
กิจกรรมการแข่งขันการคัดลายมือ 
๑.  ระดับชัน้ผู้เขา้ประกวด 
      นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดังน้ี 
                - ระดับประถมศึกษาปีที่  ๔-๖ 
                - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่  ๑-๓ 
 
๒.  จํานวนผูเ้ข้าประกวด 
 ส่งระดับช้ันละ ๑ คน  
  
๓.  วัน / เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
         วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา 10.00 – 12.00 น. (ใช้เวลาคัดลายมือ ๑  ช่ัวโมง) 
 
๔.  วิธีดําเนนิการแข่งขนั 
      ๔.๑ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 ๔.๑.๑   ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว  ณ สถานที่กําหนด 
 ๔.๑.๒   ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์การเขียนมาเอง ได้แก่ ดินสอ ๒B และ 
   ยางลบ ยกเว้น กระดาษเขียน ผู้จัดการแข่งขนัจัดเตรียมให้ 
 ๔.๑.๓      ลักษณะอักษรที่ใช้ในการคัดลายมือใช้แบบกระทรวงศึกษาธิการ ประเภท 
   ตัวกลมหรือตัวมนมีส่วนโค้ง (หัวกลม) 

           ๔.๑.๔   บทคัดลายมือให้ยึดตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
           ๔.๑.๕   ให้เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด  
       ๔.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ ๑-๓   

   ๔.๒.๑   ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว  ณ  สถานที่กําหนด 
 ๔.๒.๒   ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์การเขียนมาเอง ได้แก่ ปากกาลูกลื่นสีนํ้าเงิน 

 หรือดํา ขนาด ๐.๕ มม. กระดาษเขียน ผู้จดัการแข่งขันจัดเตรียมให้ 
 ๔.๒.๓      ลักษณะอักษรที่ใช้ในการคัดลายมือใช้แบบกระทรวงศึกษาธิการ ประเภท 
   ตัวกลมหรือตัวมนมีส่วนโค้ง (หัวกลม) 

           ๔.๒.๔   บทคัดลายมือให้ยึดตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
           ๔.๒.๕  ให้เขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  
 
 
 
 
 
 



๕.  เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ดังนี้ 

  
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

๑. ตัวอักษรตรงเรียบ  การวางสระ  วรรณยุกต์  ช่องไฟถูกต้อง ๒๐ 

๒. ความสะอาด ๒๐ 

๓. สะกดคําถูกต้อง ๒๐ 

๔. ความสวยงาม ๒๐ 

๕. เสร็จทันเวลาที่กําหนด ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

  
  
***หมายเหตุ      การตัดสนิของคณะกรรมการถือเปน็ที่สิ้นสุด 
  
๖. รางวัลการประกวด 

รางวัลชนะเลศิ  
 ได้คะแนน ๘๐ คะแนน ขึ้นไป   ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลศิอันดับ ๑     
 ได้คะแนน ๗๐-๗๙ คะแนน          ได้รับเงินรางวัล ๘๐๐ บาท และเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลศิอันดับ ๒     
 ได้คะแนน ๖๐-๖๙ คะแนน    ได้รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท และเกียรติบัตร 
  

ผู้ประสานกิจกรรม 
  

 นางธัญจิตรา     หงษ์พญา                 เบอร์โทร.08 6614 1867 
                 นางสาวสรชา    โชติพัฒนกุล              เบอร์โทร.08 5151 3932 
  นางสาวอนุรักษ์  ทิพย์มณ ี                 เบอร์โทร.08 6089 0131 
  



เนื้อหาคัดลายมือชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  
คัดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทดั 

 
 ขณะที่ทัพกรุงจีนมาประชิดกรุงอังวะน้ัน สมิงพระรามถูกจองจําอยู่ที่อังวะในฐานะเชลยศึก เมื่อพระเจ้า
ฝรั่งมังฆ้องให้ป่าวร้องหาผู้อาสาสู้กับกามะนีแม่ทัพของพระเจ้ากรุงจีน สมิงพระรามได้ยินก็คิดตามประสานักรบว่า
น่าจะได้ออกไปแสดงฝีมือเป็นการออกกําลังกายไปด้วยเพราะต้องถูกพันธนาการอยู่นาน แต่แล้วก็ฉุกคิดได้ว่าไม่
สมควรเพราะ เท่ากับเป็นข้ารับใช้พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ทั้ง ๆ ที่ยังเป็นข้าที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าราชาธิราชอยู่ สมิง
พระรามจึงน่ิงเฉยเสีย จนกระทั่งผู้คุมพูดกับเพ่ือนว่าศึกครั้งน้ีใหญ่นัก พม่าคงจะต้านกําลังจีนไม่ได้ สมิงพระรามจึง
คิดถึงความปลอดภัยของบ้านเมืองของตนทันที สมิงพระรามเกรงว่าหากจีนเอาชนะอังวะได้แล้ว ก็อาจจะยกเลยไป
ตี หงสาวดีด้วยหากตนถูกจองจําอยู่เช่นนี้จะมิอาจช่วยป้องกันบ้านเมืองได้ สมิงพระรามจึงคิดจะอาสาออกไปสู้กับ
กามะนีเพ่ือตัดกําลังข้าศึกมิให้ยกล่วง ไปถึงหงสาวดีได้ กล่าวได้ว่าสมิงพระรามเปล่ียนใจเพราะความสํานึกในหน้าที่
ที่มีต่อชาติบ้านเมืองเป็นสําคัญ โดยมิได้เห็นแกรางวัลที่    พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องจะพระราชทานให้ การกระทําของ
สมิงพระรามจึงเป็นวีรกรรมที่ทําให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึก ช่ืนชมและยกย่อง  
  
 
 
  หมายเหตุ : ตัวหนังสือที่ใช้คัดไทย ใช้แบบตัวหนังของกระทรวงศึกษาธิการ  
       (จาก ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เนื้อหาคัดลายมือชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น  
คัดด้วยตัวบรรจงคร่ึงบรรทดั 

 
 สาเหตุสําคัญที่ทําให้คนอ้วนได้ง่ายคือ ชนิดและจํานวนของอาหารที่กินบางคนก็อาจเป็นเพราะกรรมพันธ์ุ
ด้วย คือ กินน้อยกว่าเพ่ือน ๆ แต่ก็อ้วนน้อยรายที่อาจอ้วนเพราะมีความผิดปกติของฮอร์โมนหรือที่สมอง ผู้หญิงที่
ต้ังครรภ์ก็มักจะ หิวบ่อยและอ้วนง่าย ยาบางชนิด เช่น ยาไขข้อและยาคุมกําเนิดมักทําให้หิวบ่อย ยาแก้แพ้ ยา
คลายเครียด ฯลฯ อาจทําให้ โหยและอยากหวาน ถ้าไม่ระวังก็มักจะอ้วน ชนิดและจํานวนของอาหารเป็นปัจจัย
สําคัญที่สุดที่ทําให้อ้วนโดยสัญชาตญาณ คนเราจะต้อง “กินเพ่ืออยู่” ร่างกายจะได้นําอาหารและพลังงานไปใช้
สําหรับ     การหายใจ การสูบฉีดโลหิต การเจริญเติบโต การขับถ่าย การซ่อมแซมเน้ือเย่ือ การเดิน น่ัง ว่ิง และ
กิจวัตรประจําวัน บางคนมีคติ “อยู่เพ่ือกิน” คือประเภทไม่ว่าหิว หรือไม่หิวก็กิน รูปรสกลิ่นสีของอาหารดีก็อยาก
กิน ทั้งๆ ที่ท้องรู้สึกอ่ิม หรือถ้ารู้สึกเซ็ง หงุดหงิด โมโห กลุ้มใจ ก็กิน บางคน อ้วนต้ังแต่เด็กเพราะพ่อแม่หรือคน
เลี้ยงพยายามยัดเยียดให้กินมาก ๆ กลัวเด็กจะอด หรือเข้าใจว่าเด็กที่อ้วนท้วนเป็นเด็กที่ แข็งแรงสมบูรณ์และเลี้ยง
ง่าย จริงอยู่เด็กที่อ้วนมักจะเลี้ยงง่ายเพราะเป็นคนเฉื่อยชา นอนหลับมาก และไม่งอแง แต่เด็กที่ อ้วนมาก ๆ มักจะ
เป็นคนไม่แข็งแรง พ่อแม่หรือคนเลี้ยงที่มีความเข้าใจผิดเช่นน้ี ก็จะชอบเลี้ยงเด็กให้อ้วน เมื่อโตเป็นหนุ่ม สาวก็มี
โอกาสเป็นคนอ้วนได้มาก คนอ้วนประเภทนี้อาจลดไขมันให้ผอมเหมือนคนทั่วไปได้ยาก แพทย์ปัจจุบันพยายาม 
แนะนําให้เลี้ยงเด็กให้ได้ขนาดพอดี และไม่อ้วนเกินไป  
 
หมายเหตุ : ตัวหนังสือที่ใช้คัดไทย ใช้แบบตัวหนังของกระทรวงศึกษาธิการ จาก : หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้
พ้ืนฐาน ภาษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
 
      (หน้า ๑๓๓ ) ของกระทรวงศีกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระดาษคัดลายมือ  
ช่ือ............................................................................โรงเรียน...........................................................  
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