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กจิกรรมที ่6 
เร่ือง ข้อมูลโครงสร้าง 

   ตอนที่ 1 

 ค าช้ีแจง  จงเลือกค ำตอบทีถู่กตอ้งที่สุดเพยีงค ำตอบเดียว 

1.   กำรอำ้งอิงต ำแหน่งอำร์เรย ์จะใชอ้ะไร 

 ก. หมำยเลขดชันี 

 ข. ซบัสคริปต ์

 ค. ตวัแปร 

 ง. ถูกทั้งขอ้ ก และ ข. 

2. หมำยเลขต ำแหน่งแรกในกำรอำ้งอิงในอำร์เรย ์

เร่ิมตน้ดว้ยค่ำใด 

 ก.   0  ข.   1 

 ค.   2  ง.   3 

3. ขอ้ใดคือลกัษณะของตวัแปรอำร์เรย ์1 มิติ 

 ก. name ข. name(10) 

 ค. name[10] ง. name{10} 

4. ขอ้ใดเป็นกำรประกำศตวัแปรอำร์เรยช์นิด

ทศนิยมที่มีสมำชิก 5 จ  ำนวน 

 ก. float num[5] 

 ข. float  num(5) 

 ค. float num[4] 

 ง. float num(4) 

5.  ขอ้ใดต่อไปน้ี ประกำศตวัแปรชนิดอำร์เรยผ์ดิ 

 ก. int   n1[10] , n2[10]; 

 ข. int   num[n*5]; 

 ค. char  txt[5]= ‘abc’; 

 ง. char  txt[2]; 

 

6. อำร์เรย ์2 มิติ มีรูปแบบคลำ้ยกบัส่ิงใดต่อไปน้ี 

 ก. ตำรำงที่ประกอบดว้ยแถวและคอลมัน์ 

 ข. ตน้ไมท้ี่มีรำกแตกแขนง 

 ค. รูปวงกลมซอ้นกนั 

 ง. ไม่มีขอ้ถูก 

7. อำร์เรย ์2 มิติมีรูปแบบคลำ้ยกบัส่ิงใด 

 ก. ตำรำงที่ประกอบดว้ยแถวและคอมลมัน์ 

 ข. ตน้ไมท้ี่มีรำกแตกแขนง 

 ค. รูปวงกลมซอ้นกนั 

 ง. คอนโดมิเนียม 

8. หำกตอ้งกำรอำ้งอิงอำร์เรย ์ans แถวที่ 5 

คอลมัน์ที่ 10 จะตอ้งเขียนอยำ่งไร 

 ก. ans[4][9] 

 ข. ans[9][4] 

 ค. ans[10][5] 

 ง. ans[5] [10] 

9. กรณีขอ้ควำมในอำร์เรยท์ี่จดัเก็บกลุ่มของตวั

อกัขระ มีนอ้ยกวำ่ขนำดทีก่  ำหนดไว ้ผลเป็น

อยำ่งไร 

 ก. ไม่ส่งผลใด ๆ 

 ข. คอมไพลแ์ลว้เกิดขอ้ผดิพลำด 

 ค. ขอ้มูลที่แสดง จะผดิเพี้ยนไป 

 ง. จดัเก็บไดต้ำมจ ำนวนอกัขระที่จอง

หน่วยควำมจ ำไว ้
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10. ตอ้งกำรประกำศตวัแปร  num  เป็นอำร์เรย์

ชนิดตวัเลขจ ำนวนเตม็ ขนำด 5 x 5 ตอ้งเขียน

ชุดค ำสัง่อยำ่งไร 

 ก. int  num[5 , 5] 

 ข. int  num[5 ][5] 

 ค. int  num[4 ][4] 

 ง. float  num[4 , 4] 

12. ตอ้งกำรประกำศตวัแปรอำร์เรย ์เพือ่จดัเก็บช่ือ

นกัเรียนจ ำนวน 10 คน จะตอ้งเขียนชุดค ำสัง่

อยำ่งไร 

 ก. char  name[10] 

 ข. char  name[10][30] 

 ค. string  name[10] 

 ง. string  name[10][30] 

13. ฟังกช์นัจดักำรสตริง ถูกประกำศใชง้ำนในเฮด

เดอร์ไฟลใ์ด 

 ก. <stdio.h> ข. <conio.h> 

 ค. <string.h> ง. <math.h> 

14. กำรก ำหนดค่ำเร่ิมตน้ใหก้บัตวัแปรอำร์เรยข์อ้

ใดถูกตอ้ง 

 ก. char  ans= “y”; 

 ข. char name= ‘chaibadan’ ; 

 ค. char name[ ]= “chaibadan”; 

 ง. strcpy(school,“chaibadan”) ; 

15. ฟังกช์นัจดักำรสตริง ถูกประกำศใชง้ำนในเฮด

เดอร์ไฟลใ์ด 

 ก. <stdio.h> ข. <conio.h> 

 ค. <string.h> ง. <math.h> 

16. หำกผลกำรตรวจสอบสตริงดว้ยฟังกช์นั 

strcmp() มีค่ำมำกกวำ่ 0 หมำยควำมวำ่อยำ่งไร 

 ก. สตริงทั้ง 2 ค่ำมีค่ำตรงกนั 

 ข. สตริงทั้งสองค่ำไม่คลำ้ยกนั 

 ค. สตริงตวัที่สองมีค่ำไม่ตรงกนั 

 ง. สตริงตวัแรกเหมือนกบัสตริงตวัที่ 2 

17. รหสัพเิศษในขอ้ใดที่จะน ำมำเพือ่ใชเ้พือ่บอก

จุดส้ินสุดของหน่วยควำมจ ำขนิดขอ้ควำม 

 ก. \n ข. \t 

 ค. \0 ง. \null 

18. หำกตอ้งกำรตรวจสอบควำมยำวของขอ้ควำม 

จะตอ้งเรียกใชฟั้งกช์นัใด 

 ก. strlen() ข. strcpy() 

 ค. strcmp() ง. strcat() 

19. ถำ้ประกำศตวัแปรอำร์เรยเ์ป็น  int  i[2][4] = { 

1 , 3 , 4 ,7 , 0 , 4 , 5 , 6};  อยำกทรำบวำ่ค่ำของตวั

แปร i[1][3] มีค่ำเท่ำกบัเท่ำใด 

 ก. 0 ข. 3 

 ค. 4 ง. 7 

20. จำกกำรก ำหนดค่ำ  

int  num[6] = { 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 10 };   

แลว้มีกำรด ำเนินงำนตำมค ำสัง่ 

  for (i=1; i<=5 ; i++) 

  sum=sum+num[i]; 

อยำกทรำบวำ่ค่ำของตวัแปร sum  เม่ือส้ินสุดกำร

ท ำงำนจะมีค่ำเท่ำกบัเท่ำใด 

 ก. 24 ข. 25 

 ค. 34 ง. 35
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ตอนที่ 2 

 ค าช้ีแจง  จงตอบค ำถำมต่อไปน้ี 

ค าช้ีแจง  จงเขียนค ำสัง่ตำมเง่ือนไขต่อไปน้ี เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธต์ำมที่โจทยต์อ้งกำร 

1. จงเขียนค ำสัง่ประกำศชุดตวัแปร 1 มิติ เก็บตวัอกัขระช่ือ weight มีสมำชิก 50 ตวั 

   

2. จงเขียนค ำสัง่ประกำศชุดตวัแปร 1 มิติ เก็บค่ำทศนิยม ช่ือ score มีสมำชิก 100 ตวั 

   

3. จงเขียนค ำสัง่ประกำศชุดตวัแปร 2 มิติ เก็บจ ำนวนเตม็ ช่ือ test มีสมำชิก 10  แถว  3 คอลมัน ์

   

4. จงเขียนค ำสัง่ประกำศชุดตวัแปร 2 มิติ เก็บจ ำนวนเตม็ ช่ือ amount มีสมำชิก 4 แถว 6 คอลมัน ์

   

5. จงเขียนค ำสัง่ประกำศชุดตวัแปร 2 มิติ เก็บตวัอกัขระช่ือ name มีสมำชิก 20 แถว 30 คอลมัน ์

   

6. จงเขียนค ำสัง่ประกำศชุดตวัแปร 1 มิติ เก็บจ ำนวนเตม็ ช่ือ age มีสมำชิก 5 ตวั มีค่ำเป็น 32 , 35 ,  
40 , 34 , 45  

   

7. จงเขียนค ำสัง่ประกำศชุดตวัแปร 1 มิติ เก็บในตวัแปรช่ือ school เก็บขอ้มูลอกัขระค ำวำ่ 
“chaibadan” และใหจ้บดว้ยอกัขระ null หรือ \0 

   

8. จงเขียนค ำสัง่ประกำศชุดตวัแปร 2 มิติ เก็บในตวัแปรช่ือ province เก็บขอ้มูลอกัขระอกัษรยอ่ของ
ค ำวำ่ ‘L’ , ‘O’ , ‘P’ , ‘ B’ , ‘U’ , ‘R’ , ‘I’  และใหจ้บดว้ยอกัขระ null หรือ \0 
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9. จงเขียนค ำสัง่ประกำศชุดตวัแปร 2 มิติ เก็บในตวัแปรช่ือ day เก็บขอ้มูลอกัขระอกัษรยอ่ของวนัใน 
1 สปัดำห์ ไดแ้ก่ “Sun , Mon , Tue , Wed , Thu , Fri , Sat” และใหจ้บดว้ยอกัขระ null หรือ \0 

   

10. จงเขียนค ำสัง่ประกำศตวัแปรชนิดอำร์เรยเ์พือ่เก็บขอ้มูล ช่ือของนักเรียนเอง โดยเก็บในตวัแปรช่ือ 
name และใหจ้บดว้ยอกัขระ null หรือ \0 

   

 


