
เพลงนี่ของฉัน 
นี่มือของฉัน น่ีผมของฉัน น่ีหัวของฉัน น่ีจมูกของฉัน 

http://www.learners.in.th/blogs/posts/421635 
 

เพลงสะอาด 
ไหนดูเล็บมือ น่ีไงละ ๆ 

แหมสะอาดดีน่ีเธอ ขอบคุณคะ ๆ 
ไหนลองดูฟน ๆ น่ีไงละ ๆ 

แหมสะอาดดีน่ีเธอ ขอบคุณคะ ๆ 
http://www.learners.in.th/blogs/posts/421635 

 
เพลงออกกําลัง 

ออกกําลังดวยการรองรําทําเพลง 
ใหคลื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ 
เรารองกันไป ไมมีหมนหมองฤทัย 

แลวเราเพลินใจดวยกันรองรําทําเพลง 
http://www.learners.in.th/blogs/posts/421635 

 
เพลงฟนผุ 

ฟนผุละซิ ๆ ๆ น่ันแหละ 
ผุอีกละซิ ๆ ๆ น่ันแหละ 

น่ันแน ๆ ๆ น่ังทําหนามอย 
ปวดฟนหนาจอย แหมครางออยเชียวแหละ 

ทํามือทําไม บอกไบแบะๆ 
ชักชวนแปรงฟน ใหทุกวันนั่นแหละ 

แปรงขึ้นแปรงลง อยาพะวงเลยแหละ 
ฟนขาวเร็วรวด แหมหายปวดเลยแฮะ 

http://www.learners.in.th/blogs/posts/421635 
 
 
 
 



เพลงทําอะไร ยะ 
จะทําอะไร ยะ ๆ จะทําอะไร จะทําอะไร ทําไมโอเอ 

ลุกขึ้นแตเชา อยามัวโงเขลา ทําใจโลเล 
อาบน้ําแปรงฟน ของเรานั้น อยาทําโฉเก 

ก็มัวทําอะไร ทําไมไมไปโรงเรียนโอเอ ทําอะไรยะๆ 
http://www.learners.in.th/blogs/posts/421635 

 
เพลงยินดีที่พบกัน 

วันน้ียินดีที่เราไดมาพบกัน (ซ้ํา) 
ยินดี ยินดี ยินดี มาเถิดมา เรามารวมสนุก 

ปลดเปลื้องความทุกขใหมันสิ้นไป มาเถิดมา… 
เรามารวมจิต ชวยกันคิดใหการศึกษาเจริญ 

http://www.learners.in.th/blogs/posts/421635 
 

เพลงนับ 
เอามือทั้งสองแลวกางออกไป (ซ้ํา) 

กมหัวไวขาตึงหนาตรง (ซ้ํา) 
จับขอเทาใหมั่นคง 

ยอหัวลงแลวจึงยืดตัว 
หมุนรอบตัวเราเอง 

http://www.learners.in.th/blogs/posts/421635 
 

เพลงแบมือแลวกํา 
แบมือแลวกําๆ สลัดใหมันแรงๆ ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ 
แบมือแลวกําๆ ตบใหดังแผะๆ ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ 

แบมือแลวกําๆ วางบนตักน่ันแหละๆ 
ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ หนูนอยเอยอาปากก็เห็นฟน 

http://www.learners.in.th/blogs/posts/421635 
 
 
 
 



เพลงนี่แมน 
น่ีแมนผม นี่แมนหนาผาก นี่แมนปาก น่ีแมนหูดัง น่ีแมหลัง 
น่ีแมนหนาแขง อันตองแตง เขาเรียกวาแขน อันแบน แบน 

เขาเรียกสะโพก เอาไวโยก แซมบา ๆ 
http://www.learners.in.th/blogs/posts/421635 

 
เพลงสาวชาววัง 

สาวชาววังเอวเล็กเอวบางปะแปงบาหยัน 
คนนั้นเปนของใครกัน ๆ ถาเปนของฉัน ๆรักตายเลย 
http://www.learners.in.th/blogs/posts/421635 

 
เพลง สา…หวัดดี…..นองสาว 

ซา…หวัดดี..นองสาว ๆ ผิวเจาขาวแจมจันทร 
ดังสรรคลงมาแตง สายตานองผานไป 
สายตาอายผานมา พาใหฝนละเมอ 

เชิญเขามานองสาว เจาอยาไดเอียงอายๆ พี่จะไดช่ืนหัวใจ 
http://www.learners.in.th/blogs/posts/421635 

 
เพลงรีบไปโรงเรียน 

หนูหนูเด็กๆทั้งหลายอยานอนตื่นสายเปนเด็กเกียจคราน 
ตื่นเชาจะไดเบิกบาน สดชื่นสําราญสมองแจมใส 
อาบน้ําลางหนาสีฟน รีบเรงเร็วพลันแตงตัวทันใด 
รับประทานอาหารเร็วไวเสร็จแลวก็รีบไปโรงเรียน. 

http://www.learners.in.th/blogs/posts/421635 
 

เพลงออกกําลัง 
ออกกําลังดวยการรองรําทําเพลง 

ใหคลื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ 
เรารองกันไป ไมมีหมนหมองฤทัย 

แลวเราเพลินใจดวยกันรองรําทําเพลง 
http://www.learners.in.th/blogs/posts/421635 



เพลงอาบน้ํา 
อาบน้ําซูซา ลางหนา ลางตา ฟอกสบูถูตัว 
ชําระเหงื่อไคลบลาดใหทั่ว เสร็จแลวเช็ดตัว 

เราไมขุนมัว สุขกายสบายใจ 
http://www.learners.in.th/blogs/posts/421635 

 
เพลงคิ้ว ตา ปาก แกม 

น่ีคิ้ว นี่ตา นี่ปาก นี่แกม (ซ้ํา) 
เรามายิ้มแยม (ซา) 

น่ีแกม น่ีตา น่ีปาก น่ีคิ้ว (ซ้ํา) 
http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

 
เพลงมาตบมือ 

มาตบมือ มาตบมือ แลวเดินรอบๆ ตัวไป 
ตบ ตบ ตบใหสนุกสุขสันต ตบมือสรางไมตรี 

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

เพลงกํามือ 
กํามือขึ้นแลวหมุนหมุน 
ชูมือขึ้นโบกไปมา (ซ้ํา) 

กางแขนขึ้นและลง 
พับแขนเอามือแตะไหล 

กางแขนขึ้นและลง 
ชูขึ้นตรงหมุนไปรอบตัว 

http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.40;wap2 
 

เพลงมาตบมือ 
มาตบมือ มาตบมือ แลวเดินรอบๆตัวไป ตบ 

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

 
 



เพลงคิ้ว ตา ปาก แกม 
นี่ค้ิว นี่ตา นี่ปาก นี่แกม (ซ้ํา) เรามายิ้มแยม (ซ้ํา) 

น่ีแกม น่ีตา น่ีปาก น่ีคิ้ว (ซ้ํา) 
http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

 
เพลงยืนตัวตรง 

ยืนตัวใหตรง กมหัวลงตบมือแผะ 
แขนขวามอยูไหน หันตัวไปทางนั้นแหละ 

ยืนตัวใหตรง กมหัวลงตบมือแผะ 
แขนซายอยูไหน หันตัวไปทางน้ันแหละ 

http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 
 

เพลงตบมือ 
ตบมือหาครั้ง หน่ึง สอง สาม สี่ หา 
ตบใหดังกวาน้ี หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

กระโดดขางหนาหาที หน่ึง สอง สาม สี่ หา 
แลวถอยกลับที่เหมือนเดิน หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

กระโดดไปทางซาย หนึ่ง สอง สาม สี่ หา 
แลวยายไปทางขวา หน่ึง สอง สาม สี่ หา 
สายสะโพกไปมา หน่ึง สอง สาม สี่ หา 
หัวเราะหาหาดังดัง หา หา หา หา หา 

http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 

เพลงชูมือ 
ชูมือขึ้นไปตรงตรง 

แลวลดแขนลงโยกซายโยกขวา 
ขยับไหลโยกยายไปมา 
ขยับไหลโยกยายไปมา 

ในจังหวะสามชาสายเอาแรงแรง 
ฉึ่ง ฉึ่ง โปง โปง ฉึ่ง ฉึ่ง ฉึ่ง โปง โปง ฉ่ึง ตะโลง ตะโลง ตะโลง โปง ฉ่ึง 

http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 



เพลงรวมรองเพลง 
มาเถิดเรามา รวมรองเพลงกัน 
พวกเราทั้งนั้นมา ตบมือ ......ที 

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

เพลงสวัสดีพี่นองกัน 
สวัสดีวันน้ีมาพบกัน 
เธอกับฉันพบกัน 

สงยิ้มใหดวยมิตรไมตรี 
จับมือซายดวยซิเราเปนพี่นองกน 

http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 

เพลงชูมือ 
ชูมือขึ้นไปตรงตรง 

แลวลดแขนลงโยกซายโยกขวา 
ขยับไหลโยกยายไปมา  
ขยับไหลโยกยายไปมา 

ในจังหวะสามชาสายเอาแรงแรง 
ฉึ่งฉ่ึง โปง โปง ฉึ่งฉึ่งฉ่ึง โปง โปง ฉึ่ง ตะโลง ตะโลง ตะโลง โปง ฉ่ึง 

http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

เพลง ฉันเปนกาตมน้ํา 
ฉันเปนกาตมนํ้า อวน เต้ีย มอตอ 

นี่คือหูของฉัน น่ีคือพวยกางอ 
ยามเมื่อนํ้ามันเดือด…วู..ยามเมื่อนํ้ามันเดือด 

ยกฉันลงแลวก็ชงฉันหนอย 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

เพลงเรามีตาไวดู 
เรามีตาไวดู เรามีหูไวฟง 

คุณครูทานสอนทานสั่ง ตองตั้งใจฟง ตองตั้งใจดู 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 



เพลงเด็กเอย..เด็กดี ตองมีหนาที่ 10 อยางดวยกัน 
หน่ึง…นับถือศาสนา 

สอง…รักษาธรรมเนียมมั่น 
สาม…เช่ือพอแมครูอาจารย 

สี่…วาจานั้นตองสุภาพออนหวาน 
หา…ยึดมั่นกตัญู 

หก…เปนผูรูรักการงาน 
เจ็ด…ตองศึกษาใหเช่ียวชาญตองมานะบากบั่น ไมเกียจไมคราน 

แปด…รูจักออมประหยัด 
เกา…ตองซื่อสัตยตลอดกาลน้ําใจนักกีฬากลาหาญ ใหเหมาะกับกาล สมัยชาติพัฒนา 

สิบ…บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนรูบาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติตองรักษา 
เด็กสมัยชาติพัฒนา จะเปนเด็กที่พาชาติไทยเจริญ 

http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 
 

เพลงรําระบําชาวเกาะ 
รําระบําชาวเกาะ ไพเราะเสนาะจับใจ 

สายนํ้าหลั่งไหล สายนํ้าหลั่งไหล 
กระทบหาดทรายดังครื่นๆ กระทบหาดทรายดังครื่นๆ 

http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

เพลงกํามือ 
กํามือขึ้นแลวหมุน ๆชูมือขึ้นโบกไปมา 
กํามือขึ้นแลวหมุน ๆชูมือขึ้นโบกไปมา 

กางแขนขึ้นแหละลงพับแขนมือแตะไหล 
กางแขนขึ้นแหละลงพับแขนมือแตะไหล 

ชูมือขึ้นหมุนไปรอบตัว 

http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 

เพลงดื่มนม 
ดื่ม ดื่ม ดื่ม เรามาดื่ม ดื่มนมกันเถอะ 

ดื่ม แลว อยาทําเลอะเทอะ ดื่มแลว อยาทําเลอะ 
เทอะ ดื่ม นมเยอะ ๆ รางกาย แข็งแรง เยๆ(ซ้ํา) 

http://blog.eduzones.com/moobo/95776 



เพลง ฟ.ฟนสวยจัง 
ใครอยากฟนขาวอยากฟนสวยก็ตองแปรงฟน 

ไมอยากฟนดําและฟนหลอก็ตองแปรงฟน 
อยากจะมีลมหายใจหอมยิ้มไดช่ืนบาน (ไดท้ังวัน) 

ก็มา ๆ เราแปรงฟนกันเถอะ 
(ก็มาๆเราแปรงฟนดวยกัน) 

(ก็ฟนของเราตองหมั่นคอยดูแล) 
ฟนผุๆเห็นเปนรูมันดูไมดี 

ยิ้มมาทีเห็นฟนดําก็ดูไมสวย 
แถมมีกลิ่นแปลกๆเพื่อนไมอยากคุยดวย 

ไมคอยมีใครอยากใกลเลย 
ฟนผุๆเคี้ยวอะไรไดไมคอยดี 

แลวบางทีเค้ียวไปโดนมันก็ปวดฟน 
แสนจะเจ็บจี๊ดๆปวดตุบๆ ตรงน้ัน อูยทรมานจังเลย 

เชาก็แปรง เย็นก็แปรงฟนสะอาดดี 
ทุกๆซี่ทุกๆวันฟนสะอาดจัง 

หรือจะแปรงทุกครั้งหลังจากทานอาหาร 
ฟนก็จะไมผุแนนอน 

ฟนขางบนนะเราก็แปรงลงลาง 
ฟนขางลางเราก็แปรงขึ้นบน 

ถาขจัดคราบฟนออกจากปากใหพน 
ฟนเราทุกคนจะแข็งแรง 

แมถาใครฟนผุอยูแลวอยาเสียใจ 
ไมเปนไรพอมีทางแกไข 

ก็รีบไปใหคุณหมอชวยเร็วไว 
รักษาใหฟนหายดี 

http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 
 
 
 



เพลงอาบน้ํา 
อาบน้ําแลวสบายตัว 

สบายหัวหนูหมั่นสระผม 
ตัดเล็บที่มันแหลมคม 

ปากหอมนาชมเพราะหนูแปรงฟน…. 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 
เพลง ตาเรามีไวดู 

ตาเรามีไวดู 
หูเรามีไวฟง 

จมูกอยูตรงกลาง 
มีไวสําหรับหายใจ 

มือเรามีสองมือเอาไวจับถือทํางานท่ัวไป 
สวนขาพาเราเดินได 
สวนขาพาเราเดินได 

ไปไหนไหนดวยขาของเรา 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 
เพลงสวัสดี 

สวัสดีแบบไทย ๆแลวก็ไปแบบสากล 
สวัสดีทุกๆคน 

แบบสากลแลวก็แบบไทย 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 
เพลงสวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ 

เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับ/สวัสดีคะ 
เมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษทีขอโทษครับ/ขอโทษคะ 

เมื่อจากกันยกมือไหวสวัสดีสวัสดีครับ/สวัสดีคะ 
เมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับ/ขอบคุณคะ 

http://blog.eduzones.com/moobo/95776 



เพลงเขาแถว 
เขาแถว เขาแถวอยาล้ําแนวยืนเรียงกัน 
อยามั่วแชรเชือนเดินตามเพื่อนใหทัน 

ระวังจะเดินชนกันเขาแถวเร็วพลันวองไว 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 
เพลงรีบไปโรงเรียน 

หนูหนูเด็กๆทั้งหลายอยานอนตื่นสายเปนเด็กเกียจคราน 
ตื่นเชาจะไดเบิกบานสดชื่นสําราญสมองแจมใส 
อาบน้ําลางหนาสีฟนรีบเรงเร็วพลันแตงตัวทันใด 
รับประทานอาหารเร็วไวเสร็จแลวก็รีบไปโรงเรียน 

http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 
เพลงพบกันใหม 

พบกันใหม พบกันใหม จากกันไปขวัญใจกลับมา 
โอละเฮ ลันลันลา ถึงสัปดาหเราหยุดสองวัน 

เสาร อาทิตย ฉันคิดถึงเธอ ฉันนอนละเมอหัวใจไหวหวั่น 
โอละเฮ ลันลันลา พอถึงวันจันทรเรากอพบกันใหม 

http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 
เพลงยักคิ้ว 

ยักค้ิว ยักเอวยักไหลตาชมายยิ้มไปยิ้มมา 
ชิกกาบุมชิกกาบุม ลันลา (ซ้ํา) 
จีบซาย จีบขวา ลอยหนารําวง 

http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 

เพลงเก็บของ 
เก็บ เก็บ เก็บ มาชวยกันเก็บของที 

เร็วคนดี มาเก็บเขาที่กันเอย 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 



เพลง นี่คือผม..นี่คือหนาผาก 
นี่คือผม..นี่คือหนาผาก นี่คือปาก..น่ีคือลูกตา 

ยื่นออกมาเคาเรียกวาแขน..อันแบน แบนเคาเรียกสะโพก.. 
เอาไวโยก แซมบา…แซมบา 

http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 

เพลงจับใจ 
จับหัว จับหู จับไหล   จับไหล จับหู จับหัว 

จับเอวแลวก็สายตัว (ซ้ํา)   เอามือจับหัว จับหู จับไหล 
หมุนไหล หมุนไหล หมุนไหล  จับแขน จับขา จับเขา  
จับเขา จับขา จับแขน   จับใจสงไปใหแฟน (ซ้ํา)  

เอามือจับแขน จับขา จับเขา  หมุนเขา หมุนเขา หมุนเขา 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 
เพลงกํามือ 

ยื่นแขนทั้งสองออกไป  กํามือไวสายเอวแรงแรง (ซ้ํา) 
แลวเราหมุนไปรอบตัว (ซ้ํา)  กํามือไวสายเอวแรงแรง 

ยื่นแขนทั้งสองออกไป   จับไหลไวสายเอวแรงแรง (ซ้ํา) 
แลวเราหมุนไปรอบตัว (ซ้ํา)  จับไหลไวสายเอวแรงแรง 

ยื่นแขนทั้งสองออกไป   จับหัวไวสายเอวแรงแรง (ซ้ํา) 
แลวเราหมุนไปรอบตัว (ซ้ํา)  จับหัวไวสายเอวแรงแรง 

ยื่นแขนทั้งสองออกไป   จับเขาไวสายเอวแรงแรง (ซ้ํา) 
แลวเราหมุนไปรอบตัว (ซ้ํา)  จับเขาไวสายเอวแรงแรง 

http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 

ปาก  
ปากของหนูน้ันจิ้มลิ้มนารัก  
ใครเห็นพูดทักรูจักทักทาย  
หนูพูดดีดีเปนศรี เปนศักดิ์  

ปากหนูรูจัก นับหน่ึง สอง สาม  
http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 



มือ และ เทา  
มือ เทา ของหนู มีอยูสิบน้ิว  
มือหนูใชหิ้วชวยจับสิ่งของ  
หนูเดินสองขาพาวิ่งไววอง  

หนูนั่งยองยองดวยขาแข็งแรง  
http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 

คํานําหนาชื่อ เพศ อายุ  
เด็กชายเด็กหญิง ตางเปนเพื่อนกัน  

ในหองของฉัน มีทั้งหญิงชาย  
เด็กชายกลาแกรง แข็งแรงมากหลาย  

เด็กหญิงขี้อาย ดูนารักจัง  
http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 
เด็กสองคน 

มีเด็กสองคน วิ่งวนเลี้ยงไก 
คนสูงถือไม อันยาวหนักหนา 

มีไกสิบตัว มากจนลายตา 
อีกคนนอยกวา หาตัวว่ิงไว 

ถือไมอันสั้น เขานั้นตัวตํ่า(เต้ีย) 
นับไกนาขัน เทากันหรือไม 
หาตัว สิบตัว รีบนับเร็วไว 
สูง-ต่ํามีไก ไมเทากันเลย 

http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 
 

รูปราง ลักษณะหนาตา  
คนเราเกิดมา หนาตาแตกตาง  

ทั้งรูป ทั้งรางสูงต่ําตางกัน  
บางดํา บางขาวหนายาว หนาสั้น  

สิ่งที่เหมือนกันคือความดีเอย 
http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 



ชื่อ – สกุลของเพื่อน  
เพื่อนฉันมากมาย หญิงชายหลายคน  

ทั้งตาลทั้งตนตางเปนเพื่อนกัน  

ฉันมีอะไร ก็ใหแบงปน  

เพราะพวกเรานั้น เปนเพื่อนรักเอย 

http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 
 

ตา  
หนูนั่งมองดูหมู หมา กา ไก  

มองใกล มองไกล มองไปรอบขาง  
มองซาย มองขวามองหนา มองหลัง  

หนูเห็นทุกอยางดวยตาหนูเอง 
http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 
สวัสดีครูขา 

สวัสดีครูขา หนูมาแตเชา 
กอนโรงเรียนเขา มาเชาใจสบาย 
ครูเฝายืนคอย เด็กนอยหญิงชาย 
เขาแถวเรียงราย เราไหวครูเรา... 

http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.40;wap2 
 

อยาปลอยเล็บยาว 
อยาปลอยเล็บยาว เหมือนดังแมวหงาว 

คอยจองจับหนู ขี้เล็บปลอยไว 
มันไมหนาดู ตองหมั่นเช็ดถู ทุกเชาและเย็น... 

http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.40;wap2 
 
 
 
 



นี่คือนิ้วมือของฉัน 
นี่คือน้ิวมือของฉัน มือฉันน้ันมีสิบนิ้ว 
มือซายฉันมีหาน้ิว มือขวาก็มีหาน้ิว 

นับ หน่ึง สอง สาม สี่ หา 
นับตอมา หก เจ็ด แปด เกา สิบ 

นับนิ้วนั้นจงอยารีบ นับหน่ึงถึงสิบจําใหข้ึนใจ 
http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 
เราใชอะไร 

เราใชอะไร ออมือสองขาง 
ซาย ขวา ใชตาง กันบางนิดหนอย 
มือขวาถนัดกวา เพราะวาใชบอย 
มือซายใชนอย ไมคอยถนัดเอย 

http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 
 

ปรบมือขางซาย 
ปรบมือขางซาย (ปรบมือทางซาย 2 ครั้ง) 
ปรบมือขางขวา (ปรบมือทางขวา 2 คร้ัง) 

พวกเรามาสนุกเฮฮา ปรบมือขางซาย ปรบมือขางขวา 
http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 
ปกช่ือ 

เราปกช่ือที่เสื้อดานขวา 
ดานซายน้ันหนามีกระเปา 

เราจําจากเสื้อของเรา 
เสื้อของเขาก็มีขวา-ซายเอย 

http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 
 
 
 
 



แมกระตาย 
แมกระตายเดินมา นําหนาลูกนอย 
เดินตามตอยตอย สีขาวอยูหลัง 

สีดํานาดู เดินอยูตรงกลาง 
ทางซายหญาบาง ทางขวาหนาเอย 

http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 
 

ชาง 
ชางมีสี่ขา มามีสี่ขา 

คนเราน้ันหนา สองขา ตางกัน 
ชางมา มีขา สี่ขา เทากัน 

แตกับคนน้ัน ไมเทากันเอย 
http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 
แมให เงิน 

แมให เงินพี่ วันน้ี หาบาท 
แตฉัน ไดขาด สองบาท ใชไหม 
ฉันได สามบาท นอยกวา เสียใจ 

พี่ได มากกวา ยิ้มรา ยินดี 
http://lek501.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html 

 
 

อาหาร 
อาหารของเรา ตองเอาใจใส 
กินผักผลไม กินไขกินนม 

กินเนื้อกินปลา แทนยาขมขม 
กินขาวกินขนม อบรมเรื่องกิน 

 
 


