
 
การรวบรวมเพลง 

คําคลองจองสําหรับเด็กปฐมวยั 

 

จัดทําโดย 

นางสาวศรสวรรค บูรณะกิต ิ

รหัส 5481860203 หอง 2 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปที ่3 

 

เสนอ 

อาจารย นิธินาถ อุดมสันต 

เพลงคําคลองจองน้ีเปนสวนหนึ่งของรายวิชา การจัด

ประสบการณทางภาษาสาํหรับเด็กปฐมวัย 

ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2556 

 



คํานํา 

 การรวบรวมบทเพลง ฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของวิชาการจัดประสบการณทางภาษา

สําหรับเด็กปฐมวัย โดยมีจุดประสงค เพื่อคนหาคําคลองจองและเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

ซึ่งเอกสารฉบับน้ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับเพลง และคําคลองจอง ผูจัดทําหวังวารายงานฉบับน้ีจะ

ใหความรู และเปนประโยชนแกผูอานทุก ๆ ทาน    

 

 
       ผู้จดัทํา 

      นางสาวศรสวรรค์ บรูณะกิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

เร่ือง          หนา 

สาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก      4 - 11 

สาระที 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก   12 - 18 

สาระที 3 ธรรมชาติรอบตัว       19 - 28 

สาระที 4 สิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก       29 - 32 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สาระที 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
  1.เพลง สวัสดิ์ดีตะวัน 
 สวัสดิ์ดีตะวัน 

สวัสดิ์ดีโลกกวาง 

สวัสดิ์ดีตนไมและนกในนภา 

สวัสดิ์ดีภูเขาปลานอยในธารา 

สวัสดิ์ดีคุณครูเพื่อนยาและฉันเอง 

ที่มา: คุณครูนิภา   ภูกลาง  โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด 

 

 2.คาถาเด็กดี 
 พุทธังทําดี 

ธรรมมังทําดี                                                 

สังฆังมังทําดี 

เรื่องทุบตีไมมีแนๆ  

คุณพอและคุณแม ทานรักแตคนทําดี 

ที่มา: คุณครูนิภา   ภูกลาง  โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด 

 

 3.เพลง เอามือวางท่ีตัก 
 เอามือวางไวที่ตัก ช่ังนารักนารักจริงๆ 

เอามือวางไวที่ไหล  ช่ังฉายไรฉายไรจริงๆ 

เอามือวางไวที่อก  ช่ังตลกตลกจริงๆ 

เอามือวางไวที่กน         ช่ังซุกซนซุกซนจริง 

เอามือวางไวที่ตัก         ช่ังนารักนารักจริงๆ 

ที่มา: คุณครูนิภา   ภูกลาง  โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด 

 

 



  4.เพลง ปฏิบัติตามกฎหองเรียน  
 เด็กเอยเด็กดี  ตองมีวินัย  

ระเบียบมีไว   ใหปฏิบัติ  

สิ่งของวางจัด   ทุกอยางสวยงาม  

หนูอยามองขาม  กฎของหองเรียน  

ปฏิบัติตามกฎหองเรียน 
ที่มา:http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999คุณครูปยะพร นามสกุล 

สีเสียดคา  

 

  5.เพลง หู  
 เรามีสองหู  ขางซายขางขวา  

อยูบนใบหนา   คอยฟงเสียงดัง  

หูมีไวฟง   ระวังหนอยหนา  

รูจักรักษา   อยาแคะหูเอง  

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

สีเสียดคา  

 

  6.เพลง จมูก  
 หนูมีจมูก  อยูบนใบหนา  

จมูกนี้หนา   มีไวหายใจ  

ดมกลิ่นเร็วไว   ดวยจมูกเรา  

สูดลมออกเขา   ปอดเฝาทํางาน  

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

สีเสียดคา  

 

   

 



 

7.เพลง การรับประทานอาหาร  
 กอนจะทานขาว  เราตองลางมือ  

ทานขาวทุกมื้อ    สะอาดปลอดภัย  

อยาลืมจัดเก็บ    ถวยชามของใช  

หนูก็ทําได    ไมเห็นยากเลย  

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

สีเสียดคา  

  8.เพลง กิจวัตรประจําวัน                          
 ตื่นนอนแตเชา   อาบนํ้าแปรงฟน  

มาทานขาวกัน    กอนไปโรงเรียน  

หนูจงตั้งใจ    หัดอานหัดเขียน  

ฝกฝนพากเพียร   จะเรียนเกงเอย  

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

สีเสียดคา  

 

  9.เพลง ปาก  
 ปากของหนูน้ัน  จิ้มลิ้มนารัก  

ใครเห็นพูดทัก    รูจักทักทาย  

หนูพูดดีดี    เปนศรี เปนศักดิ์  

ปากหนูรูจัก    นับหน่ึง สอง  

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

สีเสียดคา  

 

 

 



  10.เพลง มือ และ เทา  
 มือ เทา ของหนู  มีอยูสิบน้ิว  

มือหนูใชหิ้ว    ชวยจับสิ่งของ  

หนูเดินสองขา   พาวิ่งไววอง  

หนูน่ังยองยอง    ดวยขาแข็งแรง  

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

สีเสียดคา  

  11.เพลง การใชหองน้ําหองสวม  
 หองนํ้าของเรา   ตองชวยรักษา  

ราดนํ้าทุกครา    กอนและหลังใช  

หองนํ้าสะอาด    กลิ่นหอมช่ืนใจ  

หนูจงจําไว    โรคภัยไมมี  

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

สีเสียดคา  

 

  12.เพลง ยินดีที่พบกัน  
วันน้ียินดีท่ีเราไดมาพบกัน (ซ้ํา) 

ยินดี ยินดี ยินดี  มาเถิดมา เรามารวมสนุก   

ปลดเปลื้องความทุกข ใหมันสิ้นไป มาเถิดมา 

เรามารวมจิต   ชวยกันคิดใหการศึกษาเจริญ 

ที่มา : http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.htm 

 

 13.เพลง นี่แมน  
 น่ีแมนผม น่ีแมนหนาผาก  น่ีแมนปาก น่ีแมนหูดัง น่ีแมหลัง 

น่ีแมนหนาแขง อันตองแตง   เขาเรียกวาแขน อันแบน แบน 

เขาเรียกสะโพก    เอาไวโยก แซมบา ๆ 

ที่มา : http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.htm 

 



  14.เพลง สะอาด  
 ไหนดูเล็บมือ น่ีไงละ ๆ  แหมสะอาดดีน่ีเธอ ขอบคุณคะ ๆ 

ไหนลองดูฟน ๆ นี่ไงละ ๆ  แหมสะอาดดีน่ีเธอ ขอบคุณคะ ๆ 

ที่มา : http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.htm 

 

 

  15.เพลง อายน้ํา 

  อาบนํ้าซูซา   ลางหนาฟอกสบูถูตัว 

ชําระเหงื่อไคลบลาดใหท่ัว  เสร็จแลวเช็ดตัว 

เราไมขุนมัว    สุขกายสบายใจ 

ที่มา : http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.htm 

 

  16.เพลงตบมือซาย ขวา  
ตบมือขางซายๆตบมือขางขวาๆ  เรามาสนุกเฮอา 

ตบมือขางซาย      ตบมือขางขวา 

ที่มา : http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.htm 

 

17.เพลง แบมือแลวกํา                        
แบมือแลวกําๆ สลัดใหมันแรงๆ ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ 

แบมือแลวกําๆ ตบใหดังแผะๆ ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ 

แบมือแลวกําๆ วางบนตักน่ันแหละๆ 

ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ หนูนอยเอยอาปากก็เห็นฟน 

ที่มา : http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.htm 

 

 



  18.เพลง สบายตัว 
 อาบนํ้าแลวสบายตัว  สบายหัวหนูหมั่นสระผม 

ตัดเล็บที่มันแหลมคม   ปากหอมนาชมเพราะหนูแปรงฟน 

ที่มา : http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.htm 

 

 

 19.เพลง สวนประกอบของรางกาย 
 เรามีตาไวดู เรามีหูไวฟง   จมูกอยูตรงกลาง เอาไวสําหรับหายใจ 

เรามีมือสองมือ เอาไวจับถือทํางานทั่วไป  สวนขาพาเราเดินได ไปไหนไหนดวยขาของ

เรา 

ที่มา : http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.htm 

 

 20.เพลง สองตา สองหู 
 ตาสองตาไวดู หูสองหูไวฟง สองขายืนแลวน่ัง สองหูฟง สองตาดู 

มือสองมือของเรา เทาของเราไวเดิน ปากรองเพลงเพลินเพลิน สองเทาเดิน สองตาดู 

ที่มา : http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.htm 

 

 21.เพลง ตาดู หูฟง 
 เรามีตาไวดู   เรามีหูไวฟง 

คุณครูทานสอนทานสั่ง  เราต้ังใจฟง เราตั้งใจดู 

ที่มา : http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.htm 

 

 22.เพลง ตา หู จมูก 
 ตา หู จมูก จับใหถูก จมูก ตา หู                            

จับใหมจับใหฉันดู (ซ้ํา) 

จับจมูก ตา หู จับหู ตา จมูก 

ที่มา : http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.htm 



  23.เพลง ตบมือ 
 ตบมือหาคร้ัง หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

ตบใหดังกวาน้ี หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

กระโดดขางหนาหาที หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

แลวถอยกลับที่เหมือนเดิน หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

กระโดดไปทางซาย หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

แลวยายไปทางขวา หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

สายสะโพกไปมา หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

หัวเราะหาหาดังดัง หน่ึง สอง สาม สี่ หา 

ที่มา : http://supranee176.wordpress.com/2012/01/18/เพลงสสอนเด็กปฐมวัย 

 

24.เพลง นับ  
 เอามือทั้งสองแลวกางออกไป (ซ้ํา) 

กมหัวไวขาตึงหนาตรง (ซ้ํา) 

จับขอเทาใหมั่นคง 

ยอหัวลงแลวจึงยืดตัว 

หมุนรอบตัวเราเอง 

ที่มา : http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 



  25.เพลง ฟนผุ  
 ฟนผุละซิ ๆ ๆ   น่ันแหละ 

ผุอีกละซิ ๆ ๆ    น่ันแหละ 

น่ันแน ๆ ๆ    น่ังทําหนามอย 

ปวดฟนหนาจอย   แหมครางออยเชียวแหละ 

ทํามือทําไม    บอกไบแบะๆ 

ชักชวนแปรงฟน   ใหทุกวันน่ันแหละ 

แปรงขึ้นแปรงลง   อยาพะวงเลยแหละ 

ฟนขาวเร็วรวด   แหมหายปวดเลยแฮะ 

ที่มา : http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.htm 

 

  26.เพลง กํามือ 
 กํามือขึ้นแลวหมุนหมุน 

ชูมือข้ึนโบกไปมา ( ซ้ํา) 

กางแขนขึ้นและลง 

พับแขนเอามือแตะไหล 

กางแขนขึ้นและลง 

ชูขึ้นตรงหมุนไปรอบตัว

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระที 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก 
  27.ครูชื่ออะไร 
 หนูจารูไหม  ครูช่ืออะไร  
ใครหนอตอบได  ชวยบอกเพื่อนที  

เจอะกันรูจัก   ทักทายสวัสดี  

เจอกันวันน้ี “สวัสดีครับ” “สวัสดีคะ”  

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

นามสกุล สีเสียดคา 
   

  28.เพลง คนมีปญญา 
 คนมีปญญาสรางบานไวบนศิลา (ซ้ํา 4 รอบ) 
เมื่อมีลมพายุ พัดมา 
เมื่อมีฝนตก และน้ําไหลเช่ียว 
บานของเขาก็ยังคงอยู 
คนโงสรางบาน สรางบานไวบนหาดทราย(ซ้ํา 4 รอบ) 
เมื่อมีลมพายุ พัดมา 
เมื่อมีฝนตก และน้ําไหลเช่ียว 
บานของเขาก็พังทลาย 
ที่มา : http://khunkruko.wordpress.com/2011/08/22/เพลง-คนมีปญญาสรางบาน 
 
  29.คําคลองจอง สวัสดีครูขา  
 สวัสดีครูขา  หนูมาแตเชา  กอนโรงเรียนเขา  มาเชาใจสบาย  ครูเฝายืนคอย  เด็ก
นอยหญิงชาย  เขาแถวเรียงราย  เราไหวครูเรา   
ที่มา : http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.40;wap2 

 

 

 

 

 



30.เพลง รีบไปโรงเรียน 
หนูหนูเด็กๆท้ังหลายอยานอนตื่นสายเปนเด็กเกียจคราน 

ตื่นเชาจะไดเบิกบาน สดช่ืนสําราญสมองแจมใส 

อาบนํ้าลางหนาสีฟน รีบเรงเร็วพลันแตงตัวทันใด 

รับประทานอาหารเร็วไวเสร็จแลวก็รีบไปโรงเรียน 

ที่มา : http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.htm 

 

  31.เพลง   มาโรงเรียน 
 มาโรงเรียนไดเลนไดเรียน  ไดพบเพื่อนเขียนอานหนังสือ 

ไดรองเพลงเลนเกมฝกปรือ   เด็กไมด้ือตองมาโรงเรียน 

ที่มา : แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

   

   32.เพลง   แมของฉัน 
 แมของฉันทานน้ันแสนดี  พระคุณทานมีตอลูกเหลือลน 

ทานรักลูกทานเทากันทุกคน   บุญคุณเหลือลนหนอแมของฉัน 

 ทานเลี้ยงฉันมาแตเล็กแตนอย  แมทานเฝาคอยดูแลทุกวัน 

ใหนมปอนขาวรองเพลงกลอมขวัญ  อบรมใหฉันไดเปนคนดี 

ที่มา : แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

   33.เพลง   ถวายพระพร 
 องคราชินีศรีพระแมเจา  ปวงขาเหลาประชาชนไทย 

ขอนอมเกลาถวายพระพรชัย   ซึ้งน้ําพระทัยองคราชินีศรีเมือง 

ที่มา : แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

 

 

 



 34.คําคลองจอง   กราบแมเจาของชาวไทย 
 สมเด็จพระราชินี   ทรงเปนศรีประชาไทย 

พระองคเสด็จไป    ทั้งใกลไกลไปทั่วถึง 

 พระองคทรงเปนแม   ทรงเผื่อแผเปนที่พึ่ง 

คนไทยใจคํานึง     ระลึกถึงคุณพระองค 

 ขอทรงพระเจริญ   ทรงดําเนินสมประสงค 

ผองขาพรอมนอมลง    กราบแมเจาของชาวไทย 

ที่มา : แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

35.เพลง  เลนใหเปนประโยชน 
 เลน เลน เลน   เลนใหเปนประโยชน 

ระวังของเลนใหโทษ   ประโยชนของเลนมากมี 

ที่มา : แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

36.เพลง  เลนแลวเก็บดวย 
 (รอง) เลนแลวเก็บดวย  จึงจะชวยดูดี 

เลนแลวเก็บที    (พูด) จะดูดีนะเธอ 

ที่มา : แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

37.เพลง  เลนดีดีมีคุณคา 
 เลนดีดีมีคุณคา   เด็กเด็กจาเลนใหดีดี 

เลนแลวใหรูหนาที่   เก็บไวดีดีของที่เราเลนเอย 

ที่มา : แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

 

 

 



  38.เพลง  แมจา 
 แมจาแมของลูก  แมคือผูปลูกใหลูกเติบโต 

ยามลูกปวยไขรองไหเยโย  แมคอยเฝาโอโหใหลูกหลับนอน 

ที่มา : แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

39.คําคลองจองยานพาหนะ 
 สิ่งที่พาเราไป  น่ันแหละใชพาหนะ 

มีหลายอยางนะจะ  จําไวนะเลาใหฟง 

 หน่ึงหรือคือรถยนต พาดั้นดนสงเสียงดัง 

เรือพาเราขามฝงน่ัง  ขามฝากอยางสบาย 

 เครื่องบินบินขามฟา ไกลสุดตาพาหายใจ 

ถึงแมทางแสนไกล  พาเราไปถึงปลายทาง 

ที่มา : แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

40.เพลง  เลนดีดี 
 เลน เลนดีดี  เลนใหมีประโยชน 

เลนดีจะไมมีโทษ  ประโยชนของเลนมมากมาย 

ที่มา : แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

41.เพลง  เลนแลวเก็บดวย 
 (รอง) เลนแลวเก็บดวย  จึงจะชวยดูดี 

เลนแลวเก็บที    จะดูดีนะเธอ 

ที่มา : แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

 

 

 



42.เพลง  เลนดีดีมีคุณคา 
 เลนดีดีมีคุณคา  เด็กเด็กจาเลนใหดีดี 

เลนแลวใหรูหนาที่  เก็บไวดีดีของที่เราเลนเอย 

ที่มา : แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

  43.เพลง ชุมชนของเรา 
 ชุมชนของเรานาอยู  มีหมูมีกลุมมากมาย 

ผูคนทั้งหญิงและชาย   ตางรวมใจสามัคคีปรองดอง 

ที่มา : แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

    44.คําคลองจอง บุคคลสําคัญในชุมชน               
 ชุมชนของฉัน   บุคคลสําคัญมีมากมาย 

ผูนํามีมากหลาย   ครูหญิงชายก็มีมาก 

 ตํารวจก็หลายทาน  พระอาจารยคอยสอนช้ี 

ทั้งเณรและแมชี   หมออยูท่ีอนามัย 

 ผูนําประเพณ ี   อาสามีผูรับใช 

ทุกคนตางอุนใจ   เมื่ออยูในชุมชนเรา 

ที่มา : แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

  45.เพลง เลนดวยกัน 

 เลนดวยกัน เลนดวยกันแหละดี  เลนจะมีแตสนุกสนาน 

เลนดวยกันแสนสุขสําราญ   เลนดวยกันเบิกบานหัวใจ 

ที่มา : แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา)  

 

 

 

 



46.คําคลองจอง หนาที่เด็ก  
 หนาที่ของเด็กน้ัน  ที่สําคัญหลายประการ 

หน่ึงคือชวยงานบาน   มี่เกียดครานทําทันที 

 สองคือเรียนหนังสื่อ  หมั่นฝกปรือคือทําดี 

การบานงานใดมี   ครูมอบใหใสใจทํา 

 สามใหใฝทําด ี   เปนหนาที่อยาถลํา 

ความชั่วอยามั่วทํา   จงจําไวหนาที่เรา 

ที่มา : แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

  

  47.คําคลองจอง หนาที่ของคนในชุมชน 

 หนาที่ของผูคน  ในชุมชนมมากมาย 

ตํารวจจับผูราย   ครูหญิงชายสอนนักเรียน 

 ชาวนาก็ทํานา  เด็กน้ันหนาก็อานเขียน 

แมคาตั้งหนาเพียร  ขายขาวของตามตั้งการ 

 พระเณรชีทุกคน หมั่นฝกฝนสอนชาวบาน 

ผูนําพิธีการพาชาวบานทําพิธี เจาหนาที่อนามัย 

รักษาไขไมหลบหนี  ทุกคนตางทําดีตามหนาที่ทําดีเอย 

ที่มา : แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที1่ (ลําลี  รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดา

บุญมา) 

 

 

 

 

 

 

 

 



48.คําคลองจอง หนาที่ตอชุมชน 
 หนาที่ตอชุมชน  เด็กเด็ก จําเอาไว 

ที่ทุกคนจงใสใจ   งานสิ่งใดใหชวยกัน 

 เก็บกวาดปดขยะ ซึ่งเกะกะที่สําคัญ 

พัฒนารวมสรางสรรค  ทั้งท่ีวัดและโรงเรียน 

 งานบุญประเพณี รวมทุกทีอยาผิดเพี้ยน 

แมเราเปนนักเรียน  ก็ไปรวมรวมพลัง 

ที่มา : แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระท่ี 3 ธรรมชาติรอบตัว 
  49.เพลง แมงมุมลาย 

 แมงมุมลายตัวนั้น 
ฉันเห็นมันสงสารเหลือทน 

วันหน่ึงมันถูกฝน  ไหลลงจากบนหลังคา 

พระอาทิตยสองแสง  ฝนแหงเหือดไปลับตา 

มันรีบไตขึ้นฟา   หันหลังมาทําตาลุกวาว 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

  50.เพลง ลูกแมว 
 หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว ขน

มันคลายสําล ี

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

  51.เพลง เตา  
 เตาเตา เตา เตานั้นมีสี่ขา  

 สี่ตีนเดินมา   มันทําหัวผลุบ ผลุบ โผล โผล                       

 มันทําหัวผลุบ  ผลุบ โผล โผล 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

  52.เพลง จับปูดํา ขยําปูนา 
 จับปูดํา ขยําปูนา  จับปูมา ควาปูทะเล 

สนุกจริงเลย ชะเลยนอนเปล จะโอละเหนอนเปล หลับไป 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

 

 



  53.เพลง พระอาทิตย ยิ้มแฉง          
  โผลมาจากขอบฟา  เคามาในยามเชา 

สองแสงใหเรา    อบอุนสบาย 

เคาลอยขามเราไป   จมหายไปในยามเย็น 

พรุงนี้เราก็จะเห็น   เคาโผลอีกที…ที่เดิม 

พระอาทิตย ย้ิมแฉง    แกมแดง แดง 

แตงตัว ทาแปงโผลมา   ยามเชาตรู  ฮู ฮู  

พระอาทิตย ย้ิมแฉง   แกมแดง แดง 

แตงตัว ทาแปงโผลมา   สงยิ้มใหคุณหนู 

ยิ้มนอยยิ้มใหญ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

  54.เพลง อึ่งอาง 
 อึ่งอางมันน่ังขางโอง  มานั่งหลังโกงจะคอยกินมด 

เด็กเอยเจาอยาพูดปด   เด็กเอยเจาอยาพูดปด 

จะกลายเปนมดอาหารอึ่งอาง 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

  55.เพลง แตงโม 
 แตงโมผลใหญ ๆๆ เกิดขึ้นไดจากเม็ดแตงเม็ดเล็ก จําไวนะพวกเด็ ๆ จําไวพวกเด็ก 

ๆๆ เม็ดแตงเม็ดเล็กกลายเปนแตงผลใหญ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

  60.เพลง ชาง 
 ชางๆๆ นองเคยเห็นชางรึเปลา 

ชางมันตัวโตไมเบา จมูกยาวๆเรียกวางวง 

มีเข้ียวใตงวงเรียกวางา มีหูมีตา หางยาว 

ที่มา.wattanasatitschool.com 



   

  61.เพลง สัตว 
 แมวของฉันน้ันรองเสียงดัง..เหมียว เหมียว งาว เหมียว เหมียว งาว 

วัวของฉันน้ันรองเสียงดัง.. มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ 

กบของฉันน้ันรองเสียงดัง..อบ อบ อบ อบ 

ไกของฉันน้ันรองเสียงดัง…เอก อี้ เอก เอก อี้ เอก เอก อี้ เอก 

เอะ.. น้ันใครรองเพลงใหเราฟง 

ซอล ลา ซอล ฟา มี เร โด 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

  

  62.เพลง ทะเลแสนงาม 
 โอทะเลแสนงาม ฟาสีครามสดใส มองเห็นเรือใบ แลนอยูในทะเล อยูทะเลเห็น 

ปู ดูซิดูหมู ปลา กุงหอยนานา อยูในทองทะเล อยูในทองทะเล 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

  63.เพลง หมด 
 มดตัวนอยตัวนิด  มดตัวนอยตัวนิด 

มดมีฤทธิ์นาดู    ยูฮูมาไวไวกันหนอย 

 มาเร็วเร็วกันหนอย   ยูฮู ยูฮูยู วววว ฮู 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

  64.เพลง กบ 
 อบ อบ อบ อบ เสียงอบฟงแตไกล 

ไป ไป เราไป โดดไปใหเหมือนดังกบ 

โดดลงรู เมื่อเห็นศัตรูรีบหลบ 

เมื่อฝนตก มันรองอบ อบ 

อบ อบ อบ อบ ไปทั่วทองนา 

ที่มา.wattanasatitschool.com 



 

  65..เพลง DOG 
 D O G ดอกนิสัยดีๆ มีหนาที่เฝาบานใหนาย 

D O G ดอกฉันรักเจานายคอยหวงใยคอย เฝาดูแล 

D O G ดอก โฮง โฮง                                             

D O G ดอก โฮง โฮง โฮง 

D O G ดอก โฮง โฮง โฮง โฮง 

ที่มา: คุณครูนิภา   ภูกลาง  โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด 

 

  66.เพลง ANT 
 มันตัวนิดเดียว มันมีเรี้ยวแรง มันไมเดินแซงมีระเบียบวินัย 

เดินเปนแถวยาวขนขาวของกันไป ขนมช้ินใหญขนไปไวในรัง 

A N T แอน แอนน้ันแปลวามด 

A N T แอนมดเปนแถวแนวยาว 

ที่มา: คุณครูนิภา   ภูกลาง  โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด 

 

  67.เพลง กลวย 
 กลวย กลวย กลวย 

กลวยไทยมีหลายชนิด 

กลวยหนีบ กลวยตาก กลวยทับ 

หนีบ ตาก ทับ หนีบ หนีบ หนีบ 

ตาก ตาก ตาก ทับ ทับ ทับ 

ที่มา: คุณครูนิภา   ภูกลาง  โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด 

 

 

 

 



  68..เพลง ระบําก.ไก 
 รําระบําก.ไก ข.ไขสายเอวไปมา 

ลาแลวนะแกวตา ลาแลวนะแกวตา 

พอถึงศาลาละนั่งลง น่ังลง 

 ท่ีมา: คุณครูนิภา   ภูกลาง  โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด 

 

  69.เพลง ลิง 
 ยกมือซายแลวก็ยกมือขวา ยกมือซายแลวก็ยกมือขวา 

ยอขาหมุนไปรอบๆ ยอขาหมุนไปรอบๆ 

ลดมือซายแลวก็ยกมือขวา ลดมือซายแลวก็ยกมือขวา 

สายหนาไปมาแลวเอามือตีกัน ลั่น ลัน ลา ลั่น ลา ลั่น  ลา 

ลั่น ลัน ลา ลัน ลา ลัน ลา 

ที่มา: คุณครูนิภา   ภูกลาง  โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด 

 

  70.คําคลองจอง แมงมุม 
 แมงมุมเจาขา   หนาตาหนากลัว 

จับเกาะตามรั่ว    ชักใยไวคอย 

 แมงมุมขยัน   เพียรหมั่นไมนอย 

สรางบานโยงลอย   ไวคอยอาหาร 

แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสทุธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

71.เพลง ดวดวงอาทิตยเจาขา 
 ดวงอาทิตยเจาขา  อยากรูวาเจามาจากไหน 

เจาสงแสงสวางสดใส   ใหใคร ใครมองเห็นหนทาง 

 ดวงอาทิตยเจาขา  รูไหมวาเจาดีทุกอยาง 

ใหความรอนใหแสงสวาง  เปนผูสรางโลกใหงดงาม 

แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสทุธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 



 

  72.เพลงจันทรเจาขา 
 จันทรเอยจันทรเจาขา  สองแสงมาเวลาคํ่าคืน 

แสงนวลชวนใหไดช่ืน   ยามค่ําคืนไดชมแสงจันทร 

 จันทรเอยจันทรเจาขา  จงกลับมาอยาชานะจันทร 

แสงเจาแพรวพราวอยางน้ัน  อยากชมจันทรนานนานเอย 

แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสทุธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

73.เพลง ดวงดาวพราวฟา 
 ดวงดาวท่ีพราวอยูบนฟา  อยากรูวาดวงดาวเจามาจากไหน 

สงแสงสีนวลยั่วยวนสดใส   อยากถามไถดวงดาวกินขาวรึยัง 

 ดวงดาววันเพ็ญลอยเดนบนฟา  สองแสงจาทําฟาใหงดงามจัง 

อยากไปอยูกับดวงแพรวพราวสักครั้ง  ไดแตหวังใหดาวเจาสงแสงมา 

แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสทุธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

  74.เพลง อากาศ 
 อากาศน้ันหรือคือลม  ที่คลุมหมอยูเต็มพื้นโลก 

อากาศไมดีเหมือนไมมีโชค   อาจเปนโลกรายรายตามมา 

 ควรอยูที่มีอากาศดี  สุขภาพจะดีทั่วหนา 

สรางอากาศใหดีเถิดหนา   ช่ืนชีวาเมื่ออากาศดี 

แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสทุธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

75.เพลงสายฝน 
 สายฝนท่ีสาดและซัด  หนาวเย็นจัดซัดมาคราใด 

เปยกฝนระวังเปนไข   หลบฝนเอาไวเปนไขไมดี 

สายฝนท่ีหลนลงมา   อยากรูวามาจากไหนกันน่ี 

ฝนจาชวยบอกขาที่   วาฝนมีมาจากไหนกันเอย 

แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสทุธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 



 

76.คําคลองจองฝน 
 ฝนตกแดดออก  นกกระจอกเปยกฝน  

เด็ก เด็กทุกคน   หลบฝนใหบาน 

แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสทุธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา)  

77.เพลง เลนใหเปนประโยชน 
 เลน เลน เลน  เลนใหเปนประโยชน 

ระวังของเลนใหโทษ  ประโยชนของเลนมากมี 

แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสทุธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

78.เพลง เลนแลวเก็บดวย 
 เลนแลวเก็บดวย  จึงจะชวยดูดี 

เลนแลวเก็บที   จะดูดีนะเธอ 

 (พูด)เก็บดวยนะเธอนะ 

แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสทุธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

79.เพลง เลนดีดีมีคุณคา 
 เลนดีดีมีคุณคา  เด็กเด็กจาเลนใหดีดี 

เลนแลวใหรูหนาที่  เก็บไวดีดีของเลนท่ีเราเลนเอย 

แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสทุธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

  80.เพลง เตนระบํารําวง 
เตนระบําเตนระบํารําวง มายืนโคงเตนระบําสุขใจ   

รําวงรําวางสดใจ   เตนไปเตนไปช่ืนบาน 

แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสทุธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

   



  81.เพลง  แมงมุม 
 แมงมุมขยุมหลังคา  เห็นคนเดินมาแมงมุมหยุดพัก 

พอคนรองทักถักใยโหยงเหยง  แมงมุมตัวเกงรีบเรงถักใย 

แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสทุธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

  

  82.เพลง  เก็บของ  
 เก็บของเก็บของใหดี  หลังเลนทุกทีเก็บใหดีสิ่งของ 

สิ่งใดเก็บไวอยาใหพรอง   รูจักเก็บสิ่งของรับรองวาดี 

แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสทุธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

83.คําคลองจอง  พืชสีเขียว 
พืชใบสีเขียว  เกาะเกี่ยวริมรั้ว 

ทุกถ่ินมีทั่ว   ใกลตัวมีมากมาย 

ควรนํามากิน   วิตามินดี 

กินแลวจะมี   อวนพีแข็งแรง 

แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสทุธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

  84.คําคลองจอง  ตองไม 
 ตนเอยตนไม  เจาใหรมเงา 

เปนที่นอนเนา   เหลาหมูนกกา 

 เจาเปนอาหาร  แกคนนานมา 

เปนที่พึ่งพา   สรางบานอาศัย 

 ใหความรมรื่น  ชุมช่ืนจิตใจ 

มีสุขทันใด   เมื่ออยูใกลเจา 

 ประโยชนเจามี  สุดที่จะกลาว 

ขอบอกพวกเรา   รูคุณคาเอย 

แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสทุธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 



  85.เพลง  กินผัก 
 กินผักกินผักแหละดี  เพราะผักมีวิตามินมากมาย 

กินแลวรางกายสบาย   โรคภัยไมมาบิดเบียน 

แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสทุธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

   

  86.เพลง  ปลูกผัก 
 ปลูกผักปลูกผักกันเถอะ ปลูกไวเยอะเยอะไวตมแกงกิน 

ผักนั้นมีวิตามิน    เราควรกินผักทุกวันเอย 

แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสทุธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

  87.คําคลองจอง ปลาเอยปลาไทย 
 ปลาเอยปลาไทย  มากมายในนํ้า 

ลองลอยผุดดํา    ในนํ้านาชม 

แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสทุธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

  88.เพลง สัตวน้ํา 
 สัตวนํ้านั้นมีหลายอยาง  ขอกลาวอางหนึ่งอยางคือปลา 

ปลาทะเลปลาหนองปลานา  หลายอยางหนาปลาคือสัตวนํ้า 

แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสทุธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

  89.เพลง เสียงฝน  
เสียงฝน หลนจากฟากฟา  สาดซัดมารหนาวเย็นกระไร (ซ้ํา) 

พวกเราอยาออกไปไหน   เปยกฝนไปจะเปนหวัดเอย 

แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสทุธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

 

 



90.เพลง เสือกับวัว 
1 2 3 ไลตามกันมา  วัวอยูขางหนา ไมตองหลบหนี 

เสืออยูขางนอก   ลอหลอกใหดี 

จับวัวไดทันที    เปนผูมีชัย 

แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสทุธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

  92. เพลง ลูกแพะ   
เตอะ แตะ ๆ ลูกแพะเดินโซเซมา 

เดินโซซัดโซเซ ทําทาโฉเก เตอะ แตะ ๆ 

แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสทุธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

93.เพลง ลิง  
 เตอะ แตะ ๆ เราเดินไป อะไรอยูบนตนไม โหนไปโหนมา 

แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสทุธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

  94.เพลง ตนไม 
 ตนไมน้ันมีชีวิต    อยาไดคิดไปตัดตนไม 

ตนไมจะเสียใจ     ตนไมจะเสียใจ 

ยืนรองไห ...ฮือ...ฮือ 

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

 

 

 

 

 

 

 



สาระที 4 สิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก 
  95.เพลง สามเหลื่ยม สี่เหล่ืยม วงกลม 
 สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม       

ครูบรรจงใหหนูรูจัก                                   

เด็กๆหนูชางนารัก 

เรามารูจัก สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

  96.เพลง กอกน้ํา 
 กอกนํ้าที่ตอกับแปบ แลวใครแอบถอดเอาแปบไป เปดนํ้าจะไหลอยางไร 

(ซ้ํา) 

รูตัวหรือไมใครแอบถอดแปบ แปบแปบ แปบแปบ แปบแปบ 

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

  97.เพลง รถไฟ 
 ขึ้นรถไฟจะไปโคราช ตดดังปาดถึงราชบุรี 

ตดอีกทีถึงบริษัท  บริษัท ปา ๆ เปอ 

ขอเสนอนิยายเร่ืองสั้น  ปากับปู กูอีจู 

ปาไมอยู ปูไปเท่ียว  ปลาดุก ปลาไหล รถไฟชนกัน                             

ที่มา.wattanasatitschool.com 

 

  98.เพลง นาฬิกา 
 ตอก ติ๊ก ตอก ตอก ต๊ิก ตอก 

เขาบอกวาฉันเปนนาฬิกาเดินวนไปเวียนมา ๆ 

พอถึงเวลาก็รอง ติ๊ก ตอก 

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

นามสกุล สีเสียดคา  



  99.คําคลองจอง ของใชประจําตัว                  
 ของใชของหนู ตองดูใหด ี 

เก็บไวเปนที่ อยาใหปะปน  

แกวนํ้า แปรงฟน อยาใหสับสน  

วางไวช้ันบน เก็บไวใหดี  

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

นามสกุล สีเสียดคา  

 

  100.คําคลองจอง ของเลนของใช  
 ของเลนของใช อยาใหเกะกะ  

อยาไดลดละ มองแลวนาดู  

หนูจาเร็วไว มาชวยคุณครู  

เก็บของใสตู ไมรกรุงรัง  

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

นามสกุล สีเสียดคา  

 

 101.คําคลองจอง ขยะ 
 ขยะคือสิ่งไมดี  อยาใหมีมาเกะกะ 

พวกเราควรเก็บขยะ  บานเราจะสะอาดด ี

ที่มา: แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่1 (ลําล ี รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

102.เพลง อยาทิ้ง                         
 อยาทิ้ง อยาทิ้งนะจะ  ทิ้งขยะเกะกะไมดี 

ขยะอันตรายมี    เก็บเสียสิ อยาทิ้ง อยาทิ้ง 

ที่มา: แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่1 (ลําล ี รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

 



103.คําคลองจอง ขยะมีพิษ 
 ขยะมีพิษ  จงคิดจัดการ 

เก็บกวาดจากบาน  ไวนานไมดี 

 นําไปเผาทิ้ง  สิ่งพิษภัยม ี          

เอาไวไมดี   มีพิษตามมา 

 อาจนําโรคราย  เสียหายไดหนา 

ขยะไรคา   เก็บซะอยาทิ้ง 

ที่มา: แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่1 (ลําล ี รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

104.เพลง ประโยชนและโทษของขยะ 
 ขยะเกะกะมีโทษ  ประโยชนน้ันหรือก็มี 

นํากลับไปใชไดที   เปนปุยอยางดีนะหนู 

ที่มา: แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่1 (ลําล ี รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

      

  105.เพลง เลนดวยกัน 
 เลนดวยกัน เลนดวยกันเหละดี  เลนจะมีแตสนุกสนาน 

เลนดวยกันแสนสุขสําราญ   เลนดวยกันเบิกบานหัวใจ 

ที่มา: แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่1 (ลําล ี รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

106.เพลง เมื่อเลนแลวเก็บดวย 
 เมื่อเราเลนแลว  อยาหนีแจวไปสิ 

เลนแลวเก็บที   จะดูดีนะเธอ 

 (พูด) อยาเผลอนะเธอ เมื่อเลนแลว เก็บดวยนะเธอ 

ที่มา: แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่1 (ลําล ี รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา) 

 

 

 



107.เพลง ยานพาหนะ  
หึ่ม ๆ ๆ เครื่องบินกระหึ่มบนฟา 

ปน ๆ ๆ รถยนตแลนมาแตไกล 

ปูน ๆ ๆ นั่นเสียงวูดของรถไฟ                                     

ตึก ๆ ๆ เรือยนตแลนในแมนํ้าลําคลอง 

ที่มา : http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.htm 

 

  108.เพลง หมวกกันแดด  
 หนูจา หนูจะไปไหน ใสหมวกปกใหญ ปดหนาปดตา 

ลา ลา ลา ลา บาบูมใบเย 

พี่จา หนูจะเดินไป โรงเรียนใกลใกล หาเพื่อนเพื่อนหนา 

หนูจา หนูจะไปไหน ใสหมวกปกใหญ ปดหนาปดตา 

พี่จา หมวกปกใบใหญ คุณแมเย็บใหกันแดดดีหนา 

ที่มา : http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อางอิง 

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

ที่มา : wattanasatitschool.com 

ที่มา : http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.htm 

ที่มา : แผนการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปที่1 (ลําลี  รักสุทธี , มะลิวัลย  สีดาบุญมา 

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

ที่มา : คุณครูนิภา   ภูกลาง  โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด 

 

 

 
 


