
Chèn số mũ trong Word, gõ chỉ số trên dưới 

Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 

Đối với Word 2003 

Cách 1: Sử dụng tổ phím tắt 

- Để viết chỉ số trên, ví dụ như X2 , ... Gõ tổ hợp phím tắt Ctrl + Shift + = 

- Để viết chỉ số dưới, ví dụ: Cu2O, ... Gõ tổ hợp phím tắt Ctrl + = 

Muốn trả lại kiểu gõ bình thường chỉ cần nhấn tổ hợp phím vừa sử dụng lần nữa là được. 

Cách 2: Sử dụng cài đặt trong Font 

Bôi đen chữ số là muốn là chỉ số trên. Sau đó vào Format, chọn Font. Khi hộp thoại Font xuất 

hiện, tích chọn vào Superscript và nhấn OK. 

 

Để viết chỉ số dưới, ví dụ A2 + B2 + C2 + D2 + E2, ta làm như sau: 

Bôi đen chữ số (cụ thể là số 2) muốn làm chỉ số dưới, vào Format và chọn Font, sau đó chọn 

Subscript trong nhóm Effects rồi nhấn OK. 



 

Sau khi nhấn OK, sẽ thấy kết quả như sau: 

 

Đối với Word 2007, 2010, 2013 và 2016  

Cách 1: Sử dụng các tổ phím tắt để chèn số mũ tương tự với Word 2003 

Cách 2: Để mở hộp thoại Font chọn tab Home, sau đó kích chuột vào mũi tên nhỏ ở góc phải 

nhóm Font (hoặc mở hộp thoại Font bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + D) 



 

- Để chèn chỉ số dưới cho A2 + B2 + C2 + D2 + E2 bạn bôi đen số 2 và 4 rồi mở hộp thoại Font, 

tích chọn Subscript (đánh chỉ số dưới). Nếu muốn đánh chỉ số trên chọn Superscript. 

Mẹo Để bôi đen (chọn) nhiều chỉ số cùng lúc bằng cách bôi đen số đầu, nhấn giữ phím Shift và 

bôi đen các chỉ số khác 

 

Kết quả sau khi thực hiện: A2 + B2 + C2 + D2 + E2: 

 



Cách 3: Để đánh chỉ số trên dưới, Chỉ cần click vào biểu tượng (X2: đánh chỉ số dưới; X2: đánh 

chỉ số trên) 
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