
 

แบบฝึกหัดคัดลายมือ  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑  สอนโดยคุณครูส ารวย  สังฆะมณ ี

1 

แบบฝึกทักษะคัดลายมือ 
ครั้งที่  1 

วัน..............................ท่ี................เดอืน........................................พ.ศ. .................... 
 

  อ่านคล่องร้องเล่น           โยกมาโยกไป  
 ใบโบกใบบัว    โยกตัวไปมา  
 โยกหัวโยกขา    โยกมาโยกไป    
 
 

          อ่านคล่องร้องเล่น  โยกมาโยกไป 
     ใบโบกใบบัว   โยกตัวไปมา 
     โยกหัวโยกขา   โยกมาโยกไป 
 
          อ่านคล่องร้องเล่น  โยกมาโยกไป 
     ใบโบกใบบัว   โยกตัวไปมา 
     โยกหัวโยกขา   โยกมาโยกไป 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนคัดลายมือตามรอยประให้สวยงาม 



 

แบบฝึกหัดคัดลายมือ  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑  สอนโดยคุณครูส ารวย  สังฆะมณ ี

2 

แบบฝึกทักษะคัดลายมือ 
ครั้งที่  2 

วัน..............................ท่ี................เดอืน........................................พ.ศ. .................... 
 

เพื่อนภูผา 
ภูผาดูแลใบโบก  ภูผาดูแลใบบัว   

 ภูผามีเพื่อนข้างตัว   ชื่อใบบัว ชื่อใบโบก  
 
 

 

เพื่อนภูผา 
      ภูผาดูแลใบโบก   ภูผาดูแลใบบัว 
ภูผามีเพื่อนข้างตัว     ชื่อใบบัว ชื่อใบโบก 
 

เพื่อนภูผา 
      ภูผาดูแลใบโบก   ภูผาดูแลใบบัว 
ภูผามีเพื่อนข้างตัว   ชื่อใบบัว ชื่อใบโบก 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนคัดลายมือตามรอยประให้สวยงาม 



 

แบบฝึกหัดคัดลายมือ  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑  สอนโดยคุณครูส ารวย  สังฆะมณ ี

3 

แบบฝึกทักษะคัดลายมือ 
ครั้งที่  3 

วัน..............................ท่ี................เดอืน........................................พ.ศ. .................... 
 

เพื่อนลูกช้าง 
เด็ก เด็กเป็นเพื่อนลูกช้าง  ลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กเด็ก 
ลูกช้างแม้ตัวยังเล็ก   แต่เด็ก เด็กตัวเล็กกว่าลูกช้าง 

 
 

เพื่อนลูกช้าง 
  เด็ก เด็กเป็นเพื่อนลูกช้าง 
ลูกช้างเป็นเพื่อนเด็ก เด็ก 
ลูกช้างแม้ตัวยังเล็ก 
แต่เด็ก เด็กตัวเล็กกว่าลูกช้าง 
 
 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนคัดลายมือตามรอยประให้สวยงาม 

 



 

แบบฝึกหัดคัดลายมือ  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑  สอนโดยคุณครูส ารวย  สังฆะมณ ี

4 

แบบฝึกทักษะคัดลายมือ 
ครั้งที่  4 

วัน..............................ท่ี................เดอืน........................................พ.ศ. .................... 
 

 โป๊กเป๊ก    กระดึงเสียงดังโป๊กเป๊ก 
กระพรวนเสียงดังกรุ๋งกริ๋ง   ภูผาเที่ยวหาวุ่นวิ่ง   
ตามเสียงกรุ๋งกริ๋ง   และเสียงโป๊กเป๊ก    
 
 

    โป๊กเป๊ก     
กระดึงเสียงดังโป๊กเป๊ก 
กระพรวนเสียงดังกรุ๋งกริ๋ง 
ภูผาเที่ยวหาวุ่นวิ่ง 
ตามเสียงกรุ๋งกริ๋ง 
และเสียงโป๊กเป๊ก 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนคัดลายมือตามรอยประให้สวยงาม 



 

แบบฝึกหัดคัดลายมือ  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑  สอนโดยคุณครูส ารวย  สังฆะมณ ี

5 

แบบฝึกทักษะคัดลายมือ 
ครั้งที่  5 

วัน..............................ท่ี................เดอืน........................................พ.ศ. .................... 
 

  ภูผา  เดนิหน้า  ช้างน้อย  ตามหลงั 
น่ารัก  นา่ชัง   จะไป  โรงเรียน 
ช้างหิ้ว  ปิ่นโต     กระเป๋า  เครื่องเขียน 
มาถึง  โรงเรียน     โบกมือ  ลากัน 

 
 

     ภูผา เดินหน้า     ช้างน้อย  ตามหลัง 
   น่ารัก น่าชัง        จะไป  โรงเรียน 
   ช้างหิ้ว  ปิ่นโต       กระเป๋า เครื่องเขียน 
   มาถึง  โรงเรียน       โบกมือ  ลากัน 
 
 
 
 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนคัดลายมือตามรอยประให้สวยงาม 



 

แบบฝึกหัดคัดลายมือ  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑  สอนโดยคุณครูส ารวย  สังฆะมณ ี

6 

แบบฝึกทักษะคัดลายมือ 
ครั้งที่  6 

วัน..............................ท่ี................เดอืน........................................พ.ศ. .................... 
 

  บทเรียน  ลกูช้าง    จูงหาง  ออกเดิน 
ไม่มี  ขัดเขิน      เดินตาม  กนัไป 

 เดินเป็น  วงกลม     น่าชม  กระไร 
ฝึกแล้ว  ดีใจ      ได้กิน  กล้วยอ้อย     

 
 

      บทเรียน ลูกช้าง     จูงหาง ออกเดิน 
   ไม่มี  ขัดเขิน       เดินตาม  กันไป 
   เดินเป็น  วงกลม       น่าชม  กระไร 
   ฝึกแล้ว  ดีใจ       ได้กิน  กล้วยอ้อย 

 
 
 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนคัดลายมือตามรอยประให้สวยงาม 



 

แบบฝึกหัดคัดลายมือ  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑  สอนโดยคุณครูส ารวย  สังฆะมณ ี

7 

แบบฝึกทักษะคัดลายมือ 
ครั้งที่  7 

วัน..............................ท่ี................เดอืน........................................พ.ศ. .................... 
 

  ชวนช้าง ไปอาบน้้า   แสนชื่นฉ่้า  น้า้เย็นใส 
เพื่อนเด็ก  อาบน้า้ให้    ถูที่หลัง  ขาและหาง            

 เพื่อนช้าง  พ่นน้้าใส่    อาบน้้าให ้ เพือ่นเด็กบ้าง 
อาบพราง  หัวเราะพราง   คนรักช้าง  ช้างรักคน   

 
 

    ชวนช้าง  ไปอาบน้้า 
  แสนชื่นฉ่้า  น้้าเย็นใส 
  เพื่อนเด็ก  อาบน้้าให้ 
  ถูที่หลัง  เขาและหาง 
  เพื่อนช้าง  พ่นน้้าใส่ 
  อาบน้้าให้  เพ่ือนเด็กบ้าง 
  อาบพราง  หัวเราะพราง 
  คนรักช้าง  ช้างรักคน 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนคัดลายมือตามรอยประให้สวยงาม 



 

แบบฝึกหัดคัดลายมือ  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑  สอนโดยคุณครูส ารวย  สังฆะมณ ี

8 

แบบฝึกทักษะคัดลายมือ 
ครั้งที่  8 

วัน..............................ท่ี................เดอืน........................................พ.ศ. .................... 
 

  พูดเพราะ  ช้างถูกใจ           จะว่าง่าย  ไม่ดือ้ดงึ 
  ถ้าดุ  จะมึนตึง      เสียงโกรธขึ้ง  จะดื้อใส่ 

ถึงแม้  จะเป็นช้าง     รู้ไว้บ้าง  มีหัวใจ 
ใจใคร ก็ใจใคร     พูดเพราะไว้  ไดไ้มตรี 

 
  

    พูดเพราะ  ช้างถูกใจ 
  จะว่าง่าย  ไม่ดื้อดึง 
  ถ้าดุ  จะมึนตึง 
  เสียงโกรธขึ้ง  จะดื้อใส่ 
  ถึงแม้  จะเป็นช้าง 
  รู้ไว้บ้าง  มหีัวใจ 
  ใจใคร  ก็ใจใคร 
  พูดเพราะไว้  ได้ไมตรี 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนคัดลายมือตามรอยประให้สวยงาม 



 

แบบฝึกหัดคัดลายมือ  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑  สอนโดยคุณครูส ารวย  สังฆะมณ ี

9 

แบบฝึกทักษะคัดลายมือ 
ครั้งที่  9 

วัน..............................ท่ี................เดอืน........................................พ.ศ. .................... 
 

  ใบโบก  ใบบัว    ตัวสั่น  ขาแข็ง 
หูไร ้ เร่ียวแรง      หางแกว่ง  ไมอ่อก 
เจอง ู ตัวด้า      แลบลิ้น  ล่อหลอก 
แม่เบี้ย  แผอ่อก      น่ากลัว  นักหนา 
จ้องตา  กันไป      จ้องตา  กันมา 
งูเลื้อย  เข้าป่า      ช้างน้อย  โล่งใจ   

 
     

 ใบโบก  ใบบัว ตัวสั่น  ขาแข็ง 
หูไร้  เรี่ยวแรง   หางแกว่ง  ไม่ออก 
เจองู  ตัวด้า   แลบลิ้น  ล่อหลอก 
แม่เบี้ย  แผ่ออก  น่ากลัว  นักหนา 
จ้องตา  กันไป  จ้องตา  กันมา 
งูเลื้อย  เข้าป่า  ช้างน้อย  โล่งใจ 

 
  

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนคัดลายมือตามรอยประให้สวยงาม 



 

แบบฝึกหัดคัดลายมือ  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑  สอนโดยคุณครูส ารวย  สังฆะมณ ี

10 

แบบฝกึทักษะคัดลายมือ 
ครั้งที่  10 

วัน..............................ท่ี................เดอืน........................................พ.ศ. .................... 
 

  ใบโบก ใบบัว   เดินทั่ว  ในป่า 
ไปกบั  ภผูา      เที่ยวเดิน  เพลนิใจ 
เจอกอง  ดินโป่ง     ตัวโก่ง  วิ่งใส่ 
ดูดกิน  ชื่นใจ       อร่อย  จริงจริง     
 
 

 

    ใบโบก  ใบบัว    เดินทั่ว  ในป่า 
   ไปกับ  ภผูา  เที่ยวเดิน  เพลินใจ 
   เจอกอง  ดินโป่ง   ตัวโก่ง  วิ่งใส่ 
   ดูดกิน  ชื่นใจ    อร่อย  จริงจริง 
 
 
 
 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนคัดลายมือตามรอยประให้สวยงาม 



 

แบบฝึกหัดคัดลายมือ  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑  สอนโดยคุณครูส ารวย  สังฆะมณ ี

11 

แบบฝึกทักษะคัดลายมือ 
ครั้งที่  11 

วัน..............................ท่ี................เดอืน........................................พ.ศ. .................... 
 

  อิ่มแลว้  หันมา    ภูผา  อย่าวิ่ง 
รสดี  จริงจริง     กินอย่าง  พวกเรา 
ภูผา  ชอบใจ     ไม่กิน  หรอกเจ้า 
เพราะว่า  คนเขา    ไม่กิน  ดินโป่ง             

 
  

      อิ่มแล้ว  หันมา   ภูผา  อย่าวิ่ง 
     รสดี  จริงจริง    กินอย่าง  พวกเรา 
     ภูผา  ชอบใจ    ไม่กิน  หรอกเจ้า 
     เพราะวา่  คนเขา   ไม่กิน  ดินโปร่ง 
      อิ่มแล้ว  หันมา   ภูผา  อย่าวิ่ง 
     รสดี  จริงจริง    กินอย่าง  พวกเรา 
     ภูผา  ชอบใจ    ไม่กิน  หรอกเจ้า 
     เพราะวา่  คนเขา   ไม่กิน  ดินโปร่ง 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนคัดลายมือตามรอยประให้สวยงาม 



 

แบบฝึกหัดคัดลายมือ  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑  สอนโดยคุณครูส ารวย  สังฆะมณ ี

12 

แบบฝึกทักษะคัดลายมือ 
ครั้งที่  12 

วัน..............................ท่ี................เดอืน........................................พ.ศ. .................... 
 

  ใบโบก  ใบบัว   แต่งตัว  สวยสวย 
ภูผา  ไปด้วย      ร่วมงาน  หรรษา  
ใบโบก  ส่งไม้     ประธาน  รับมา 
เพราะได ้ เวลา     ตีฆ้อง  นา้ทาง    
 

 

             ใบโบก  ใบบวั   แต่งตัว  สวยสวย 

   ภูผา  ไปด้วย   ร่วมงาน  หรรษา  
   ใบโบก  ส่งไม้  ประธาน  รับมา 
   เพราะได้  เวลา   ตีฆ้อง  น้าทาง        
        ใบโบก  ใบบวั   แต่งตัว  สวยสวย 
   ภูผา  ไปด้วย   ร่วมงาน  หรรษา  
   ใบโบก  ส่งไม้  ประธาน  รับมา 
   เพราะได้  เวลา   ตีฆ้อง  น้าทาง 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนคัดลายมือตามรอยประให้สวยงาม 



 

แบบฝึกหัดคัดลายมือ  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑  สอนโดยคุณครูส ารวย  สังฆะมณ ี

13 

แบบฝึกทักษะคัดลายมือ 
ครั้งที่  13 

วัน..............................ท่ี................เดอืน........................................พ.ศ. .................... 
 

  พอเสียงเพลงดัง    ช้างต่างจัดแถว 
ช้างน้อยแน่แน่ว     วิ่งสุดแรงช้าง   
เดินตามกันไป      ใช้งวงจับหาง 
ชวนกันเหยาะย่าง     ตามจังหวะเพลง 

 

 

         พอเสียงเพลงดัง     ช้างต่างจัดแถว 
ช้างน้อยแน่แน่ว    วิ่งสุด  แรงช้าง   
เดินตามกันไป      ใช้งวงจับหาง 
ชวนกันเหยาะย่าง      ตามจังหวะเพลง 
          พอเสียงเพลงดัง     ช้างต่างจัดแถว 
ช้างน้อยแน่แน่ว    วิ่งสุดแรงช้าง    
เดินตามกันไป       ใช้งวงจับหาง 
ชวนกันเหยาะย่าง     ตามจังหวะเพลง 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนคัดลายมือตามรอยประให้สวยงาม 



 

แบบฝึกหัดคัดลายมือ  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑  สอนโดยคุณครูส ารวย  สังฆะมณ ี

14 

แบบฝึกทักษะคัดลายมือ 
ครั้งที่  14 

วัน..............................ท่ี................เดอืน........................................พ.ศ. .................... 
 

  รายการสุดท้าย    ช้างระบายส ี
ใบโบกเร็วรี่        แสดงความเก่ง 
ภูผาส่งแปรง       ใบโบกแสดงเอง 
มือแปรงละเลง     ภูผาจังงัง 
คนดูชอบใจ      ช้างน้อยแสนรู้  
ใบบัวโบกหู       อายจังอายจัง 

 
 
    

          รายการสุดท้าย    ช้างระบายสี 
ใบโบกเร็วรี่      แสดงความเก่ง 
ภูผาส่งแปรง     ใบโบกแสดงเอง 
มือแปรงละเลง    ภูผาจังงัง 
คนดูชอบใจ     ช้างน้อยแสนรู้  
ใบบัวโบกหู      อายจังอายจัง 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนคัดลายมือตามรอยประให้สวยงาม 



 

แบบฝึกหัดคัดลายมือ  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑  สอนโดยคุณครูส ารวย  สังฆะมณ ี

15 

แบบฝึกทักษะคัดลายมือ 
ครั้งที่  15 

วัน..............................ท่ี................เดอืน........................................พ.ศ. .................... 
 

  ถึงวันปีใหม่ไทย   ต่างพร้อมใจไปทา้บุญ 
ขนทรายเข้าวัดหนุน   ชวนกันก่อพระเจดีย ์
เพลินใจเล่นสงกรานต์   ล้วนเบิกบานอย่างเต็มที่ 
คนช้างแสนยินดี    สาดน้้าใส่กันและกัน 
รดน้้าพ่อและแม ่   พร้อมเพือ่นแท้สองเชือกนั้น 
ขอพรพ่อแมพ่ลัน     ช้างขอด้วยค้าอวยพร              

 
 

     ถงึวันปีใหม่ไทย      ต่างพร้อมใจไปท้าบุญ 
ขนทรายเข้าวัดหนุน    ชวนกันก่อพระเจดีย ์
เพลินใจเล่นสงกรานต์ ล้วนเบิกบานอย่างเต็มที ่
คนช้างแสนยินดี     สาดน้้าใส่กันและกนั 
รดน้้าพ่อและแม่   พร้อมเพื่อนแท้สองเชือกนั้น 
ขอพรพ่อแม่พลัน     ช้างขอด้วยค้าอวยพร           
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนคัดลายมือตามรอยประให้สวยงาม 



 

แบบฝึกหัดคัดลายมือ  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑  สอนโดยคุณครูส ารวย  สังฆะมณ ี

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


