอ้างองิ 

              1. สุชิน ชินสีห์. (2557).  วงจรดิจิตอล  
                  นนทบุรี : โรงพิมพ ์ บริษทั ศูนยห์นงัสือเมืองไทย จาํกดั. 
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บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ของครู 
วนัที	……….… เดือน……………..…...……….  พ.ศ………….… 

รหสัวชิา  2105-2007   ชื	อรายวชิา วงจรดิจิตอล 

  สาขาวชิา ช่างอเิลก็ทรอนิกส์                             ระดบัชั�น   ปวช.                ปีที	  2  กลุ่มที	    1,2 
 

1. หวัขอ้เนื�อหาที	สอน รหัสดิจิตอล หน่วยที	  2 
2. จาํนวนนกัศึกษาเขา้เรียน  ……… คน 

  รายละเอียดการสอน  
รายละเอยีด/หัวข้อ 

เนื,อหาที�สอน 
เข้าใจ/ 

ปฏิบัติได้(คน) 

ไม่เข้าใจ ปฏิบัติ 

ไม่ได้ (คน) 

1. รหสับีซีดี (BCD Code) 
 

  
2. รหสัเลขฐานสิบหก (Hexadecimal Code) 

 
  

3. รหสัเกิน 3 (Excess-3 code) 
 

  
4. รหสัเกรย ์(Gray code) 

 
  

4.1 การแปลงเลข Binary ให้เป็น Gray code    
4.2 การแปลงเลข Gray code ให้เป็นเลข Binary    

5. รหสัแอสกี (ASSCII) 
 

  
5.1 รหสัแอสกีที	ใชใ้นอเมริกา   
5.2 รหสัแอสกีที	ใชใ้นประเทศไทย   

6. ยนิูโคด๊ (Unicode) 
 

  

      

สรุป 
ผลการใชแ้ผนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการเรียนของนกัเรียน  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสอนของครู  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หมายเหตุ  สาํหรับนกัศึกษาที�ไม่เขา้ใจหรือ
ปฏิบติัไม่ไดจ้ะแกไ้ขในการสอนครั1 งต่อไป  
ในวนัที�….....เดือน…….........…..พ.ศ……....... 
โดยจะดาํเนินการดงันี1  
 

1. ………………………….……........…… 
2. …………………………….…........…… 
3. ……………………….…………............ 
4. ………………………….…………........ 
5.     ………………………….……….........… 

 
ลงชื�อ……………………………. 

( ............................... ) 
ครูผูส้อน 
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แบบฝึกหัดท้ายหน่วยที� 2 
 

จงอธิบาย/แสดงวธีิการคํานวณ 
 

1. จงบอกความหมายของคาํวา่รหสั (Code) 
2. จงอธิบายขอ้แตกต่างของรหสั BCD-8421 กบั BCD-6311 
3. จงแปลงเลขฐานสิบต่อไปนี�ใหเ้ป็นรหสั BCD-8421 
 3.1  45210 
 3.2  798510 
 3.3  255710 
4. จงแปลงรหสั BCD-8421 ต่อไปนี�ให้เป็นเลขฐานสิบ 
 4.1  0110 1101 0011 1110 1001 1101 0110 1110 BCD-8421   
 4.2  0011 1010 1001 1011 0101 1101 0111 0001 1111 1110 BCD-8421 
5. จงแปลงรหสัต่อไปนี�ให้เป็นรหสั Excess-3 
 4.1  0111 1011 0011 1010 1001 1111 0100 1111BCD-8421  
 4.3  254310 
6. จงอธิบายประโยชน์ของ Gray code 
7. จงแปลงเลขไบนารีต่อไปนี�ใหเ้ป็น Gray code 
 7.1  101110102 
 7.1  111001012 
8. จงแปลง Gray code ต่อไปนี�ใหเ้ป็นเลขไบนารี 
 8.1  11011010 Gray code 
 8.2  10100101 Gray code 
9. จงอธิบายการใชร้หสั ASSCII 
10. จงเขียนรหสั ASSCII ของชื	อตนเอง 
 10.1 เป็นภาษาไทย  
 10.2 เป็นภาษาองักฤษ 
11. จงอธิบายประโยชน์ของรหสั Unicode  
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ใบประเมินผลหน่วยที�  2 
วชิา วงจรดิจิตอล                                              ชื�อหน่วย  รหัสดิจิตอล 

 

  

  คําชี,แจง   ใหเ้ลือกคาํตอบที	ถูกที	สุดแลว้ทาํเครื	องหมาย X  ลงในกระดาษคาํตอบ 
 

1. ขอ้ใดไม่ใช่ความหมายความหมายของคาํวา่ “รหสั” 
    ก. การแปลงสารสนเทศหนึ	ง ๆใหอ้ยูใ่นรูปแบบหรือลกัษณะที	ไม่เหมือนเดิม 
    ข. สิ	งที	รับรู้ในกลุ่มหนึ	ง ๆ โดยผูเ้ขา้รหสัและถอดรหสัเขา้ใจกนั 
    ค. การแปลงข่าวสารใหเ้ขา้ใจจากเนื�อหาใหเ้ป็นสิ	งอื	น เมื	อแปลกลบัจะไดเ้นื�อหาเหมือนเดิม 
    ง. สิ	งที	คนทุกคนเขา้ใจ 
2. รหสั BCD มีความหมายวา่อยา่งไร  
    ก. รหสัเลขไบนารีที	สามารถแทนเลข 0 ถึงเลข 9 ในเลขฐานสิบ 
    ข. รหสัเลขฐานสิบที	สามารถแทนเลข 0 ถึงเลข 9 ในเลขฐานสิบ 
    ค. รหสัเลขฐานสิบหกที	สามารถแทนเลข 0 ถึงเลข 9 ในเลขฐานสิบ 
    ง. รหสัเลขฐานแปดที	สามารถแทนเลข 0 ถึงเลข 9 ในเลขฐานสิบ 
3. เลข 1916 สามารถแปลงเป็นรหสั BCD-8421ไดเ้ท่าไร  
    ก.  0001 0101BCD-8412  
    ข.  0001 1101BCD-8412 
    ค.  0010 0001BCD-8412 
    ง.  0010 0101BCD-8412 
4.  เลข 25710 เมื	อแปลงเป็นรหสั Excess-3 ไดผ้ลลพัธ์ตรงกบัขอ้ใด  
    ก. 0010 0101 0111 
    ข. 0101 1001 1010 
    ค. 0100 0100 1011 
    ง. 0101 1000 1010 
5. เลข 100102 เมื	อแปลงเป็นรหสัเกรยไ์ดผ้ลลพัธ์ตรงกบัขอ้ใด 
    ก. 10110 
    ข. 10101 
    ค. 10001 
    ง. 11011 
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ตารางสําหรับข้อ 6-9 
รหสัแอสกีภาษาไทย/ภาษาองักฤษ 

 
6. จากตารางที	กาํหนด ขอ้ใดแสดงรหสัแอสกีของอกัขระที	กาํหนดผดิ 
    ก. รหสัแทนอกัษร “ส” คือ 001110102 
    ข. รหสัแทนอกัษร “G” คือ 010001112 
    ค. รหสัแทนอกัษร “บ” คือ BA16 
    ง. รหสัแทนอกัษร “B” คือ 4216 
7. จากตารางที	กาํหนด รหสัแอสกีของขอ้ความ “Danger” ในระบบเลขฐานสิบหกตรงกบัขอ้ใด 
    ก. 44616E67657216 
    ข. 45616E67657216 
    ค. 44626E67657216 
    ง. 44616E68657216 
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8. ขอ้ใดไม่ใช่รหสัแอสกีของ “A” 
    ก. 6510 
    ข. 728 
    ค. 010000012 
    ง. 4116 
9. ขอ้ใดรหสัแอสกีของคาํวา่ “รถยนต”์ ในระบบเลขฐานสิบหก 
    ก.  C3B6C3B9B5EC16 
    ข. C3B7C2B9B5EC16 
    ค. C3B6C2B9B5EC16 
    ง. C3B6C2B9B8EC16 
10. รหสัยนิูโค๊ด (Unicode) ใชร้หสัเลขฐาน 2 จาํนวนกี	บิต 
    ก. 4 
    ข. 8 
    ค. 16 
    ง. 32 
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เฉลยใบประเมินผลหน่วยที� 2 
 คาํตอบของแบบประเมินผลหน่วยที	 2 
 

ขอ้ที	 1 =    ง 
ขอ้ที	 2 =    ก 
ขอ้ที	 3  =    ง 
ขอ้ที	 4 =    ง 
ขอ้ที	 5  =    ง 
ขอ้ที	 6 =    ก 
ขอ้ที	 7 =    ก 
ขอ้ที	 8  =    ข 
ขอ้ที	 9 =    ค 
ขอ้ที	 10  =    ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


