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 ตัวแปรประเภท List

 กำาหนดตัวแปรประเภท List

 ลบตัวแปรประเภท List

 การคัดลอกตัวแปรประเภท List
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  ตรวจสอบประเภทของตัวแปร และจำานวนสมาชิกใน List

 นับจำานวนของข้อมูลท่ีอยู่ใน List

 ตรวจสอบข้อมูลท่ีอยู่ใน List
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 ตรวจสอบข้อมูลท่ีอยู่ใน List  และแสดงค่า Index ของข้อมูลท่ีตรวจสอบ

 เข้าถึงข้อมูลท่ีอยู่ใน List  โดยการใช้ Index
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 แสดงข้อมูลลำาดับแรกใน List



8/32

 แสดงข้อมูลลำาดับสุดท้ายใน List

 แสดงข้อมูลบางสว่น (Slice)Slice)
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 แสดงข้อมูลใน List  โดยใช้ for-loop
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 แสดงข้อมูลใน List  โดยใช้ While-loop
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 การเพ่ิมข้อมูลลงไปใน List

 การเพ่ิมข้อมูลด้วยคำาส่ัง append

 การเพ่ิมข้อมูลด้วยคำาส่ัง extend

 การแทรกข้อมูลด้วยคำาส่ัง insert
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 การเช่ือม List  ด้วย concatenate

 การแสดงข้อมูลใน List  แบบ Reverse

 ค้นหาข้อมูลใน List
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การลบข้อมูลใน List

 การเคลียร์ (Slice)ข้อมูล)  ท้ังหมดภายใน List

 การลบข้อมูลใน List  ด้วยคำาส่ัง pop

 การลบข้อมูลใน List  ด้วยคำาส่ัง remove
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 จุดเด่นของ List 

สามารถเก สุรินต๊ะบ็ขอ้มูลได้หลาก สุรินต๊ะหลายประเภท



15/32



16/32

 จัดการข้อมูลด้วย Pickle
Pickle  เป็น Module  ในภาษา Python  ท่ีชว่ยในก สุรินต๊ะารแปลง Object  ให้อยูใ่นรูปแบบของ character
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 ใช้ Pickle สำาหรับบันทึกข้อมูล

  แสดงไฟล์ .pkl pkl ในโฟลเดอร์

 ใช้ Pickle เพ่ือโหลดข้อมูล

 แสดงข้อมูลท่ีโหลดมาจากไฟล์ std.pkl pkl
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 ตัวอยา่งก สุรินต๊ะารบันทึก สุรินต๊ะขอ้มูลลง List



19/32

การแสดงข้อมูลจากไดเรกทรอรี

แสดงไดเรกทรอรีปัจจุบัน

  แสดงข้อมูลจากไดเรกทรอร่ี โดยใช้ os

  แสดงข้อมูลจากไดเรกทรอร่ี โดยใช้ glob
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ตัวอยา่งก สุรินต๊ะารแสดงรูปภาพ
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ผลลัพธ์ 

สร้างฟังก์ชันอ่านข้อมูลจากไดเรกทรอรี
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สร้างฟังก์ชันเพ่ืออ่านรูปภาพ

ตัวอยา่งก สุรินต๊ะารเรียก สุรินต๊ะใชฟั้งก สุรินต๊ะ์ ชันเพ่ือแสดงรูปภาพ
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ผลลัพธ์ 

ตัวอยา่งแสดงรูปภาพ
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 โปรแกรมค้นหาข้อความในรูปภาพ
(Slice)Search Text in Image)

 เรียกใช้ไฟล์จาก Google Drive

 ใช้ Library  ของ google

 เรียก สุรินต๊ะดูขอ้มูลจาก สุรินต๊ะ Google Drive
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ติดต้ังโปรแกรม Tesseract

 ติดตัง้โดยใชค้ ำาสั่ง pip  และ apt-get

สร้างฟังก์ชันท่ีเก่ียวข้อง
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แสดงรูปภาพตัวอักษร

ผลลัพธ์ 
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 ค้นหาบริเวณตัวอักษร (Slice)Text Detection) จากรูปภาพ

ผลลัพธ์ 



29/32



30/32

 ค้นหาคำา (Slice)Search Text)  ท่ีต้องการโดยใช้ Regular Expression
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ผลลัพธ์ 
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