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The following numbers are never used alone, 
but may be used as required (either directly 
when so noted or through the interposition of 
notation 09 from Table 1) with any number from 
the schedules, e.g. wages (331.29) in Japan (—
52 in this table): 331.2952 …

Table 2. Geographic Areas, 
Historical Periods, Persons

จัดทําและบรรยายโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

4

ตารางชว่ยที ่2 เลขภมูศิาสตร ์ยคุสมยั บคุคล

—1 พืน้ที ่ภมูภิาค อาณาเขตบรเิวณโดยทัว่ไปของโลก
—2  บคุคล โดยไมคํ่านงึถงึ ภมูภิาค อาณาเขต บรเิวณ
—3 โลกสมัยโบราณ
—4 ยโุรปตะวนัตก
—5 เอเชยี ตะวนัออก ตะวนัออกไกล
—6 แอฟรกิา
—7 อเมรกิาเหนอื
—8 อเมรกิาใต ้
—9 บรเิวณอืน่ ๆ ของโลก หมูเ่กาะในมหาสมทุรแปซฟิิค

จัดทําและบรรยายโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม



T2          Table 2. Areas, Periods, Persons        T2

SUMMARY
—001–009 Standard subdivisions
—01–05 Historical periods

—1 Areas, regions, places in general…
—11 Frigid zones
—12 Temperate zones…
…
—2 Persons
—22 Collected treatment

—3 The ancient world
—31 China

จัดทําและบรรยายโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

T2          Table 2. Areas, Periods, Persons        T2

—4 Europe   Western Europe
—41 British Isles
—42 England and Wales
—43 Central Europe   Germany
—44 France and Monaco
—45 Italian Peninsula and adjacent islands   Italy
…
—5 Asia   Orient   Far East
—51 China and adjacent areas
—52 Japan
—53 Arabian Peninsula …

จัดทําและบรรยายโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม



7

ตารางชว่ยที ่2 เลขภมูศิาสตร ์ยคุสมยั บคุคล

 หา้มใชล้าํพงั 
1. ใชเ้มือ่มคีาํส ัง่ใหเ้ตมิ เลขภมูศิาสตร ์เขา้กบัเลขหมู ่
2. ถา้ไมม่คีาํส ัง่ในตารางเลขหมู่
    หากจะเตมิเลขจากตารางชว่ยที ่2 
    1) ใหเ้ตมิเลข —09 จากตารางชว่ยที ่1 กอ่นเสมอ
    2) เตมิเลขจากตารางที ่2 ได ้

จัดทําและบรรยายโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

336                            Economics                          336

.201 41 Local taxes  in areas, regions, 
places in general…

.201 43–.201 49 Local taxes in specific continents, 
countries, states and provinces
Add to base number 336.2014 notation 
3–9 from Table 2, e.g., local taxes in 
Pennsylvania 336.2014748

ภาษีบํารงุทอ้งทีข่อง York City

มคํีาสัง่ใหใ้ชเ้ลขจากตารางที ่2
336.2014ภาษบีาํรงุทอ้งที่

เปิดตารางชว่ยที ่2

จัดทําและบรรยายโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม



T2          Table 2. Areas, Periods, Persons        T2

—428 4 North Yorkshire and York City
—428 41 Craven District
—428 42 Harrogate Borough
—428 43 York City
—428 45 Selby District
—428 46 Ryedale District

ภาษบีาํรงุทอ้งทีข่อง York City

336.201442843

(ตารางเลขหมู)่ + York City (T2)

ภาษีบํารงุทอ้งที่

จัดทําและบรรยายโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

10
จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

วธิใีชเ้ลขจากตารางชว่ยที ่2 สรา้งเลขหมู่

 มคํีาสัง่ในตารางเลขหมู่
 กําหนดชว่งเลขภมูศิาสตรท์ีใ่ชเ้ตมิหลงัเลขฐานทีกํ่าหนด ดว้ยคําสัง่ 

“Add to base number ... notation ... from Table 2”

331   Labor economics
.2       Compensation and other conditions of  employment
.29          Historical, geographical, persons treatment of compensation

Add to base number 331.29 notation 001–9 from Table 2, e.g., 
compensation in Australia  331.2994



คา่จา้งแรงงานในประเทศออสเตรเลยี 

331.29 +

11
จัดทําและบรรยายโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

= 331.2994

เลข
หลกั

-94 ออสเตรเลยี T2

331 เศรษฐศาสตรแ์รงงาน
331.2 เง ือ่นไขการจา้งงาน
331.29 คา่จา้งแรงงานจาํแนกตามประวตัศิาสตร ์ภมูภิาค

ใชเ้ลข 001–9 จากตารางชว่ยที ่2 เตมิหลงัเลขฐาน 331.29 เชน่ 
คา่จา้งแรงงานในออสเตรเลยี 331.2994

94

คา่จา้งแรงงานในประเทศเดนมารก์ 

331.29 + 

12
จัดทําและบรรยายโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

= 331.29489

เลข
หลกั

-489 เดนมารก์ T2

331 เศรษฐศาสตรแ์รงงาน
331.2 เง ือ่นไขการจา้งงาน
331.29 คา่จา้งแรงงานจาํแนกตามประวตัศิาสตร ์ภมูภิาค

ใชเ้ลข 01–9 จากตารางชว่ยที ่2 เตมิหลงัเลขฐาน 331.29 เชน่ 
คา่จา้งแรงงานในออสเตรเลยี 331.2994

489



13
จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

วธิใีชเ้ลขจากตารางชว่ยที ่2 สรา้งเลขหมู่

 มคํีาสัง่ในตารางเลขหมู่
 กําหนดชว่งเลขภมูศิาสตร ์ใชเ้ลขทีอ่ยูห่ลงัเลขทีก่าํหนดของชว่งเลขนัน้ 

นํามาเตมิหลงัเลขฐาน

732  Sculpture from earliest times to ca. 500, sculpture of
non literate peoples

.9    Sculpture of other ancient areas
Add to base number 732.9 the numbers following –39 in 
notation -392 – 398 from Table 2, e.g., Phoenician sculpture 
732.944; however, ancient sculpture of Greek Archipelago 
relocated from 732.91 to 733.309391

ประตมิากรรมของโฟนเิชยี

732.9 + 

14
จัดทําและบรรยายโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

= 732.944

เลข
หลกั

-3944  โฟนเิชยี  T2

730 ศลิปะทรงรปู  ประตมิากรรม
732 ประตมิากรรมยคุแรก ถงึ ค.ศ. 500
732.9 ประตมิากรรมของบรเิวณเกา่แกอ่ ืน่ๆ

ใชเ้ลขหลงั -39 ในชว่ง 392—398 จากตารางชว่ยที ่2 เตมิหลงั
เลขฐาน 732.9 ได ้เชน่ ประตมิากรรมของโฟนเิชยี 732.944

44 



15
จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

วธิใีชเ้ลขจากตารางชว่ยที ่2 สรา้งเลขหมู่

 มคํีาสัง่ในตารางเลขหมู่
 กาํหนดเลขภมูศิาสตร ์2 คร ัง้ โดยใชเ้ลข 0 ค ัน่ ดว้ยคาํส ัง่ 
    “Add to base number ... notation ... from Table 2 ; then, for … add 0 

and to the result add notation … from table 2”

327   International relation
.3–.9        Foreign relations of specific nations

Add to base number 327 notation 3–9 from Table 2, 
e.g., Foreign relation of Brazil 327.81; of eastern 
European countries 327.47, in Middle East 327.56; 
then, for the relations between that nation or region and 
another nation or region, add 0* and to the result add 
notation 1–9 from table 2 ,e.g., relations between
Brazil and France 327.81044, between Brazil and Arab 
world 327.81074927

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบราซลิ & ฝร ัง่เศส 

327 + 81 + 0 + 44 

16
จัดทําและบรรยายโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

= 327.81044

เลข
หลกั

-81 บราซลิ T2 -44 ฝร่ังเศส T2

327   ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ
.3–.9        ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศของประเทศตา่ง ๆ

ใชเ้ลข 3–9 จากตารางชว่ยที ่2 เตมิหลงัเลขฐาน 327 ได ้เชน่ 
ความสมัพันธก์บัตา่งประเทศของบราซลิ 327.81 จากนัน้เตมิ 0 
แลว้ใชเ้ลข 1–9 จากตารางชว่ยที ่2 เตมิตอ่เพือ่แสดงวา่เป็น
ความสมัพันธก์บัประเทศใด เชน่ ความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ
ของบราซลิกบัฝร่ังเศส 327.81044



ความสมัพนัธร์ะหวา่งไทย & เยอรมนั 

327 + 593 + 0 + 43 

17
จัดทําและบรรยายโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

= 327.593043

เลข
หลกั

-593 ไทย 
T2

-43 เยอรมัน 
T2

327   ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ
.3–.9        ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศของประเทศตา่ง ๆ

ใชเ้ลข 3–9 จากตารางชว่ยที ่2 เตมิหลงัเลขฐาน 327 ได ้เชน่ 
ความสมัพันธต์า่งประเทศของบราซลิ 327.81 จากนัน้เตมิ 0 
แลว้ใชเ้ลข 1–9 จากตารางชว่ยที ่2 เตมิตอ่เพือ่แสดงวา่เป็น
ความสมัพันธก์บัประเทศใด เชน่ ความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ
ของบราซลิกบัฝร่ังเศส 327.81044

ความสมัพนัธร์ะหวา่งญีปุ่่ น & ปทกาํลงัพฒันา 

327 + 52 + 0 + 1724 

18
จัดทําและบรรยายโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

= 327.5201724

เลข
หลกั

-52 ญีปุ่่ น T2 -1724 ประเทศกําลงัพัฒนา T2

327   ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ
.3–.9        ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศของประเทศตา่ง ๆ

ใชเ้ลข 3–9 จากตารางชว่ยที ่2 เตมิหลงัเลขฐาน 327 ได ้เชน่ 
ความสมัพันธต์า่งประเทศของบราซลิ 327.81 จากนัน้เตมิ 0 
แลว้ใชเ้ลข 1–9 จากตารางชว่ยที ่2 เตมิตอ่เพือ่แสดงวา่เป็น
ความสมัพันธก์บัประเทศใด เชน่ ความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ
ของบราซลิกบัฝร่ังเศส 327.81044



19
จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

วธิใีชเ้ลขจากตารางชว่ยที ่2 สรา้งเลขหมู่

 มคํีาสัง่ในตารางเลขหมู่
 กําหนดเลขภมูศิาสตร ์2 ครัง้ โดยใชเ้ลข 09 จากตารางที ่1 คัน่ 

325   International migration and colonization
.2        Emigration
.23–29     Emigration from specific continents, countries, localities

Add to base number 325.2 notation 3–9 from table 2, 
e.g., emigration from Japan 325.252, emigration from 
Japan to the United States 325.2520973

การอพยพจากอริกัไปยงัแคนาดา

325.2 + 567 + 09 + 71 

20
จัดทําและบรรยายโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

= 327.25670971

เลข
หลกั

-567 อรัิก T2 -71 แคนาดา  T2

325   การอพยพออกนอกประเทศ
.23–.29     การอพยพจากทวปี ประเทศตา่งๆ ไปยงั พืน้ทีอ่ ืน่

ใชเ้ลข 3–9 จากตารางชว่ยที ่2 เตมิหลงัเลขฐาน 325.2 ได ้เชน่ 
การอพยพประชากรจากญีปุ่่ น 325.252 แลว้เตมิ 09 ตามดว้ยเลข
จากตารางชว่ยที ่2 เพือ่แลดงพืน้ทีท่ีอ่พยพไปอยู ่เชน่ การอพยพ
ประชากรจากญีปุ่่ นไปอยูส่หรัฐอเมรกิา 325.2520973

T1



การอพยพจากจนีไปไทย

325.2 + 51 + 09 + 593 

21
จัดทําและบรรยายโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

= 327.25109593

เลข
หลกั

-51 จนี T2 -593 ไทย T2

325   การอพยพออกนอกประเทศ
.23–.29     การอพยพจากทวปี ประเทศตา่งๆ ไปยงั พืน้ทีอ่ ืน่

ใชเ้ลข 3–9 จากตารางชว่ยที ่2 เตมิหลงัเลขฐาน 325.2 ได ้เชน่ 
การอพยพประชากรจากญีปุ่่ น 325.252 แลว้เตมิ 09 ตามดว้ยเลข
จากตารางชว่ยที ่2 เพือ่แลดงพืน้ทีท่ีอ่พยพไปอยู ่เชน่ การอพยพ
ประชากรจากญีปุ่่ นไปอยูส่หรัฐอเมรกิา 325.2520973

T1

การอพยพจากเขมรไปยงัองักฤษ

325.2 + 596 + 09 + 42 

22
จัดทําและบรรยายโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

= 327.25960942

เลข
หลกั

-596 เขมร T2 -42 องักฤษ T2

325   การอพยพออกนอกประเทศ
.23–.29     การอพยพจากทวปี ประเทศตา่งๆ ไปยงั พืน้ทีอ่ ืน่

ใชเ้ลข 3–9 จากตารางชว่ยที ่2 เตมิหลงัเลขฐาน 325.2 ได ้เชน่ 
การอพยพประชากรจากญีปุ่่ น 325.252 แลว้เตมิ 09 ตามดว้ยเลข
จากตารางชว่ยที ่2 เพือ่แลดงพืน้ทีท่ีอ่พยพไปอยู ่เชน่ การอพยพ
ประชากรจากญีปุ่่ นไปอยูส่หรัฐอเมรกิา 325.2520973

T1



23
จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

วธิใีชเ้ลขจากตารางชว่ยที ่2 สรา้งเลขหมู่

 มคํีาสัง่ในตารางเลขหมู่
 กําหนดเลขภมูศิาสตรแ์ละตามดว้ยการแยกตามประเภท โดยใชเ้ลข 0 คัน่

010 บรรณานกุรม
015 บรรณานกุรมและแคตตาล็อกของสิง่พมิพเ์ฉพาะถิน่

ใชเ้ลข 1–9 จากตารางชว่ยที ่2 เตมิหลงัเลขฐาน 015 ได ้เชน่ 
บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกทีอ่อกในฮอ่งกง 015.5125  
หากตอ้งการจําแนกประเภท ใหเ้ตมิเลข *0 ตามดว้ยเลขประเภท
โดยใชเ้ลขทีอ่ยูห่ลงัเลข 011 ทีไ่ดม้าจากเลขหมู ่011.1-011.7 
ตวัอยา่งเชน่ บรรณานุกรมของวทิยานพินธข์องมหาวทิยาลยัใน 
ฮอ่งกง 015.5125075

บรรณานกุรมวทิยานพินธข์องมหาวทิยาลยัในฮอ่งกง

015 + 5125 + 0 + 75 

24
จัดทําและบรรยายโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

= 015.5125075

เลข
หลกั

-5125 ฮอ่งกง 
T2

011.75 
บรรณานุกรมของ

วทิยานพินธ์

015 บรรณานกุรมและแคตตาล็อกของสิง่พมิพเ์ฉพาะถิน่
ใชเ้ลข 1–9 จากตารางชว่ยที ่2 เตมิหลงัเลขฐาน 015 ได ้เชน่ 
บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกทีอ่อกในฮอ่งกง 015.5125  
หากตอ้งการจําแนกประเภท ใหเ้ตมิเลข *0 ตามดว้ยเลขประเภท
โดยใชเ้ลขทีอ่ยูห่ลงัเลข 011 ทีไ่ดม้าจากเลขหมู ่011.1-011.7 
ตวัอยา่งเชน่ บรรณานุกรมของวทิยานพินธข์องมหาวทิยาลยัในฮอ่งกง
015.5125075



บรรณานกุรมหนงัสอืหายากของไทย

015 + 593 + 0 + 44 

25
จัดทําและบรรยายโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

= 015.593044

เลข
หลกั

-593 ไทย 
T2

011.44 บรรณานุกรมหนังสอืหายาก

015 บรรณานกุรมและแคตตาล็อกของสิง่พมิพเ์ฉพาะถิน่
ใชเ้ลข 1–9 จากตารางชว่ยที ่2 เตมิหลงัเลขฐาน 015 ได ้เชน่ 
บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกทีอ่อกในฮอ่งกง 015.5125  
หากตอ้งการจําแนกประเภท ใหเ้ตมิเลข *0 ตามดว้ยเลขประเภท
โดยใชเ้ลขทีอ่ยูห่ลงัเลข 011 ทีไ่ดม้าจากเลขหมู ่011.1-011.7 
ตวัอยา่งเชน่ บรรณานุกรมของวทิยานพินธข์องมหาวทิยาลยัในฮอ่งกง
015.5125075

26

ไมม่คํีาสัง่ในตารางเลขหมู่

 แตจํ่าเป็นตอ้งเตมิเลขภมูศิาสตร ์
 ใหเ้ตมิเลขยอ่ยมาตรฐาน —09 จากตารางชว่ยที ่1
 เตมิเลขภมูศิาสตร ์จากตารางชว่ยที ่2 

จัดทําและบรรยายโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

ใหใ้ชต้ามคําสัง่การเตมิเลขยอ่ยมาตรฐาน



27
จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

796        Recreational and performing arts       796

.73 Automobile rallies

.75 Motorcycle and motor scooter racing

.756 Motocross

.76 Midget car racing (Karting)

การแขง่รถมอเตอรไ์ชตท์ีป่ระเทศไทย

ไมม่คีาํส ัง่ใหเ้ตมิเลขจากตารางที ่2

796.75การแขง่รถมอเตอรไ์ชต์

ไปที ่T1

28
จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

T1            Table 1. Standard Subdivisions      T1

—093–099 Treatment by specific continents, countries, 
localities; extraterrestrial worlds
History and description by place, by specific 
instance of the subject
Add to base number —09 notation 3–9 from Table 
2…

การแขง่รถมอเตอรไ์ชตท์ีป่ระเทศไทย
796.75การแขง่รถ 09

ไป T2

593

(ตารางเลขหมู)่ + ประเทศไทย T2+



การดาํเนนิงานหอจดหมายเหตใุนฮาวาย

025 + 009 + 9691 

29
จัดทําและบรรยายโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

= 025.0099691

เลข
หลกั

-9691 ฮาวาย T2

020 บรรณารกัษศาสตร ์และ สารสนเทศศาสตร์
025 การดาํเนนิงานหอ้งสมดุ หอจดหมายเหต ุศนูยส์ารสนเทศ
025.001—025.009 เลขยอ่ยมาตรฐาน จากตารางที ่1

(ไมม่คีาํส ัง่ใหเ้ตมิ T2 ตอ้งเตมิ -09 จาก T1 กอ่น)

T1

หลกัสตูรการศกึษาในประเทศจนี 

375 + 0009 + 51 

30
จัดทําและบรรยายโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

= 375.000951

เลข
หลกั

-51 จนี T2

370 การศกึษา
375 หลกัสตูร

หลกัสตูรวชิาตา่ง ใหใ้ชเ้ลข 001-–999 จากแผนการแบง่หมูเ่ตมิหลงั
เลขฐาน 375 ได ้เชน่ หลกัสตูรวชิาประวตัศิาสตร ์375.9

375.0001—375.0009 เลขยอ่ยมาตรฐาน จากตารางที ่1

(ไมม่คีาํส ัง่ใหเ้ตมิ T2 ตอ้งเตมิ -09 จาก T1 กอ่น)

T1



มคีาํส ัง่ใหใ้ชก้บัเลขจากตารางชว่ยที ่1

นามานกุรมหอ้งสมดุอดุมศกึษาในนวิยอรก์ 

31
จัดทําและบรรยายโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

—025 นามานุกรมบคุคล และองคก์รตา่งๆ
    ใชเ้ลข 1—9 จากตารางชว่ยที ่2 เตมิหลงัเลขฐาน —025 ได ้

027.7 *หอ้งสมดุวทิยาลยั หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา
     ใชเ้ลข 3-–9 จากตารางชว่ยที ่2 เตมิหลงัเลขฐาน 027.7 ได ้เชน่   
     หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัในประเทศไทย 027.7593

= 027.7025747

เลข
หลกั

-747 นวิยอรก์ T2-025 T1

027.7 + 025 + 747

มคีาํส ัง่ใหใ้ชก้บัเลขจากตารางชว่ยที ่1

พพิธิภณัฑช์าวนาในประเทศไทย

32
จัดทําและบรรยายโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

—074 พพิธิภณัฑ ์ การจัดแสดง นทิรรศการ
     ใชเ้ลข 1—9 จากตารางชว่ยที ่2 เตมิหลงัเลขฐาน —074 ได ้

305.91-305.99 กลุม่คนอาชพีอืน่ ๆ 
         ใชเ้ลข 100-–999 จากตารางเลขหมู ่เตมิหลงัเลขฐาน 305.9 ได ้เชน่ 

เสมยีน 305.965137, พนักงานไปรษณีย ์305.9383,  เกษตรกร 305.963

= 305.963074593

เลข
หลกั

-593 ไทย T2-074 T1

305.963 + 074 + 593

305.9 + 630 เกษตรกรรม = 305.963


