
เพลงใครหนอ 
ใครหนอรักเราเทาชีวี(เทาชีวี ) 

ใครหนอปราณีไมมีเสื่อมคลาย(ไมมีเสื่อมคลาย ) 

ใครหนอรักเราใชเพียงรูปกาย 

รักเขาไมหนายมิคิดทําลายใครหนอ 

ใครหนอเห็นเราเศราทรวงใน 

ใครหนอเอาใจปลอบเราเร่ือยมา 

ใครหนารักเราดังดวงแกวตา 

รักเขากวางกวาพื้นพสุธานภากาศ 

จะเอาโลกมาทําปากกา 

แลวเอานภามาแทนกระดาษ 

เอาน้ําหมดมหาสมุทรแทนหมึกวาด 

ประกาศพระคุณไมพอ 

ใครหนอรักเราเทาชีวัน 

ใครหนอใครกันใหเราขี่คอ( คุณพอคุณแม ) 

ใครหนอชักชวนดูหนังสี่จอ 

รูแลวละก็อยามัวรั้งรอทดแทนบุญคุณ 
http://leraningmedia.blogspot.com/2010/11/blog-post_9655.html 

 

 

 

 

เพลงอิ่มอุน 
อุนใด ๆ โลกนี้มิมีเทียบเทียม อุนอกออมแขน  

ออมกอดแมตระกอง รักเจาจึงปลูก  

รักลูกแมยอมหวงใย ไมอยากจากไปไกลแมเพียงครึ่งวัน  



ใหกายเราใกลกัน ใหดวงตาใกลตา ใหดวงใจเราสองเช่ือมโยงผูกพัน  

อิ่มใด ๆ โลกนี้มิมีเทียบเทียม อิ่มอกอิ่มใจ 

 อิ่มรักลูกหลับนอน น้ํานมจากอก อาหารของความอาทร 

 แมพร่ําเตือน พร่ําสอน สอนสั่ง  

ใหเจาเปน เด็กดี ใหเจามีพลัง ใหเจาเปน ความหวังของแมตอไป  

ใชเพียงอิ่มทอง ท่ีลูกร่ํารองเพราะตองการไออุน  

อุนไอรัก อุนละมุล ขอนํ้านมอุน จากอกใหลูกดื่มกิน  

ใหกายเราใกลกัน ใหดวงตาใกลตา ใหดวงใจเราสอง เช่ือมโยงผูกพัน  

ใหเจาเปนเด็กดี ใหเจามีพลัง 

ใหเจาเปนความหวังของแมตอไป  

ใชเพียงอิ่มทอง ท่ีลูกร่ํารองเพราะตองการไออุน  

อุนไอรัก อุนละมุน ขอนํ้านมอุน จากอกใหลูกดื่มกิน 
http://leraningmedia.blogspot.com/2010/11/blog-post_9655.html 

การปฏิบัติตนตอบุคคลตาง ๆ ในโรงเรียน 

โรงเรียนของหนู มีครูหญิงชาย  

คุณครูทั้งหลาย ใจดียิ่งนัก  

แมครัว ภารโรง หนูก็รูจัก  

เจอหนาก็ทัก คําวา “สวัสดี” 
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

ชื่อ – สกุลของเพื่อน 
เพื่อนฉันมากมาย หญิงชายหลายคน  

ทั้งตาลทั้งตน ตางเปนเพื่อนกัน  

ฉันมีอะไร ก็ใหแบงปน  

เพราะพวกเรานั้น เปนเพื่อนรักเอย 
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 



ปฏิบัติตามกฎหองเรียน 
เด็กเอยเด็กดี ตองมีวินัย  

ระเบียบมีไว ใหปฏบิัติ  

สิ่งของวางจัด ทุกอยางสวยงาม  

หนูอยามองขาม กฎของหองเรียน 

http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

การเก็บอุปกรณและเครื่องใชในหองเรียน 
ของเลนของใช สมุดดินสอ  

เมื่อใชแลวหนอ ตองเก็บใหดี  

เก็บเปนหมวดหมู น่ันดูเขาที  

หยิบโนนหยิบน่ี หางายจังเลย 
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

 

 

 

 

ชื่อ คุณครู………………………… 
หนูจารูไหม ครูช่ืออะไร 

ใครหนอตอบได ชวยบอกเพื่อนที 

เจอะกันรูจัก ทักทายสวัสดี 

เจอกันวันนี้ “สวัสดีครับ” “สวัสดีคะ” 
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

ชื่อ – สกุลของเพื่อน 
เพื่อนฉันมากมาย หญิงชายหลายคน  

ทั้งตาลทั้งตน ตางเปนเพื่อนกัน  



ฉันมีอะไร ก็ใหแบงปน  

เพราะพวกเรานั้น เปนเพื่อนรักเอย 
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

การใชภาษาสุภาพ 
เพื่อนฉันมากมาย หญิงชายหลายคน  

ทั้งตาลทั้งตน ตางเปนเพื่อนกัน  

ฉันมีอะไร ก็ใหแบงปน  

เพราะพวกเรานั้น เปนเพื่อนรักเอย 
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติตนตอบุคคลตาง ๆ ในโรงเรียน 
พูดจาสภุาพ ฟงแลวช่ืนใจ  

หนูจงจําไว พูดจานาฟง  

พูดดี ทําดี เปนที่ช่ืนชม  

พอแมสุขสม คุณครูดีใจ 
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

กลอมนอง 
นอนเถิดนองจา  ไดเวลานอนพักผอน 

เด็กตองนอน  พักผอนรางกาย 

หลับใหเต็มต่ืน  จะสดช่ืนแจมใส 

เราจะเติบใหญ  ทั้งจิตใจก็เบิกบาน 
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 



เพลงตํารวจจา 
ตํารวจจากรุณาหนูหนอย หนูนอย นอยจะขามถนน 

เดินดี ๆอยาวิ่งซุกซน จะขามถนนทุกคนควรระวัง 

(ตองขาถนนตรงทางมาลาย) 
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

เพลงอยาทิ้ง 
อยาทิ้ง อยาทิ้ง อยาทิ้ง ทิ้งแลวจะสกปรก 

ถาเราเห็นมันรก ตองเก็บ ๆ ๆ 
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

 

เพลงบานฉัน 
บานฉันมีนกกระจอก สงเสียงจอก ๆอยูบน 

บานฉันนั้นชอบเลี้ยงนกๆ มันบินโผผกไปมา 

บานฉันมีดอกไมสวย บานฉันมีกลวยไมปา 

บานฉันมีบอเลี้ยงปลา ตอนเย็นกลับมาชางเพลินใจ 

พวกเราทุกคนมีความสุขลนท่ีบาน 

หลังจากชวยแมทํางานๆ เราตางชื่นบานที่บานของเรา 
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

เพลงเอ อี ไอ โอ ย ู
ปูของฉันนั้นเปนชาวนา เออีไอโอยู 

 ลูกหมาเล็กๆอยูกลางทุงนา เออีไอโอยู มันรอง (เสียงสัตว…) 

 น่ีก็รองบอกๆ …บอก ๆ น่ันก็รองบอก 

นี่ก็รองบอก บอก ๆ ๆ ๆ 
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 



เพลงรีบไปโรงเรียน 
หนูหนูเด็กๆทั้งหลายอยานอนตื่นสายเปนเด็กเกียจคราน 

ตื่นเชาจะไดเบิกบาน สดช่ืนสําราญสมองแจมใส  

อาบน้ําลางหนาสีฟน รีบเรงเร็วพลันแตงตัวทันใด  

รับประทานอาหารเร็วไวเสร็จแลวก็รีบไปโรงเรียน 
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

 

เพลงมาโรงเรียน 
เรามาโรงเรียน เราเขียนเราอาน 

ครูเลานิทาน  สนุกถูกใจ 

เราเรียนเราเลน  เราเปนสุขใจ 

ราเริงแจมใส  เมื่อมาโรงเรียน 
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

เพลงรกัแมพอคนเดียว 

เชาวันหนึ่งวันนั้น วันหน่ึงวันนั้น 7 นาฬิกา  

พอก็บอกออกมา ก็บอกออกมารักแมคนเดียว  

แมก็บอกวารัก ก็บอกวารักรักพอคนเดียว  

คนอื่นจะไมแลเหลียว จะไมแลเหลียวใหเสียเวลา 
http://leraningmedia.blogspot.com/2010/11/blog-post_9655.html 

คนสรางบาน 
คนมีปญญา สรางบานไวบนศิลา 

เมื่อมีลม พายุพัดมา บานของเขา ก็ยังคงอยู 

คนโงสรางบาน สรางบานไวบนหาดทราย 

เมื่อมีลม พายุพัดมา บานของเขาก็ พังทลาย 
http://leraningmedia.blogspot.com/2010/11/blog-post_9655.html 

โอเพื่อนรัก 



โอเพื่อนรักเรามาพบกัน สวัสดี สวัสดี 

สบายหรือ สบายดี เรายินดีท่ีไดพบกัน 

ลัน ลัน ลา ลันลันลาลัน ลัน ลา ลันลา ลันลา 

http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

เพลงโอเธอคนดี 
โอเธอคนดี (ซ้ํา) บอกทีซิบานอยูไหน 

บานฉันนั้นอยูไมไกล มันทําดวยไมไมไกล 
ดอกหนา ยู ฮู ฮู ลัน ลัน ลา ลัน ลา (ซ้ํา) ยู ฮู ฮู 

ลันลาลาลันลา (ซ้ํา) ยู ฮู ฮู 

http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

เพลงองคพระประมุข 
พระเจาอยูหัวหัวราชินี ทรงสรางความดีเพื่อประชาชน 

พระองคสละความสุขสวนตน เด็กเด็กทุกคนนอมเกลาสดุดี 
http://blog.janthai.com/เพลงสาํหรับเด็กปฐมวยั-2842.html 

เพลงถวายพระพร 
เหลาขาพระบาท เด็กเด็กของชาตินอมใจถวายพระพร 

เฉลิมพระชนมพรรษาสถาพร องคมิ่งขวัญนิกรปวงประชา 

ขอจงทรงพระเจริญ ขอจงทรงพระเจริญ 

ขอจงทรงพระเจริญ มีพระชนมมายุยิ่งยืนนาน 
http://blog.janthai.com/เพลงสาํหรับเด็กปฐมวยั-2842.html 

เพลงโรงเรียนนาอยู 
โรงเรียนของเรานาอยู คุณครูใจดีทุกคน 

เด็กเด็กก็ไมซุกซน พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน 
http://blog.janthai.com/เพลงสาํหรับเด็กปฐมวยั-2842.html 

 

 

 



 

เพลงโรงพยาบาล 
โรงพยาบาล สถานรักษาโรคราย 

เจ็บปวยดวยเหตุใด เราไปโรงพยาบาล (ซ้ํา) 

หมอตรวจรักษา พยาบาลดูแลใหยา 

ตามที่หมอสั่งมา รวมรักษาใหเราปลอดภัย 
http://blog.janthai.com/เพลงสาํหรับเด็กปฐมวยั-2842.html 

เพลงสวัสดีคุณครูที่รัก 
สวัสดีคุณครุท่ีรัก หนูจักตั้งใจอานเขียน 

ยามเชาเรามาโรงเรียน (ซ้ํา) 

หนูจะพากเพียรขยันเรียนเอย 
เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที� 07:46 

เพลงบาน 
บานน่ีหรือคือที่อาศัย จะเล็กหรือใหญไมใชสิ่งสําคัญ 

กระทอมเรือนแพหรือวังใหญโตน้ัน 

ถาหากตางรักกันบานฉันจะเปนสุขเอง 

มงแซะ มงแซะ แซะมง ตะลุม ตุมมง (ซ้ํา) 
เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที� 07:46 

เพลงบานหลังสวย 
น้ีคือบานหลังสวยมีประตูดวย 

 ชางงามหนาดูมีเด็กเล็กๆ หลังอยูที่พื้นงามรู ทั้งหมด 10 คน 
เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที� 07:46 

 

 

เพลงบานเรือนเคียงกัน 
บานเรือนเคียงกัน ทุกวันพบหนา 



รูจักกันมา เพราะบานใกลกัน 

เพื่อนบานแสนดี มีนํ้าใจชวยเหลือ 

อบอุนใจทุกเมื่อ เพื่อนบานชวยเหลือกัน 
เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที� 07:46 

เพลงหนูมีญาติเยอะ 
ญาติเยอะแยะแยะ พอแมมีญาติมาหา 

ยาปูของหนูก็มา ลุงปานาอาตายาย 
เขียนโดย Acharee Chaicharoen ที� 07:46 

จันทรเอยจันทรเจา ขอขาวขอแกง 
ขอแหวนทองแดงผูกมือนองขา 

ขอชางขอมาใหนองขาขี่ 
ขอเกาอี้ใหนองขาน่ัง 

ขอเตียงต้ังใหนองขานอน 
ขอละครใหนองขาดู ขอยายชูเลี้ยงนองขาเถิด 

ขอยายเกิดเลี้ยงตัวขาเอง 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.html 

วัดโบสถ 
วัดเอยวัดโบสถ ปลูกขาวโพดสาล ี

ลูกเขยตกยาก แมยายก็พรากลูกสาวหนี 

ขาวโพดสาลี ปานฉะน้ีจะโรยรา 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.html 

 
เพลงพี่นองกัน 

บานของฉัน  อยูดวยกันมากหลาย 
พอแมปูยา  ลุปาตายา 

มีทั้งนาอา  พี่และนองมากมาย 
ทุกคนสุขสบาย  เราเปนพี่นองกัน 

http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.html 



เพลงเมื่อพบกัน 
ฉันและเธอเจอกัน  แทบทุกวันเชียวเออ 
เมื่อเจอกันเราทักกัน  เพื่อสมานไมตรี 

ยิ้มใหกันทีไร  สุขหัวใจเปรมปรีดิ์ 
ที่พูดจาพาที  สวสัดีลากอน 

http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.html 
 
 
 
 

 

 
 

 
 


