
แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๑ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

  ๑.   กา  

  ๒.   ตา  

  ๓.   มา  

  ๔.   สา  

 ๕.    พา  

 
����.........................................����........................ 

����� 

สระ -า 



แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๒ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

  ๑.   แม 

  ๒.   แพ  

  ๓.   แต  

  ๔.   แล  

 ๕.   แก 

 
����.........................................����........................ 

����� 

สระ แ- 



แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๓ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

  ๑.   งู  

  ๒.   ปู  

  ๓.   ดู  

  ๔.   รู 

 ๕.    หู  

 
����.........................................����........................ 

����� 

สระ - ู 



แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๔ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

  ๑.   โต  

  ๒.   โมโห 

  ๓.   โกโร  

  ๔.   โทโส  

 ๕.   โตโจ  

 
����.........................................����........................ 

����� 

สระ โ- 



แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๕ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

  ๑.   เกา  

  ๒.   เตา  

  ๓.   เหา  

  ๔.   เรา  

 ๕.    เขา  

 
����.........................................����........................ 

����� 

สระ เ-า 



แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๖ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

  ๑.   กํา  

  ๒.   ตํา 

  ๓.   หํา  

  ๔.   รํา  

 ๕.    คํา  

 
����.........................................����........................ 

����� 

สระ -ำ 



แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๗ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

  ๑.   ใจ 

  ๒.   ใส 

  ๓.   ใคร  

  ๔.   ใด 

 ๕.    ใย 

 
����.........................................����........................ 

����� 

สระ ใ- 



แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๘ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

  ๑.   ไห  

  ๒.   ไป  

  ๓.   ไฟ  

  ๔.   ไร  

 ๕.    ไท  

 
����.........................................����........................ 

����� 

สระ ไ- 



แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๙ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

  ๑.   เกะ 

  ๒.   เตะ  

  ๓.   เหะ  

  ๔.   เละ  

 ๕.    เปะ  

 
����.........................................����........................ 

����� 

สระ เ-ะ 



แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๑๐ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

  ๑.   เกะ  

  ๒.   เตะ  

  ๓.   เหะ 

  ๔.   แพะ 

 ๕.    และ 

 
����.........................................����........................ 

����� 

สระ แ-ะ 



        แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๑๐ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

  ๑.   เกือ  

  ๒.   เตือ  

  ๓.   เขือ 

  ๔.   เรือ 

 ๕.    เสือ 

 
����.........................................����........................ 

     สระ เ- �อ 

����� 



        แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๑๑ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

  ๑.   กือ  

  ๒.   ตือ  

  ๓.   ขือ 

  ๔.   รือ 

 ๕.    สือ 

 
����.........................................����........................ 

     สระ - �อ 

����� 



        แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๑๒ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

        แมปูดํา  กะปูนา  แลปูทะเล  เอเอ อาอา  
 

       โมโห  โกธา  กะปูมา  และปูแสม  แอแอ อาอา 
       

                แมปูนา กะปูมา และปูทะเล เปนปูเกเร ไมดีไมดี 

 

  ����.........................................����........................ 

     แมปูดํา 

����� 



        แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๑๓ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

        มานี มานะ มานา และดูกา  และรูปู  ในนา  
 

       อีกา ก็แลดู มานะ และมานี  ปูหนีลงรู ไปในนา 
       

                อีกา รองกากา บินไป หากิน รองกากา 

 

  ����.........................................����........................ 

     มานี 

����� 



        แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๑๔ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

แมปูดูอีกา              อีกาดูแมปู 
 

แมวัวดูลูกวัว             ลูกวัวดูแมวัว 
       

กาแลดูงู                 งูแลดูกา 

 

  ����.........................................����........................ 

     แลดู 

����� 



        แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๑๖ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

        แมไกรองกุกกุก     แมกา รองกากา  
 

       แมหมูรองอูดอูด       แมกบรองอบอบ 
       

                แมวัวรองมอมอ        แมหมาเหาโฮงโฮง 

 

  ����.........................................����........................ 

     เสียงรอง 

����� 



        แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๑๗ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

        โรงเรียน  โรงเรียน  โรงเรียน โรงเรียน  
 

       บานเนินสวนออย         บานเนินสวนออย  
       

โรงเรียนบานเนินสวนออย 

 

  ����.........................................����........................ 

     โรงเรียน 

����� 



        แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๑๘ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

มานีดูหนังสือ อานหนังสือได 
 

มานะอานหนังสือ มานะอานหนังสือได 
       

                มานี มานะอานหนังสือ มานีมานะอนหนังสือได 

 

  ����.........................................����........................ 

     อานหนังสือ 

����� 



        แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๑๙ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

        นักเรียน มาโรงเรียน    มาอาน เขียนหนังสือ  
 

       โรงเรียนมีหนังสือ  นักเรียนอานหนังสือ 
       

                นักเรียน อาน เขียน หนังสือ ในโรงเรียน 

 

  ����.........................................����........................ 

     มาโรงเรียน 

����� 



        แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๒๐ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

        กระตาย กระตาย    กระแต กระแต  
 

       กระรอก กระรอก    กระปุก กระปุก 
       

                 กระตาย  กระรอก  กระแต  กระปุก 

 

  ����.........................................����........................ 

     กระตาย 

����� 



        แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๒๑ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

หน่ึง     หน่ึง    หน่ึง    หน่ึง 
 

       หน่ึงสอง    หน่ึงสอง   หน่ึงสอง   หน่ึงสอง 
       

        หน่ึงสองสาม   หน่ึงสอสาม    หน่ึงสองสาม 

 

  ����.........................................����........................ 

     หน่ึง สอง 

����� 



        แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๒๒ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

         สัปดาหหน่ึงมี ๗ วัน   ๑ วันอาทิตย     
 

         ๒ วันจันทร   ๓ วันอังคาร  ๔ วันพุธ 
       

                ๕ วันพฤหัสบดี  ๖ วันศุกร  ๗ วันเสาร 

 

  ����.........................................����........................ 

     ๗ วัน 

����� 



        แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๒๓ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

๑ วัน   มี ๒๔ ช่ัวโมง 
 

๑ ช่ัวโมง  มี ๖๐ นาที 
       

๑  นาที     มี ๖๐ วินาที 

 

  ����.........................................����........................ 

     เวลา 

����� 



        แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๒๔ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

เสือดํา  เสือลาย เสือโครง 
 

   เสือโครง เสือดํา เสือดาว  ทําตาวาว วาว 
       

                นากลัวจริงหนา  รีบหนีดีกวานากลัวนากลัว 

 

  ����.........................................����........................ 

      ส. เสือ 

����� 



        แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๒๕ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

เตานอย งุมงาม เดิน ตาม ตุบ ตับ 
 

เสียงดังกุบกับ ก็อกแก็ก ไอดังแค็กแค็ก 
       

ก็อกแก็ก กุบกับ ตุบตับ ตุบตับ 

 

  ����.........................................����........................ 

     เตานอย 

����� 



        แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๒๖ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

         ถังขยะ  ถังขยะ  ถังขยะ  มีไวใหท้ิงขยะ    
 

ท้ิงขยะ  ท้ิงขยะลงถัง  นารักจังท้ิงลงถังขยะ 
       

                ขยะ ขยะ ท้ิงลงถังขยะ นารักจังท้ิงลงถังขยะ  

 

  ����.........................................����........................ 

     ถังขยะ 

����� 



        แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๒๗ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

         คุณครู คุณครู คุณครู ผูสอนนักเรียน 
 

         ใหอานใหเขียน  พากเพียรเปนคนดี 
       

                หนูขอบคุณ คุณครูใจดี ท่ีชวยหนูใหรูมากมาย 

 

  ����.........................................����........................ 

     คุณครู 

����� 



        แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๒๘ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

         เพ่ือนกัน ไมโกรธกัน  เธอกับฉันเลนกันดีดี     
 

มีนํ้าใจและไมตรี  เธอชอบฉันฉันรักเธอ 
       

                เพ่ือนกันตองรักกัน  เธอกับฉัน รักกันตลอดไป 

 

  ����.........................................����........................ 

เพ่ือนกัน 

����� 



        แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๒๙ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

ลูกหมา เหา บอก บอก บอก 
 

         ลูกแมวรอง เหมียว เหมียว เหมียว 
       

                 ลูกเปด รอง  กาบ กาบ กาบ 

 

  ����.........................................����........................ 

     ลูกหมา 

����� 



        แบบฝกคัดลายมือ แบบลาย อาลักษณ ชุดท่ี  ๓๐ 

    ใหนักเรียนฝกคัดลายมือตามแบบท่ีกําหนดใหแลวฝกอานใหคลอง 
 

       ลางมือ กอนกินขาว   และลางเทนกอนเขานอน   
 

         สวดมนตกันเสียกอน   ยามพักผอนหลับสบาย 
       

                พุทโธ  ธัมโม  สังโฆ 

 

  ����.........................................����........................ 

ลาง ลาง ลาง 

����� 



 

 

 


