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คํานํา 

 
การรวบรวมคําคลองจองและเพลงฉบับนี้  เปนสวนหนึ่งของวิชาการจัดประสบการณทางภาษา
สําหรับเด็กปฐมวัย   รหัสวิชา ๙๐๑๓๑๐๒  การศึกษาปฐมวัย ช้ันปที่  ๓  มีจุดประสงคเพื่อศึกษา
ความรูเกี่ยวกับคําคลองจองและเพลงสําหรบัเด็กปฐมวัย   ซึ่งรายงานฉบับนี้มเีนื้อหาเกี่ยวกบัการ
รวบกรวมคําคลองจองและเพลงสําหรบัปฐมวัย ซึ่งไดคัดแยกเปนสาระที่ควรเรียนรู  ซึ่ง
ประกอบดวย  ๑.เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  ๒.เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก ๓.
ธรรมชาติรอบตัว  ๔.สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก 
การรวบรวมคําคลองจองและเพลงเลมนี้  ขาพเจาดําเนินงานการศึกษาจากแหลงความรูตาง ๆ  
อาทิ  ตํารา  หนังสือ  หนังสือพมิพ  วารสาร  นิตยสาร  และแหลงความรูจากเว็บไซตในหองสมุด
และความรูจากโรงเรียนอนบุาลบานเด็กยศวดี  ซึ่งขาพเจาไดเคยออกสังเกตการสอน 
ขาพเจาหวงัวา  เนื้อหาในรายงานการรวบรวมคําคลองจองและเพลงฉบับนีท้ี่ไดเรียบเรียงมาจะเปน
ประโยชนตอผูสนใจเปนอยางดี   หากมสีิ่งใดในรายงานฉบบันี้จะตองปรบัปรุง   ขาพเจาขอนอมรับ
ในขอชี้แนะและจะนําไปแกไขหรือพฒันาใหถูกตองสมบรูณตอไป 
 
 

 

นางสาวลัดดาวัลย  หลงภูงา
ผูจัดทํา 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําคลองจอง 
๑.เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก 

 
1.พยาบาล 
พยาบาลดูแลคนปวย 
เปนผูชวยหมอใจดี 
มีความเมตตาปรานี 
เปนคนดีจิตใจงาม 
คูมือครู แผนจัดประสบการณการเรียนรู ปฐมวัยรศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 

 

 
2.ตํารวจ 
โรงพักเพื่อประชาชน 
ผูคนลวนตองพึ่งพา 
ชวยปราบโจรรายปลนฆา 
ตํารวจอาสาปกปองภัย 
คูมือครู แผนจัดประสบการณการเรียนรู ปฐมวัยรศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 

 
 

3.แมคาขาวหลาม 
แมคา แมคาขาวหลาม ซื้อ หน่ึง สอง สาม ราคาเทาไร 
ขอซื้ออีก สี่ หา หก ขาวหลามกลิ้งตกรีบเก็บไวไว 
ซื้อหกขอแถมอีกหน่ึง ไปจิ้มนํ้าผึ้งอรอยเหลือใจ 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

4.โรงเรียนของฉัน 
โรงเรียน โรงเรียนของฉัน 
เด็กเด็กขยัน ทั้งอานทั้งเขียน 
หนังสือ หนังสือที่เรียน 
ครูใหอานเขียน หนังสือดีดี 
http://suppakrit.homeschoolnetwork.org/content/ภาษาของหนู.html 

 
 

5.พี่กับฉัน 
พี่จา มาไปโรงเรียน 
ไปอานไปเขียน ไปเรียนหนังสือ 
หนูเขียน ก.ไก ครูใหเขียนชื่อ 
ใหคัดลายมือ คัดชื่อหนูเอง 
http://suppakrit.homeschoolnetwork.org/content/ภาษาของหนู.html 

 

6.หนูจารูไหมครูชื่ออะไร  

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

 
 
 
 



 
 
 

7.ชื่อ – สกุล 
คุณแมของฉัน ทานนั้นบอกวา 
คนเราเกิดมา ตองตั้งชื่อพลัน 
ช่ือจริง ชื่อเลน เปนสิ่งสําคัญ 
คนรูจักกัน เพราะขานช่ือเอย 
การเก็บอุปกรณและเครื่องใชในหองเรียน 
ของเลนของใช สมุดดินสอ 
เมื่อใชแลวหนอ ตองเก็บใหดี 
เก็บเปนหมวดหมู นั่นดูเขาที 
หยิบโนนหยิบนี่ หางายจังเลย 
การเก็บอุปกรณและเครื่องใชในหองเรียน 
ปฏิบัติตามกฎหองเรียน 
เด็กเอยเด็กดี ตองมีวินัย 
ระเบียบมีไว ใหปฏิบัติ 
สิ่งของวางจัด ทุกอยางสวยงาม 
หนูอยามองขาม กฎของหองเรียนปฏิบัติตามกฎหองเรียน 
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 
8.หู 
เรามีสองหู ขางซายขางขวา 
อยูบนใบหนา คอยฟงเสียงดัง 
หูมีไวฟง ระวังหนอยหนา 
รูจักรักษา อยาแคะหูเอง 
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

 
 
 



 
 
 

9.จมูก 
หนูมีจมูก อยูบนใบหนา 
จมูกนี้หนา มีไวหายใจ 
ดมกลิ่นเร็วไว ดวยจมูกเรา 
สูดลมออกเขา ปอดเฝาทํางาน 
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 
 

10.ปาก 
ปากของหนูนั้น จิ้มลิ้มนารัก 
ใครเห็นพูดทัก รูจักทักทาย 
หนูพูดดีดี เปนศรี เปนศักด์ิ 
ปากหนูรูจัก นับหน่ึง สอง สาม 
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

 
11.มือ และ เทา 
มือ เทา ของหนู มีอยูสิบน้ิว 
มือหนูใชหิ้ว ชวยจับสิ่งของ 
หนูเดินสองขา พาวิ่งไววอง 
หนูน่ังยองยอง ดวยขาแข็งแรง 
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
12.คํานําหนาชื่อ เพศ อายุ  
เด็กชายเด็กหญิง ตางเปนเพื่อนกัน  
ในหองของฉัน มีทั้งหญิงชาย  
เด็กชายกลาแกรง แข็งแรงมากหลาย  
เด็กหญิงขี้อาย ดูนารักจัง 
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 
 

13.รูปราง ลักษณะหนาตา  

คนเราเกิดมา หนาตาแตกตาง  
ทั้งรูป ทั้งรางสูงต่ําตางกัน  
บางดํา บางขาวหนายาว หนาสั้น  
สิ่งที่เหมือนกันคือความดีเอย 
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

 
14.ชื่อ – สกุลของเพื่อน  

เพื่อนฉันมากมาย หญิงชายหลายคน  
ทั้งตาลทั้งตนตางเปนเพื่อนกัน  
ฉันมีอะไร ก็ใหแบงปน  
เพราะพวกเรานั้น เปนเพื่อนรักเอย 
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 

 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
15.ตา  

หนูน่ังมองดูหมู หมา กา ไก  
มองใกล มองไกล มองไปรอบขาง  
มองซาย มองขวามองหนา มองหลัง  
หนูเห็นทุกอยางดวยตาหนูเอง 
ที่มา ช่ือ คุณครูปยะพร นามสกุล สีเสียดคา 

 
16.เพลงกํามือ 
กํามือขึ้นแลวหมุนหมุน ชูมือขึ้นโบกไปมา(ซ้ําทั้งประโยค) 
กางแขนขึ้นและลง พับแขนมือและไหล 
กางแขนขึ้นและลง ชูข้ึนตรงหมุนไปรอบตัว 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 

 

17.อวน-ผอม 
มีเด็ก คนหน่ึง ซึ่งเขา กินมาก 
ลุกนั่ง ลําบาก เพราะอวน เกินไป 
สวนเด็ก อีกคน ไมกิน อะไร 
จนผอม เหลือใจ ไมมี เรี่ยวแรง 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

18.ใหญ-เล็กอวน-ผอม 
หนูนิดเปนพี่ ดูซิตัวใหญ 
อวนกวาหนูใหม ตัวเล็กเปนนอง 
หนูใหมน้ันหนา ผอมกวาเปนกอง 
นิดหนักกวานอง ใหมผอมตัวเบา 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 

 
 

19.ใหญ-เล็ก 
มาลี เดินมา เห็นหมา ตัวใหญ 
มาลี รองไห ตกใจ กลัวหมา 
เห็นแมว ตัวนอย คอยคอย กาวมา 
แมวเล็ก กวาหมา มาลี ไมกลัว 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 

 
20.บน-ใต 
ฉันนอน บนเตียง สงเสียง แจวแจว 
หนูหม ผาแลว ไวกัน ลมหนาว 
นอนดิ้น ไปมา ฝนวา ควาดาว 
ตื่นมา แสนหนาว ผาตก ใตเตียง 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
21.นับนิ้วมือ 
นี่คือน้ิวมือของฉัน มือฉันน้ันมีสิบน้ิว 
มือซายฉันมีหาน้ิว มือขวาก็มีหาน้ิว 
นับ หน่ึง สอง สาม สี่ หา นับตอมา หก เจ็ด แปด เกา สิบ 
นับน้ิวนั้นจงอยารีบ นับหน่ึงถึงสิบจําใหข้ึนใจ 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 

 

22.ซาย-ขวา 
ปรบมือขางซาย (ปรบมือทางซาย 2 ครั้ง) 
ปรบมือขางขวา (ปรบมือทางขวา 2 ครั้ง) 
พวกเรามาสนุกเฮฮา ปรบมือขางซาย ปรบมือขางขวา 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 

 

23.ซาย-ขวา 
เราใชอะไร ออมือสองขาง 
ซาย ขวา ใชตาง กันบางนิดหนอย 
มือขวาถนัดกวา เพราะวาใชบอย 
มือซายใชนอย ไมคอยถนัดเอย 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 

 
 

 
 
 



 
 

24.เพลง ยืนตัวตรง 
ยืนตัวใหตรง กมหัวลงตบมือแผะ 
แขนขวามอยูไหน หันตัวไปทางนั้นแหละ 
ยืนตัวใหตรง กมหัวลงตบมือแผะ 
แขนซายอยูไหน หันตัวไปทางน้ันแหละ 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 

25.ตัวฉัน 

รางกายของฉัน นั้นมีหูตา 
จมูกแขนขา ตอมามือเทา 
พรอมทั้งคิ้วคาง ปากบางและฟน 
หนาที่ของฉัน สําคัญดังน้ี 
สองตาไวดู รูเห็นทุกสิ่ง 
ใกลไกลดียิ่ง พึ่งพิงนําทาง 
หูใหรับฟง เสียงดังเรียกหา 
หนูจงรีบมา อยาชาเร็วไว 
จมูกดมกลิ่น โรยรินแตไกล 
หอมเหม็นรูได บอกใหรับทราบ 
ลิ้นชิมอาหาร ของหวานของคาว 
อรอยหรือเปลา บอกกลาวรสชาติ 
ฟนมีสีขาว แวววาวสะอาด 
แสนจะประหลาด กัดขาดขบเคี้ยว 
แขนซายแขนขวารวมตัวกับมือ 
หยิบจับยึดถือ หรือใชโอบกอด 
สวนขาและเทา กาวเดินหรือวิ่ง 
อยากใหดีจริง วิ่งออกกําลัง 
อวัยวะทุกสวน เราควรรักษา 
ความสุขตามมา ปญหาหมดไป 
(นฤนาถ สุกใส) 

 



 
 
 
 
 
 
26.กิจวัตรประจําวัน  
ตื่นนอนแตเชา อาบน้ําแปรงฟน  
มาทานขาวกัน กอนไปโรงเรียน  
หนูจงตั้งใจ หัดอานหัดเขียน  
ฝกฝนพากเพียร จะเรียนเกงเอย  
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 

 

 
 
 
 
27.หนูจา 
หนูจา... หนูอยาขี้เกียจ 
หนังสือยาวเหยียด หนูยังไมรู 
ถาหนู... ขี้เกียจอยางนี้ 
หนังสือดีดี หนูก็ไมรู 
http://suppakrit.homeschoolnetwork.org/content/ภาษาของหนู.html 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
๒.เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานแวดลอมรอบตัวเด็ก 

 
 

28.ฉันเปนคนไทย         
ฉันเปนคนไทย พูดภาษาไทย 
เขียนตัวหนังสือไทย เคารพธงชาติไทย 
และรองเพลงชาติไทย 
http://sirikanyanat.blogspot.com/ 

 
29.บาน 
บานสรางจากวัสดุมากมาย ปูน อิฐ ดิน หิน ทราย ไม ใบหญา 
ชวยใหบานแข็งแรง ใหความอบอุนกายา เราสรางบานข้ึนมาเปนที่พักอาศัยเอย 
https://wiki.stjohn.ac.th/groups/kindergarten/wiki/e11db/ 
 

 
30.Family 
Familyแปลวา ครอบครัว ในครอบครัวมีความสุขสันต 
มีพอ มีแม อยูกันครบครัน ลูกๆ เร็วพลันสนุกครื้นแครง 
https://wiki.stjohn.ac.th/groups/kindergarten/wiki/e11db/ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
31.ครอบครัวของเรา 
ครอบครัวของเรา  ตองเอาใจใส 
มอบความรักให  แกกันทุกวัน 
มีความเมตตา  ปราณีตอกัน 
ครอบครัวสุขสันต  เด็กๆสุขใจ 
นางสําลี นาถาบํารุง คุณครูโรงเรียนอนุบาลบานเด็กยศวดี 
 
32.ครอบครัวของฉัน 
ครอบครัวของฉัน  
นั้นมีตายาย 
ใจดีเหลือหลาย 
มาชวยดูแล 
http://www.planforkids.com/homepage.php?maincat=viewbook&id=248668
#2 

 
33.โรงเรียนของฉัน 
โรงเรียน โรงเรียนของฉัน 
เด็กเด็กขยัน ทั้งอานทั้งเขียน 
หนังสือ หนังสือที่เรียน 
ครูใหอานเขียน หนังสือดีดี 
http://suppakrit.homeschoolnetwork.org/content/ภาษาของหนู.html 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

34.พี่กับฉัน 
พี่จา มาไปโรงเรียน 
ไปอานไปเขียน ไปเรียนหนังสือ 
หนูเขียน ก.ไก ครูใหเขียนชื่อ 
ใหคัดลายมือ คัดชื่อหนูเอง 
http://suppakrit.homeschoolnetwork.org/content/ภาษาของหนู.html 
 
35.ธนาคาร 
ออมเงินวันละนอย 
มีเกินรอยหาที่ฝาก 
นานไปจะมีมาก 
ที่รับฝากคือ “ธนาคาร 
คูมือครู แผนจัดประสบการณการเรียนรู ปฐมวัยรศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 
 
36.คุณพยาบาลใจดี 
คุณพยาบาลเปนผูหญิงใจดี ทํางานอยูที่ 
โรงพยาบาลชวยคุณหมอดูแลคนไข ดวยการ 
ปอนยา เช็ดตัวใหคนไข 
คูมือครู แผนจัดประสบการณการเรียนรู ปฐมวัยรศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
37.พยาบาล 
พยาบาลดูแลคนปวย 
เปนผูชวยหมอใจดี 
มีความเมตตาปรานี 
เปนคนดีจิตใจงาม 
คูมือครู แผนจัดประสบการณการเรียนรู ปฐมวัยรศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 

38.ตํารวจ 
โรงพักเพื่อประชาชน 
ผูคนลวนตองพึ่งพา 
ชวยปราบโจรรายปลนฆา 
ตํารวจอาสาปกปองภัย 
คูมือครู แผนจัดประสบการณการเรียนรู ปฐมวัยรศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 

39.แมคาขาวหลาม 
แมคา แมคาขาวหลาม ซื้อ หนึ่ง สอง สาม ราคาเทาไร 
ขอซื้ออีก สี่ หา หก ขาวหลามกลิ้งตกรีบเก็บไวไว 
ซื้อหกขอแถมอีกหน่ึง ไปจิ้มน้ําผึ้งอรอยเหลือใจ 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 

40.การปฏิบัติตนตอบุคคลตาง ๆ ในโรงเรียน  
โรงเรียนของหนูมีครูหญิงชาย  
คุณครูทั้งหลายใจดียิ่งนัก  
แมครัว ภารโรง หนูก็รูจัก  
เจอหนาก็ทัก คําวา “สวัสดี”  
http://www.gotoknow.org/posts/204358 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

๓.ธรรมชาติรอบตัว 
 

41.จับปู 
หน่ึง สอง สาม สี่ หา จับปูมามาไดหน่ึงตัว 
หก เจ็ด แปด เกา สิบ ปูมันหนีฉันตองสั่นหัว 
กลัว ฉันกลัว ฉันกลัว ปูหนีบที่หัวแมมือ 
ลา ลา ลา .............................................. 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 

 
42.ดินกอนกรวด 
กอนดินเม็ดเล็กเล็ก      กันเด็กเด็กชางสุขสันต 
กอนดินเลี้ยงไพรพรรณ      ใหชีวันไดอาศัย 
 
43.ก ไก 
ก  เอย  ก  ไก        เลี้ยงไวในเลา 
ขันปลุกพวกเรา             ต่ืนเชากันเอย 
ข   ไข  ข  ไขฟองใหญ       ใชทําอาหาร 
ของคาวของหวาน                นารับประทานเอย 
http://sirikanyanat.blogspot.com/ 

 

 

 

 



 

 

 

44.แสงแดด 
แสงเอยแสงแดด ชวยแผดและเผา 

เช้ือโรคท่ีเรา ไมหวังพึ่งพา 

ผาผอนตากไว แหงไวหนักหนา 

อีกทั้งกายา อบอุนแข็งแรง 

พืชสัตวโตเติบ สุขใจจากแสง 

พวกเราแสดง ขอบคุณแสงเอย 

นางสําลี นาถาบํารุง คุณครูโรงเรียนอนุบาลบานเด็กยศวดี 

45.ฝนจา 
ฝนจาฝนมาจากที่ใด 

มาจากไอน้ํา   รวมตัวเปนกอนเมฆ 

เมฆจาเมฆ   เมื่อถูกความเย็น   จะเปนอยางไร 

จะกลั่นตัวไว   เปนหยดน้ําใส   ไหลตกลงมา 

เรียกวา   นํ้าฝนเอย 
นางสําลี นาถาบํารุง คุณครูโรงเรียนอนบุาลบานเด็กยศวด ี

46.ฝนตก   แดดออก 
ฝนตกพรําพรํา  แมดํากางรม 

แกเดินกมกม   อยูขางกําแพง 

ประเด๋ียวแดดออก  แกบอกพอแดง 

ฉันไมมีแรง   หุบรมใหที 
นางสําลี นาถาบํารุง คุณครูโรงเรียนอนบุาลบานเด็กยศวด ี

 

 

 



 

 

 

 

 

47.ตนไมที่รัก 
ตนไมชวยโลกสวย เรามาชวยกันรักษา 

รดนํ้า  พรวนดิน  ดายหญา ตนไมมีคา  อยาทําลาย 
นางสําลี นาถาบํารุง คุณครูโรงเรียนอนบุาลบานเด็กยศวด ี

 
48.จิ้งจก 
จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจก จิ้งจกมันมีสี่ขา  
อยูขางฝาและบนเพดาน กินแมลงเปนอาหาร 
โรงเรียน บาน ที่อยูอาศัย  
ตัวเล็กกวาตุกแก คอยชะแงรองทัก ใครๆ 
ออกลูกมาเปนไข แอบเอาไวไมใหใครมอง 
นางสําลี นาถาบํารุง คุณครูโรงเรียนอนบุาลบานเด็กยศวด ี

 
48.แมไก 
เมื่อมีลูกนอย แมคอยเอาใจ 
คุยเข่ียดินให ลูกไดกินหนอน 
พอเหยี่ยวบินมา เรียกหาลูกออน 
มากกไวกอน สอนลูกหลบภัย 
http://suppakrit.homeschoolnetwork.org/content/ภาษาของหนู.html 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

49.ลูกวัว 
ลูกวัวตัวน้ัน มันกระโดดวิ่ง 
ไปหางไกลจริง อยูกลางทุงนา 
สงเสียง มอ มอ เรียกพอ แมจา 
เร็วเร็วรีบมา 
http://suppakrit.homeschoolnetwork.org/content/ภาษาของหนู.html 
 
50.กระรอกบอกขาว 
กระรอก กระรอก เจามาบอกขาว 
ขนนุม หางยาว มากันกี่ตัว 
หน่ึง สอง สาม สี่ อยูน่ีเปน หา 
รีบบอกขาวมา ไมตองต่ืนกลัว 
กระรอกบอกขาว วาฝนจะตก 
ตัวสั่นงันงก สงเสียงรัว รัว 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
51.พืชผักสวนครัว 
ผักสวนครัวขึ้นใกลบาน 
รับประทานอยูทุกวัน 
มะเขือแตงกวาหลายพันธุ 
ของชอบฉันประโยชนมาก 
คูมือครู แผนจัดประสบการณการเรียนรู ปฐมวัยรศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
52.ผักกินหัว 
มันเทศ หอมหัวใหญ  อยูในดิน กินอรอย 
แครอต เผือกหัวนอย       กินบอยดี มีประโยชน 
คูมือครู แผนจัดประสบการณการเรียนรู ปฐมวัยรศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 
 
53.ผักกินใบ 
ซื้อซิจะ ผักสดสะอาด 
นั่นผักกาด น้ีแตงกวา 
โนนคะนา ถั่วฝกยาว 
มะเขือยาว กะหล่ําปล ี
คูมือครู แผนจัดประสบการณการเรียนรู ปฐมวัยรศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 
 
 
54.ราก 
ตนไมตองการอาหาร 
เปนพื้นฐานดํารงตน 
รากดูดอาหารผานลําตน 
ปุยนํ้าระคนปนกันไป 
คูมือครู แผนจัดประสบการณการเรียนรู ปฐมวัยรศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

55.ลําตน 
ตนไมตองการอาหาร 
เปนพื้นฐานเหมือนกับคน 
ลําเลียงผานลําตน 
เลี้ยงกิ่งผลและกานใบ 
คูมือครู แผนจัดประสบการณการเรียนรู ปฐมวัยรศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 
 
56.ธรรมชาติสุขใจ 
ตนไมสูงใหญ      กิ่งใบชูไหว 
อีกทั้งดอกไม         สุขใจเมื่อมอง 
สัตวพักอาศัย        รวมอยูเพื่อนผอง 
สามัคคีปรองดอง      พวกผองสุขใจ 
http://sirikanyanat.blogspot.com/ 
 
57.การดูแลรักษาดอกไม 
ดอกไมแสนสวย ตองชวยรักษา 
ใหนํ้าใหยา และหาปุยใส 
อีกทั้งพรวนดิน ครบสิ้นทําไว 
ทอดทิ้งเมื่อไรดอกไมตายเอย 
http://sutthatip11.blogspot.com/2009/06/3.html 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
58.ประโยชนของดอกไม 
พูดถึงประโยชนของดอกไมมากมายประโยชน 
สีสันสวยสด ไมหมดคุณคา 
ใชไดทุกงาน สรางสรรคนํามา 
อีกทั้งบูชาเวลาสวดมนต 
http://sutthatip11.blogspot.com/2009/06/3.html 

 
59.อุปกรณและภาชนะสําหรับปลูกดอกไม 
ดอกไมน้ีดี ทุกที่ปลูกได 
กระบอกไมไผ หรือในขวดโหล 
กาละมังเกาเกา ปลูกเอาไวโชว 
กะถางใบโต โอโฮสวยจัง 
http://sutthatip11.blogspot.com/2009/06/3.html 
 
60.สวนประกอบของดอกไม 
สวนประกอบของดอกไม จําไวใหมั่น  
เกสร กิ่ง กานสําคัญ ขอบอก 
อีกอยางตอง มีกลีบเลี้ยง กลีบดอก 
ไมไดหลวงหลอก บอกใหรู 
http://sutthatip11.blogspot.com/2009/06/3.html 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

61.ชื่อของดอกไม  
ดอกไมสวยมีนามมากมาย  
มะลิ หงอนไก กลวยไม ราตรี 
โปยเซียน กะดังงา จําป จําปา 
กุหลาบ สารภี มีชื่อเรียกเอย 
http://sutthatip11.blogspot.com/2009/06/3.html 
 
62.ผลไมแสนอรอย 
ผลไมของไทย  ใครใครก็ชอบ 
ทั้งหวานทั้งกรอบ  ชอบกันหนักหนา 
ฝรั่งมังคุด      ละมุดพุทรา 
อีกทั้งนอยหนา  หนูจานาทาน 
ลําไยแตงโม  ผลโตรสหวาน 
นารับประทาน      หอมหวานชวนลอง 
กลวยหอมกลวยไข   มะไฟลองกอง 
อรอยรับรอง       ลองชิมดูซี 
ทุเรียนเนื้อเหลือง  มะเฟองรสดี 
กินแลวจะมี        สิ่งดีมากมาย 
สมโอผลใหญ    ถูกใจเหลือหลาย 
หากินไดงาย    มากมายไมแพง 
สตอเบอรี่  น้ันมีสีแดง 
ปลูกไดหลายแหง   แหลงใหญภาคเหนือ 
ผลไมของไทย  กินไดไมเบื่อ 
ประโยชนเหลือเฟอ  เมื่อไดกินเอย 
http://www.gotoknow.org/posts/204358 

 
 



 
 
 
 
 

63.แมไก-ลูกไก 
หน่ึง สอง สามและสี่ แมไกมีลูกสี่ตัว 
ลูกจาอยาทําชั่ว จงเกรงกลัวเรื่องบาปกรรม 
ลูกเจี๊ยบตางรักแม จึงมีแตเชื่อฟงคํา 
ทําดีทุกเชาค่ํา หากทําชั่วจะเปนทุกข 
แมมองเจี๊ยบทั้งสี่ เปนเด็กดีแลวมีสุข 
จึงรองวา “กุก กุก” แมรักลูกทุกทุกตัว 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
64.แมไกออกไข 
แมไกออกไขวันละฟอง ไขวันละฟอง 
แมไกของฉันไขทุกวัน หนึ่งวันไดไขหน่ึงฟอง (นับตอไปเรื่อยๆ) 
แมไกของฉันไขทุกวัน สิบวันไดไขสิบฟอง 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
65.ลูกแมวสิบตัว 
ลูกแมวสิบตัวไตอยูบนหลังคา ตัวหน่ึงกระโดดตุบลงมาเหลือลูกแมวเกาตัว(ลด
จํานวนลงไปตามลําดับจนกระทั่งเหลือหนึ่งตัว) 
ลูกแมวตัวหน่ึงไตอยูบนหลังคา พอมันกระโดดลงมาบนหลังคาก็ไมมีแมว 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

66.ลูกแมวสิบตัว 
ลูกแมวสิบตัวที่ฉันเลี้ยงไว นองขอใหแบงไปหน่ึงตัว 
ลูกแมวสิบตัวก็เหลือนอยลง นับดูใหมเหลือลูกแมวเกาตัว(ลดจํานวนลงไป
ตามลําดับจนกระทั่งเหลือหนึ่งตัว) 
ลูกแมวหนึ่งตัวก็เหลือนอยลง นองขอใหแบงไปหน่ึงตัว 
ลูกแมวหนึ่งตัวก็เหลือนอยลง นับดูใหมไมเหลือลูกแมวสักตัว 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
67.ลูกหนู 
ลูกหนูตัวหน่ึงซอนอยูในตู อีกตัวตามมาดูรวมเปนสองตัว(นับข้ึนเรื่อยๆจนครบ
สิบ) 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 

68.มาก-นอย เทา-ไมเทาสูง-ต่ํา สั้น-ยาว  
มีเด็กสองคน วิ่งวนเลี้ยงไก 
คนสูงถือไม อันยาวหนักหนา 
มีไกสิบตัว มากจนลายตา 
อีกคนนอยกวา หาตัวว่ิงไว 
ถือไมอันสั้น เขานั้นตัวต่ํา(เต้ีย) 
นับไกนาขัน เทากันหรือไม 
หาตัว สิบตัว รีบนับเร็วไว 
สูง-ต่ํามีไก ไมเทากันเลย 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
69.เปดหาตัว 
เปดนอยหาตัวเตาะแตะตามกัน เดินเพลิดเพลินมาในไพวัลย 
กาบกาบกาบ แมเรียกเสียงดัง เปดนอยสี่ตัวกลับมานาชัง(ถึงไมกลับเลยแนะเออ
นาชัง) 
แมเปดขนงามเดินตามลูกไป กาบกาบกาบ กึกกองในไพวัลย 
กาบกาบกาบ แมเรียกเสียงดัง เปดนอยหาตัวกลับมาดีจัง 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
70.บน-ใต-ใกล-ไกล 
ลูกเปดยืนอยูใกล ฟางกองใหญใกลริมทาง 
ลูกหมาวิ่งสายหาง ยังอยูหางไกลออกไป 
ลูกนกผกโผบิน แลวบินเกาะบนไมใหญ 
กระตายขาวแสนตกใจ วิ่งมาใตตนไมเอย 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
71.นกสิบตัว 
นกสิบตัวเกาะอยูบนกิ่งไม 
ตัวหน่ึงบินไปเหลือเกาตัว(ลดจํานวนนกลงไปตามลําดับ จนกระทั่งเหลือนกหน่ึง
ตัว) 
นกหน่ึงตัวเกาะอยูบนกิ่งไม 
พอมันบินไปก็ไมมีนกเหลือเลย 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
 

 



 
 
 
 
 

72.เทากัน-ไมเทากัน 
ชางมีสี่ขา มามีสี่ขา 
คนเรานั้นหนา สองขา ตางกัน 
ชางมา มีขา สี่ขา เทากัน 
ดูไมอยากตนไมเติบใหญ 
พวกเราจงจาํไว                   อยาทําลายสภาพของดิน 
สําหรับเด็กปฐมวัย ฝกทักษะดานภาษา 
http://sirikanyanat.blogspot.com/ 
 
73.น้ําใส 
น้ําใส-ใส ในลําธาร     คลายสายพานตอชีวา 
หลอเลี้ยงเหลาปูปลา         ใหชีวันไดอาศัย 
น้ําใสนั้นมีนอย           เราตองคอยอยาใหหมด 
รักษาน้ําทุกหยด                 จะไดปลดความแหงแลง 
http://sirikanyanat.blogspot.com/ 
 
74.ผีเสื้อแสนงาม 
ผีเสื้อแสนงาม     บินตามดอกไม 
ขยับปกปองไป   บินไปบินมา 
ดูดเกสรดอกไม   ขยายพันธุนานา 
ดอกไมงามตา    อุราเปรมป 
http://sirikanyanat.blogspot.com/ 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
75.กากํา 
กาเอยกาดํา                           รูจํารูจักรักเพื่อน 
ไดเหยื่อเผื่อแผไมแชเชือน           รีบเตือนพวกพองรองเรียกมา 
เกลื่อนกลุมรุมลอมพรอมพัก        นารักน้ําใจกระไรหนา 
การเผื่อแผแนะพอหนูจงดูกา        มันโอบอารีรักดีนักเอย 
http://sirikanyanat.blogspot.com/ 

 
 
 

76.ทะเลสดใส 
ทะเลสดใส                    กวางใหญหนักหนา 
มีกุงหอยและปูปลา             ตางพึ่งพาอยูมากมาย 
ทะเลมีสีสัน                   ผูกสักพันธชาติหลากหลาย 
มีกอนหินและดินทราย     รักษาไวใหงามตา 
สําหรับเด็กปฐมวัยฝกทักษะทางภาษา 
http://sirikanyanat.blogspot.com/ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

๔.สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก 
 

77.7 วัน 7 สี 
เจ็ดวันฉันนั่งนับ      อาทิตยลับเริ่มสีแดง 
วันจันทรนั้นเปลี่ยนแปลง     เปนสีเหลืองเรื่องเรืองตา 
วันอังคารสีชมพู      ชางงามหรูดูทีทา 
วันพุธสุดโสภา        เขียวขจีสีสดใส 
api.ning.com/files/.../file.doc  
78.หนาท่ีของเด็ก 
เด็กดีตองมีหนาที่ 
สํานึกดีรักเรียนรู 
มีนํ้าใจแบงปนนะหนู 
เช่ือฟงครูและผูปกครอง 
คูมือครู แผนจัดประสบการณการเรียนรู ปฐมวัยรศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 
 
79.คําคลองจอง แข็งกับนุม 
กรวดทรายบนดิน กอนหินแผนไม 
ดินสอที่ใช จําไว “แข็ง” ดี 
นแกะแสนนุม กลุมกอนสําล ี
ฟองน้ํานิ่มดี อยางน้ีวา “นุม” 
คูมือครู แผนจัดประสบการณการเรียนรู ปฐมวัยรศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
80.คําคลองจอง หนึ่ง–สิบ 
หน่ึง–สอง มือตีกลองตะล็อกตอกแตก 
สาม–สี่ ดูใหดี หา–หก สองกระจก 
เจ็ด–แปด ถือปนแฝด ยิงปง ปง ปง 
เกา–สิบ กินกลวยดิบ ปวดทองรองโอย 
คูมือครู แผนจัดประสบการณการเรียนรู ปฐมวัยรศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 
 
 
81.ตูเย็น 
หมูบด ผักสด ผลไม เก็บแชไวในตูเย็น 
อาหารไมมีกลิ่นเหม็น เพราะไอเย็นชวยใหสดนาน 
คูมือครู แผนจัดประสบการณการเรียนรู ปฐมวัยรศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 
 
 
82.คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอรสมองกล ใชสืบคนหาขอมูล 
คลิกเมาสบวกลบคูณ จิ้มแปนนูนพิมพขอความ 
คูมือครู แผนจัดประสบการณการเรียนรู ปฐมวัยรศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

83.ของเลนของใช  
ของเลนของใช อยาใหเกะกะ  
อยาไดลดละมองแลวนาดู  
หนูจาเร็วไว มาชวยคุณครู  
เก็บของใสตู ไมรกรุงรัง  
http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 
84.การใชภาษาสุภาพ  
พูดจาสภุาพ ฟงแลวช่ืนใจ  
หนูจงจําไว พูดจานาฟง  
พูดดี ทําดีเปนที่ช่ืนชม  
พอแมสุขสมคุณครูดีใจ  
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
85.กลอนหนึ่ง-สอง 
หน่ึง สอง มือตีกลอง ตะแลกแทรกแทรก 
สาม สี่ ดูใหดี 
หา หก สองกระจก 
เจ็ด แปด ถือปนแฝด 
เกา สิบ กินกลวยดิบ ปวดทองรองโอย โอย 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

86.ขวดหาใบ 
ขวดหาใบวางอยูบนกําแพง (ซ้ํา) 
เราเอาหินปาไปใหมันกลิ้งตกลงมา 
คงเหลือขวดกี่ใบวางอยูบนกําแพง ลดลงเหลือสี(่ลดจาํนวนขวดลงไปตามลําดับ 
จนกระทั่งเหลือขวดหน่ึงใบ) 
ไมมีขวดเหลือเลยวางอยูบนกําแพง จะทําอยางไรกันดี 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
87.บวก-ลบ 
บานฉันมีแกวน้ําสี่ใบ ครูใหอีกสามใบนะเธอ 
มารวมกันนับดีดีซิเออ ดูซิเธอรวมกันไดเจ็ดใบ 
บานฉันมีแกวน้ําเจ็ดใบ หายไปสามใบนะเธอ 
ฉันหาแกวแลวไมเจอ ดูซิเออเหลือเพียงสี่ใบ 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
88.มาก-นอย 
แมให เงินพี่ วันน้ี หาบาท 
แตฉัน ไดขาด สองบาท ใชไหม 
ฉันได สามบาท นอยกวา เสียใจ 
พี่ได มากกวา ยิ้มรา ยินดี 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

89.สั้น-ยาว 
ไมบรรทัด ของฉัน อันยาว เทาน้ี 
ดินสอ ของพี่ สั้นกวา ใชไหม 
ยางลบ ของนอง ยิ่งสั้น ลงไป 
ไมบรรทัด น่ีไง ยาวกวา ใครเลย 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
90.สูง-เตี้ย 
เสาธง ตรงแนว เห็นแลว ใชไหม 
มีเสา ชาติไทย ผูกไว น่ันหนา 
เสาธง สูงเดน มองเห็น งามตา 
ตนไม เตี้ยกวา เสาสูง จริงเอย 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
91.หนัก-เบา 
นั่นแนใบไม ปลิวลมไปมา 
สบายจริงหนา เพราะเบาเหลือใจ 
กอนหินอยูน่ิง กลิ้งไปไมได 
หนักกวาใบไม ลมแรงไป 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

92.หนา-บาง 
โตะเรียน ของฉัน น้ันทํา ดวยไม 
ไมหนา เห็นไหม ฉีกไม ขาดเลย 
กระดาษ ของฉัน นั้นบาง เหลือเอย 
ฉีกนิด ขาดเลย ไมหนา นาชม 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
 
93.หนา-กลาง-หลัง 
เรือใบ สีแดง แลนแซง ข้ึนหนา 
เรือใบ สีฟา ตามมา อยูกลาง 
เรือใบ ลําไหน แลนอยู ขางหลัง 
สีขาว ชาจัง อยูหลัง สุดเลย 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
 
94.หนึ่ง-สอง-สาม 
หน่ึง สอง สาม เปนยามปลอด สี่ หา ลอดร้ัวออกไป 
หก เจ็ด แปด แดดแจมใส เกา สิบ ไวไวว่ิงไลกัน 
สิบเอ็ด สิบสอง รีบยองกลับ สิบสาม สิบสี่ หลับแลวฝน 
สิบหา สิบหก ตกเตียงพลัน สิบเจ็ด สิบแปด น้ันฉันหัวโน 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
95.ใหญ-เล็ก 
มาลี เดินมา เห็นหมา ตัวใหญ 
มาลี รองไห ตกใจ กลัวหมา 
เห็นแมว ตัวนอย คอยคอย กาวมา 
แมวเล็ก กวาหมา มาลี ไมกลัว 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
96. หนึ่งปมีสิบสองเดอืน 
หน่ึงปน้ันมีสิบสองเดือนอยาลืมเลือนจําไวใหมั่น 
หน่ึงสัปดาหนั้นมีเจ็ดวัน 
อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร เสาร 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
97.วันทั้งเจด็ 
เจ็ดวันฉันนั่งคิด                วันอาทิตยสีแดง 
วันจันทรนั้นเปลี่ยนแปลง       เปนสีเหลืองเรื่อเรืองตา 
วันอังคารสีชมพู        ชางงามหรูดีทีทา 
วันพุธสุดโสภา                 เขียวขจีสีสดใส 
วันพฤหัสบดี                 ประสานสีแสดวิไล 
วันศุกรฟาอําไพ        วันเสารสีมวงเดนดวงเอย 
api.ning.com/files/.../file.doc   

 

 

 



 

 
 

เพลง 
๑.เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

 

 

1.เพลงโยกเยก 
โยกเยกเอย นํ้าทวมเมฆ กระตายลอยคอ หมาหัวงอ ขี้คอโยกเยก พวกเราชอบ
เลนอะไร 
ชอบเลนอะไรในบอกเราสิ พวกเรามิไดโงนิ(ซ่ํา) พวกเราเด็กดีของทุกๆคน เด็ก
เอยเด็กนอย เจา 
ทั้งสองหรือเจาทั้งหลาย สายลมนั้นลองลอยไป (ซ่ํา) เห็นเห็นเด็กแจมใส ทุกว่ีทุก
วัน เตาๆๆ ๆ 
มันมี4ขา 4ตีน(เทา)เดินมามันทําหัวพุพุโพโพ 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
2.เพลงเขาแถว 
เขาแถว เขาแถว อยาล้ําแนวยืนเรียงกัน 
อยามั่วแชรเชือนเดินตามเพื่อนใหทัน 
ระวังจะเดินชนกัน เขาแถวเร็วพลันวองไว 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
3.เพลงแมลงเกาะจมูก 
มีแมลงตัวหน่ึงบินมาเกาะจมูกกระตาย(ซ้ํา) 
มันจึงปดมันจึงปด แมลงก็บินหนีไป 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 
 



 
 
 
 

4.เพลงยักค้ิว 
ยักค้ิว ยักเอวยักไหล ตาชมายยิ้มไปยิ้มมา… 
ชิกกาบุมชิกกาบุม ลันลา (ซ้ํา) 
จีบซาย จีบขวา ลอยหนารําวง…… 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
5.เพลงตบมือ 
ตบมือหาครั้ง หนึ่ง สอง สาม สี่ หา 
ตบใหดังกวาน้ี หนึ่ง 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 หน่ึง สอง สาม สี่ หา 
http://supranee176.wordpress.com/2012/01/18/เพลงสอนเด็กปฐมวัย/ 
 
6.เพลงสองตา สองหู 
ตาสองตาไวดู หูสองหูไวฟง สองขายืนแลวนั่ง สองหูฟง สองตาดู 
มือสองมือของเรา เทาของเราไวเดิน ปากรองเพลงเพลินเพลิน สองเทาเดิน สอง
ตาดู 
http://supranee176.wordpress.com/2012/01/18/เพลงสอนเด็กปฐมวัย/ 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
7.เพลงหนูอยากเปนอะไร 
หนูจําหนูคิดดูเสียใหดีดี 
อนาคตจะเปนสุขศรี โตข้ึนหนูน้ีจะเปนอะไร 
หนูอยากเปนทหาร ปองกันอริราชศัตรู 
หนูอยากเปนครู ใหความรูเด็กเด็กทั่วไป 
หนูอยากเปนตํารวจ วิ่งไลกวดผูรายเร็วไว 
หนูอยากเปนอะไร ออนึกไดเปนพยาบาล 
หนูจาหนู ตองเรียนรูใหเชี่ยวชาญ 
หนูตองขยัน หมั่นทําการบานมาสงคุณครู 
http://supranee176.wordpress.com/2012/01/18/เพลงสอนเด็กปฐมวัย/ 
 
8.เพลง ตา หู จมูก 
ตา หู จมูก จับใหถูก จมูก ตา หู 
จับใหมใหฉันดู จับจมูก ตา หู 
หู ตา จมูก 
คูมือครู แผนจัดประสบการณการเรียนรู ปฐมวัยรศ. ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 
 
9.เพลง หัว ไหล เขา เทา ( แตะสวนตางๆของรางกาย ) 
หัวและไหล และเขาและเทา เขาและเทา เขาและเทา 
หัวและไหล และเขาและเทา ตา หู จมูก ปาก 
http://www.la-orutis.dusit.ac.th/research4.php 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
10.เพลง กระโดด ( ทําทาทางประกอบ ) 
กระโดด กระโดด กระโดด กระโดดฉันโปรดมากมาย  
กระโดด แลวแสนสบาย ดีใจ ที่ไดกระโดด  
ลัลลลั ลา ลลัลลั ลา ลัลลลั ลา  
ลัลลลั ลา ลลัลลั ลา ลัลลลั ลา  
http://www.la-orutis.dusit.ac.th/research4.php 
 
11.เพลงนับ  
เอามือทั้งสองแลวกางออกไป (ซ้ํา) 
กมหัวไวขาตึงหนาตรง (ซ้ํา) 
จับขอเทาใหมั่นคง 
ยอหัวลงแลวจึงยืดตัว 
หมุนรอบตัวเราเอง 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.html 
 
12.เพลงมือนี้มีประโยชน 
มือฉันนี้ มีประโยชน ไมมีโทษ แกใครใคร 
หยิบจับ นับเลขได ใชทักทาย สวัสดี ขอบคุณ 
หรือขอโทษ วาดรูปโปรด ระบายสี 
ปลูกตนไม เลนดนตรี มือฉันน้ี ดีจริงเอย 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.html 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
13.เพลงหากพวกเรากําลังสบาย 
หากพวกเรากําลังสบายจง (ตบมือ) พลัน หากพวกเรากําลังสบายจง (ตบมือ) 
พลัน 
หากพวกเรากําลังมสีุข หมดความทุกขไปแลวทุกสิ่ง มัวประวิงอะไรกันเลา 
จง(ตบมือ) พลัน (กระทืบเทา ผงกหัว สงเสียงดัง) 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.html 
 
 
14.เพลงโปง กลาง นาง กอย  
โปง ช้ี กลาง นาง กอย  กอย นาง กลาง ชี้ โปง น้ิวทุกนิ้วซื่อสัตยไมคดโกง ยก
นิ้วโปงชมเชยเด็กดี 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.html 
 
 
15.เพลงออกกําลัง เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 
ออกกําลังดวยการรองรําทําเพลง 
ใหคลื่นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ 
เรารองกันไป ไมมีหมนหมองฤทัย 
แลวเราเพลินใจดวยกันรองรําทําเพลง 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

16.เพลงทําอะไร ยะ เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 
จะทําอะไร ยะ ๆ จะทําอะไร จะทําอะไร ทําไมโอเอ 
ลุกขึ้นแตเชา อยามัวโงเขลา ทําใจโลเล 
อาบน้ําแปรงฟน ของเรานั้น อยาทําโฉเก 
ก็มัวทําอะไร ทําไมไมไปโรงเรียนโอเอ ทําอะไรยะๆ 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 
 
 
17.เพลงนี่ของฉัน 
นี่มือของฉัน น่ีผมของฉัน นี่หัวของฉัน น่ีจมูกของฉัน 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 
 
 
18.เพลงสะอาด 
ไหนดูเล็บมือ นี่ไงละ ๆ 
แหมสะอาดดีน่ีเธอ ขอบคุณคะ ๆ 
ไหนลองดูฟน ๆ นี่ไงละ ๆ 
แหมสะอาดดีน่ีเธอ ขอบคุณคะ ๆ 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

19.เพลงอาบน้ํา 
อาบน้ําซูซา ลางหนาฟอกสบูถูตัว 
ชําระเหงื่อไคลบลาดใหทั่ว เสร็จแลวเช็ดตัว 
เราไมขุนมัว สุขกายสบายใจ 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 
 
 
20.เพลงแบมือแลวกํา 
แบมือแลวกําๆ สลัดใหมันแรงๆ ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ 
แบมือแลวกําๆ ตบใหดังแผะๆ ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ 
แบมือแลวกําๆ วางบนตักน่ันแหละๆ 
ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ หนูนอยเอยอาปากก็เห็นฟน 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 
 
 
21.เพลงตบมือซาย ขวา 
ตบมือขางซายๆ ตบมือขางขวาๆ เรามาสนุกเฮอา 
ตบมือขางซาย ตบมือขางขวา 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

22.เพลงนี่แมน 
นี่แมนผม นี่แมนหนาผาก นี่แมนปาก น่ีแมนหูดัง น่ีแมหลัง 
นี่แมนหนาแขง อันตองแตง เขาเรียกวาแขน อันแบน แบน 
เขาเรียกสะโพก เอาไวโยก แซมบา ๆ 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 
 
23.เพลงฟนผุ 
ฟนผุละซิ ๆ ๆ น่ันแหละ 
ผุอีกละซิ ๆ ๆ น่ันแหละ 
นั่นแน ๆ ๆ น่ังทําหนามอย 
ปวดฟนหนาจอย แหมครางออยเชียวแหละ 
ทํามือทําไม บอกไบแบะๆ 
ชักชวนแปรงฟน ใหทุกวันนั่นแหละ 
แปรงขึ้นแปรงลง อยาพะวงเลยแหละ 
ฟนขาวเร็วรวด แหมหายปวดเลยแฮะ 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 
 
24.เพลงเด็กนอยสารภี 
ลัล ลัน ลา เด็กนอยสารภ ี
ลัล ลัน ลา ไมยอมฟงครู 
ลัล ลัน ลา ครูถือไมตี 
ลัล ลัน ลา สารภีตีตอบ 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 

 
 
 
 



 
 
 
 

25.เพลงกระซิบ 
กระซิบ กระซิบ บอกตอตอกันไป หนูหนูเงียบเร็วไว เราจะไมเสียงดัง 
http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.40;wap2 
 
 
26.เพลงกํามือ 
กํามือขึ้นแลวหมุนหมุน 
ชูมือขึ้นโบกไปมา ( ซ้ํา) 
กางแขนขึ้นและลง 
พับแขนเอามือแตะไหล 
กางแขนขึ้นและลง 
ชูขึ้นตรงหมุนไปรอบตัว 
http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.40;wap2 
 
 
27. Are you sleeping?  
Are you sleeping? 
Brother’s Jhone> Brother’s Jhone? 
Morning bell are ringging. 
Morning bell are ringging. 
Ding ding dong ding ding dong. 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
 
 
 



 
 
 
28.เพลงเด็กดี 
เด็กเอย..เด็กดี ตองมีหนาที่ 10 อยางดวยกัน 
หน่ึง…นับถือศาสนา 
สอง…รักษาธรรมเนียมมั่น 
สาม…เช่ือพอแมครูอาจารย 
สี่…วาจานั้นตองสุภาพออนหวาน 
หา…ยึดมั่นกตัญู 
หก…เปนผูรูรักการงาน 
เจ็ด…ตองศึกษาใหเชี่ยวชาญ ตองมานะบากบั่น ไมเกียจไมคราน 
แปด…รูจักออมประหยัด 
เกา…ตองซื่อสัตยตลอดกาล น้ําใจนักกีฬากลาหาญ ใหเหมาะกับกาล สมัยชาติ
พัฒนา 
สิบ…บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน รูบาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติตองรักษา 
เด็กสมัยชาติพัฒนา จะเปนเด็กที่พา ชาติไทยเจริญ 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
29.เพลงกายบริหาร 
กํามือขึ้นแลวหมุน ๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา 
กํามือขึ้นแลวหมุน ๆ ชูมือขึ้นโบกไปมา 
กางแขนขึ้นแหละลง พับแขนมือแตะไหล 
กางแขนขึ้นแหละลง พับแขนมือแตะไหล 
ชูมือขึ้นหมุนไปรอบตัว 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 
 
 
 
 



 
 
 

30.เพลงอาบน้ํา 
อาบน้ําแลวสบายตัว 
สบายหัวหนูหมั่นสระผม 
ตัดเล็บที่มันแหลมคม 
ปากหอมนาชมเพราะหนูแปรงฟน…. 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
31.เพลง ฟ.ฟนสวยจัง 
ใครอยากฟนขาว อยากฟนสวยก็ตองแปรงฟน 
ไมอยากฟนดําและฟนหลอก็ตองแปรงฟน 
อยากจะมีลมหายใจหอมยิ้มไดช่ืนบาน(ไดทั้งวัน ) 
ก็มา ๆ เราแปรงฟนกันเถอะ 
( ก็มาๆเราแปรงฟนดวยกัน ) 
( ก็ฟนของเราตองหมั่นคอยดูแล ) 
ฟนผุ ๆเห็นเปนรูมันดูไมดี 
ยิ้มมาทีเห็นฟนดําก็ดูไมสวย 
แถมมีกลิ่นแปลกๆเพื่อนไมอยากคุยดวย 
ไมคอยมีใครอยากใกลเลย 
ฟนผุๆเคี้ยวอะไรไดไมคอยดี 
แลวบางทีเค้ียวไปโดนมันก็ปวดฟน 
แสนจะเจ็บจี๊ดๆ ปวดตุบๆ ตรงน้ัน อูยทรมานจังเลย 
เชาก็แปรง เย็นก็แปรง ฟนสะอาดดี 
ทุกๆซี่ ทุกๆวันฟนสะอาดจัง 
หรือจะแปรงทุกครั้งหลังจากทานอาหาร 
ฟนก็จะไมผุแนนอน 
ฟนขางบนนะ เราก็แปรงลงลาง 
ฟนขางลางเราก็แปรงขึ้นบน 
 

 



 
 
 
 
 
 

ถาขจัดคราบฟนออกจากปากใหพน 
ฟนเราทุกคนจะแข็งแรง 
แมถาใครฟนผุอยูแลวอยาเสียใจ 
ไมเปนไรพอมีทางแกไข 
ก็รีบไปใหคุณหมอชวยเร็วไว 
รักษาใหฟนหายดี 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
 
32.เพลงอวัยวะ 
ตาเรามีไวดู หูเรามีไวฟง 
จมูกอยูตรงกลาง 
มีไวสําหรับหายใจ 
มือเรามีสองมือเอาไวจับถือทํางานท่ัวไป 
สวนขาพาเราเดินได 
สวนขาพาเราเดินได 
ไปไหนไหนดวยขาของเรา 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

๒.เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก 
 
33.เพลงโอเธอคนดี 
โอเธอคนดี (ซ้ํา) บอกทีซิบานอยูไหน 
บานฉันนั้นอยูไมไกล มันทําดวยไมไมไกล 
ดอกหนา ยูฮูฮู ลัน ลัน ลา ลัน ลา (ซ้ํา) ยู ฮูฮู 
ลันลาลาลันลา (ซ้ํา) ยูฮูฮู 
http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 
 
34.เพลงโรงพยาบาล 
โรงพยาบาล สถานรักษาโรคราย 
เจ็บปวยดวยเหตุใด เราไปโรงพยาบาล (ซ้ํา) 
หมอตรวจรักษา พยาบาลดูแลใหยา 
ตามที่หมอสั่งมา รวมรักษาใหเราปลอดภัย 
http://mysmartkid.wordpress.com/tag/เนื้อเพลงเด็ก/ 
 
35.เพลงสวัสดีคุณครูที่รัก 
สวัสดีคุณครุท่ีรัก หนูจักตั้งใจอานเขียน 
ยามเชาเรามาโรงเรียน (ซ้ํา) หนูจะพากเพียรขยันเรียนเอย 
http://mysmartkid.wordpress.com/tag/เนื้อเพลงเด็ก/ 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
36.เพลงหนูมีญาติเยอะ 
ญาติเยอะแยะแยะ พอแมมีญาติมาหา 
ยาปูของหนูก็มา ลุงปานาอาตายาย 
http://mysmartkid.wordpress.com/tag/เนื้อเพลงเด็ก/ 
 
37.เพลงอิบบราฮิม 
อิบบราฮิม มีบุตร 7 คน 
บุตร 7 คน มีบิดาช่ืออิบบราฮิม 
คนหน่ึงตัวเล็ก คนหน่ึงตัวใหญ 
ไมมีใคร แข็งแรงสักคน 
ชูมือซาย ชูมือขวา 
ยกเทาซาย ยกเทาขวา 
สายสะโพก ผงกศีรษะ 
http://mysmartkid.wordpress.com/tag/เนื้อเพลงเด็ก/ 
 
 
38.เพลงโอเพื่อนรัก 
โอเพื่อนรักเรามาพบกัน 
สวัสดี สวัสด ี
สบายหรือ สบายดี เรายินดีท่ีไดพบกัน 
ลัน ลัน ลา ลันลันลา 
ลัน ลัน ลา ลันลา ลันลา 
http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

 
 
 
 



 
 

 
 
39.เพลงรวมรองเพลง 
มาเถิดเรามา รวมรองเพลงกัน พวกเราทั้งน้ันมา 
ตบมือ ......ที 
เจอกันเราก็ยิ้มใหกัน จับมือไขวกัน ตบมือ 10 ที 
http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 
 
 
40.เพลงสวัสดี 
สวัสดีแบบไทย ๆแลวก็ไปแบบสากล 
สวัสดีทุกๆคน 
แบบสากลแลวก็แบบไทย 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
 
41.เพลงสวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ 
เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดี สวัสดีครับ/สวัสดีคะ 
เมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษที ขอโทษครับ/ขอโทษคะ 
เมื่อจากกันยกมือไหวสวัสดี สวัสดีครับ/สวัสดีคะ 
เมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณ ขอบคุณครับ/ขอบคุณคะ 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

42.เพลงบาน 
คนมีปญญา สรางบานไวบนศิลา 
เมื่อมีลม พายุพัดมา บานของเขา ก็ยังคงอยู 
คนโงสรางบาน สรางบานไวบนหาดทราย 
เมื่อมีลม พายุพัดมา บานของเขาก็ พังทลาย 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
43.เพลงออกกําลังกาย 
ปกเปา ถลาเลนลม 
ชืนชมกระชั้น กระชิด 
ปกเปา สายหางนิด นิด 
ปกเปา สายหางนิด นิด 
ปกเปา ตัวน้ี มีฤทธิ์มากนัก 
ยัก หน่ึง ยัก สอง ยัก หน่ึง 
ยัก กึ่ง กึ่ง มา ยัก ยัก ยัก 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
44.เพลงเปายิงฉุบ 
ยา หยา ยา คุณยายซักผา 
คุณตาสระผม ยาอมโบตัน 
ยาสีฟนคอลเกต สบูวิเศษ 
ปกเปา ยิงฉุบ 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
45.เพลงองคพระประมุข 
พระเจาอยูหัวหัวราชินี ทรงสรางความดีเพื่อประชาชน 
พระองคสละความสุขสวนตน เด็กเด็กทุกคนนอมเกลาสดุดี 
http://supranee176.wordpress.com/2012/01/18/เพลงสอนเด็กปฐมวัย/ 
 
 
46.เพลงถวายพระพร 
เหลาขาพระบาท เด็กเด็กของชาตินอมใจถวายพระพร 
เฉลิมพระชนมพรรษาสถาพร องคมิ่งขวัญนิกรปวงประชา 
ขอจงทรงพระเจริญ ขอจงทรงพระเจริญ 
ขอจงทรงพระเจริญ มีพระชนมมายุยิ่งยืนนาน 
http://supranee176.wordpress.com/2012/01/18/เพลงสอนเด็กปฐมวัย/ 
 
 
47.เพลงตํารวจจา 
ตํารวจจากรุณาหนูหนอย ออหนูนอยจะขามถนน 
เดินดีดีอยาวิ่งลุกลน (ซ้ํา) ตองขามถนนตรงทางมาลาย 
http://mysmartkid.wordpress.com/tag/เนื้อเพลงเด็ก/ 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

48.เพลงขามถนน 
แมวาเราจะขามถนน ดูรถยนต ดูรถยนต 
แมวาเราจะขามถนน ดูรถยนตกอน 
หากรถยนตมา อยาอวดเกงกลาดวนจร 
ใหรถไปกอน แนนอนปลอดภัย 
http://mysmartkid.wordpress.com/tag/เนื้อเพลงเด็ก/ 
 
49.เพลงบานของฉัน 
บานของฉัน บานฉันน้ันมีหลายคน 
ทุกคนเปนพี่นองกัน เอาวาไชยาบาเล 
เอาวาไชยาบาเล มีนองมีพี่ของฉัน 
*มีปูมียาของฉัน…มีตามียายของฉัน* 
http://mysmartkid.wordpress.com/tag/เนื้อเพลงเด็ก/ 
 
50.เพลงบาน 
บานน่ีหรือคือที่อาศัย จะเล็กหรือใหญไมใชสิ่งสําคัญ 
กระทอมเรือนแพหรือวังใหญโตน้ัน 
ถาหากตางรักกันบานฉันจะเปนสุขเอง 
มงแซะ มงแซะ แซะมง ตะลุม ตุมมง (ซ้ํา) 
http://mysmartkid.wordpress.com/tag/เนื้อเพลงเด็ก/ 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
51.เพลงบานเรือนเคียงกัน 
บานเรือนเคียงกัน ทุกวันพบหนา 
รูจักกันมา เพราะบานใกลกัน 
เพื่อนบานแสนดี มีน้ําใจชวยเหลือ 
อบอุนใจทุกเมื่อ เพื่อนบานชวยเหลือกัน 
http://mysmartkid.wordpress.com/tag/เนื้อเพลงเด็ก/ 
 
 
52.เพลงมาโรงเรียน 
มาโรงเรียนมีเพื่อนมากมาย เหงาจะตายอยูบานคนเดียว 
มาโรงเรียนมีเพื่อนกรูเกรียว อยูบานคนเดียวมาโรงเรียนดีกวา 
http://mysmartkid.wordpress.com/tag/เนื้อเพลงเด็ก/ 
 
 
53.เพลงมาโรงเรียน 
เรามาโรงเรียน เราเขียนเราอาน ครูเลานิทาน สนุกถูกใจ 
ราเรียนเราเลน เราเปนสุขใจ ราเริงแจมใส เมื่อมาโรงเรียน 
http://mysmartkid.wordpress.com/tag/เนื้อเพลงเด็ก/ 
 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

๓.ธรรมชาติรอบตัว 
 
54.เพลงตุดตู 
ตุดตูอยูกลางทุงนา สี่ตีนเดินมาอะรําซัมซัม 
ชางนอยสงเสียง สงสําเนียงเสียงดูดีดํา 
อะรําซัมซัม ดูดีดําช่ืนใจชื่นใจ 
http://supranee176.wordpress.com/2012/01/18/เพลงสอนเด็กปฐมวัย/ 
 
55.เพลงลูกชางกับลูกไก 
ลูกชางทําไมถึงตัวใหญ ลูกไกทําไมถึงตัวเล็ก (ซ้ํา) 
คิด คิดไมออกซักที คิดไมออกซักที 
แลวก็คิดออก (ซ้ํา) 
ลันลา ลันลา ลันลา ลา (ซ้ํา ) 
http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 
 
56.เพลงผีเสื้อแสนงาม (ไกแจ ) 
 ผีเสื้อเอย แสนงาม 
บินดมตอม มวลดอกไม 
เขียว เหลือง เพลินดูชางสุขใจ 
ชางสดใส สีสม สี แดง หนอย นอย .............. 
http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
57.เพลงสงสารแมปลาบู 
สงสารแตแมปลาบู อาศัยอยูในฝงคงคา 
นางเอ้ือยเปนลูกกรําพรา ถึงเวลามารอนรํา 
http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 
 
58.เพลงกระตายนอย 
ฉันเปนกระตาย ตัวนอย มีหางเดียว 
สองหูยาว สั่นกระดุกกระดุก กระดิ้ก 
กระโดดไปมาทําทา กระดุก กระดิก 
เพื่อนท่ีรัก...ของฉันนั้นคือเธอ... 
http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 
 
59.เพลงเราชวนกันบิน 
เราชวนกันบิน (ซ้ํา) บินไปดวยกัน 
ตางพากันบิน (ซ้ํา) บินไปดวยกัน 
เกาะลงตรงหนานกตัวหน่ึง... 
ตางพากันออกไปรองเพลง 
http://babylove52.blogspot.com/2010/12/blog-post.html 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
60.เพลงดาวดวงนอย 
แวววาว วิบวับ ดาวนอยระยิบตา เธอคือใครกัน ไหนบอกมา 
สูงๆขึ้นไป ไกลเหลือคณา เธอเหมือนดังเพชรบนฝากฟา 
http://growinggood.org/2010/08/7778/ 
 
 
61.เพลงปู 
จับปูดํา ขยําปูนา 
จับปูมา ควาปูทะเล 
สนุกจริงเลย ชะเลยนอนเปล 
จะโอละเหนอนเปล หลับไป 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
 
62.เพลง อึ่งอาง 
อึ่งอางมันน่ังขางโอง มานั่งหลังโกงจะคอยกินมด 
เด็กเอยเจาอยาพูดปด เด็กเอยเจาอยาพูดปด 
จะกลายเปนมดอาหารอึ่งอาง 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

63.เพลง แตงโม 
แตงโมผลใหญ ๆๆ เกิดข้ึนไดจากเม็ดแตงเม็ดเล็ก จําไวนะพวกเด็ก ๆ จําไวพวก
เด็ก ๆๆ เม็ดแตง เม็ดเล็กกลายเปนแตงผลใหญ 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
 
64.เพลงระบําชาวเกาะ 
รําระบําชาวเกาะ ไพเราะเสนาะจับใจ สายน้ําหลั่งไหล สายน้ําหลั่งไหล กระทบ
หาดทราย ดังครื่นๆกระทบหาดทรายดังครื่นๆ 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
 

65.เพลงหนอน  
ตวมๆเตี้ยมๆออกมาจากไข 
เจาหนอนตัวใหญลูกใครกันหนอ 
กระดึบกระดึบไป 
กระดึบกระดึบไป 
กระดึบกระดึบไป บนใบไมออน 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

66.เพลงสัตว 
ยุงเยอะ ทั้งตบทั้งเกา ซารายตัวเราเปนจ้ําเปนผื่น แมลงสาปนาเกลียดๆ ไตกัน
ยั่วเย้ีย 
ทําลายขาวของ วันนี้มาใชอัศวิน แมลงรายตายด้ินทั้งยุงไมมีเหลือ ถูกใจ ๆ จริง 
ๆ สองรางวัล ๆ เปนประกัน อัศวิน!!!! 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
67.เพลงชาง 
ชางๆๆ นองเคยเห็นชางรึเปลา 
ชางมันตัวโตไมเบา จมูกยาวๆเรียกวางวง 
มีเข้ียวใตงวงเรียกวางา มีหูมีตา หางยาว 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
68.เพลงสัตว 
แมวของฉันน้ันรองเสียงดัง..เหมียว เหมียว งาว เหมียว เหมียว งาว 
วัวของฉันนั้นรองเสียงดัง.. มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ 
กบของฉันนั้นรองเสียงดัง..อบ อบ อบ อบ 
ไกของฉันนั้นรองเสียงดัง…เอก อี้ เอก เอก อี้ เอก เอก อี้ เอก 
เอะ.. นั้นใครรองเพลงใหเราฟง 
ซอล ลา ซอลฟา มี เร โด 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 

 
 
 



 
 
 
 

69.เพลงทะเลแสนงาม 
โอทะเลแสนงาม ฟาสีครามสดใส มองเห็นเรือใบ แลนอยูในทะเล อยูทะเลเห็น 
ปู ดูซิดูหมู ปลา กุงหอยนานา อยูในทองทะเล อยูในทองทะเล….. 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
70.เพลงไกยาง 
ไกยางถูกเผา ไกยางถูกเผา 
มันจะถูกไมเสียบ..โอย 
มันจะถูกไมเสียบ..โอย 
เสียบตูดซาย เสียตูดขวา 
รอนจริงๆ รอนจริงๆ รอนจริงๆ 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
71.เพลงกระตาย 
กระตายขาว มีหูยาวเรียว 
หางสั้นนิดเดียวตาแดงแวววาว 
กระโดดเลนทามกลางแสงจันทรสกาว 
อยูตามราวปาชางนารัก เอยยย 
ปลาวายไปมา วายวนมาแลวเวียนไป 
ป.ปลาวายมาใกลๆ 
ขางในนํ้าใสมองเห็นตัวปลา 
ผึ้งนอยแสนขยันทํางานทั้งวันทํางานทุกวัน 
เด๋ียวก็ผึ่งๆๆบินไป  
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 
 
 



 
 

 
\ 
75.เพลงขาวโพดสาลี 
พรวนดินกันเสียใหหมด จะปลูกขาวโพด สาลี ๆ 
โอแมนวลดาราจะไมรีบมาเร็วรี่ 
ขาวโพดสาลี ๆ ปานชะน้ีจะโรยรา 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
 
76.เพลงนก 
โนนนกบินมาลิ๊บๆ 
นกกระจิบ 1 2 3 4 5 
อีกฝูงบินลองลอยมา6 7 8 9 10 ตัว 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
 
77.เพลงนก 
เร็วเขาซีเร็วเขาซี นับดีดี นับใหดังๆ นกฝูกหน่ึงมากมายเสียจัง นับดังๆ นับใหดีดี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
78.เพลงลูกหมู 
ในเชาแจมใสวันหน่ึงซึ่งเปนวันนํ้านอง ลูกหมูก็อยากจะลอง ๆเลนโคลน 
แตแลวก็ตองคันเทาพยาธิไซเทาของมัน ลูกหมูคิดไดเร็วพลันรีบปองกันทันที 
จึงทํารองเทาดวยไมเชือกเปนสายช้ันดี เร็วมาชวยกันซิ จะไดของดีเสียงดัง 
กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับ 
มาฟงเสียงฉันเดินซิ ๆ ๆ ๆ ๆ 
กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บ กับ กิ๊บกับ 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
79.เพลงฝน 
ซา ซา ซา ฝนตกลงมากระเด็นเปนฝอย 
เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย เด็ก เด็ก หลบฝนกันหนอย 
ฝนเพียงเล็กนองจะเปนหวัดเอยฮัดเชยฮัดเชยฮัดเชย 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
80.เพลงกินผักผลไม 
กินผักผลไมทําใหแข็งแรง 
แกมก็แดงนารักหนักหนา 
ไกไขนมเน้ือหมูปูปลา 
กินแลวแกลวกลาเติบโตวองไว 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 
 
 
 



 
 
 
 

81.เพลงปลาตัวนอย 
ปลาตัวนอย ๆ ปลาตัวนอย ๆ ลองลอยไปตามนํ้า 
แลวเจาก็ถาม วามันเปนเพราะเหตุใด 
สายธาราที่เคยงามสดใส เด๋ียวน้ีทําไมจึงแหงแลงดําคร่ํา 
น้ําทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดํา 
น้ําทําไมจึงแหง คลองทําไมจึงดํา 
ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําตอบหนา 
ใครจะตอบเจาปลาไดไหมเลาเอย 
ปลาตัวนอย ๆ เฝาคอยคําเฉลย 
ขออยาไดละเลยหาคําตอบใหเจาปลา 
ใครจะตอบเจาปลา แลวใครจะตอบเจาปลา 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
82.เพลงลิง 
เจี๊ยก ๆ ๆ เปนเสียงเรียกของลิง 
ลิงมันอยูไมนิ่งมันชอบวิ่งกันอยูไปมา 
เจี๊ยก ๆ ๆ มันรองเรียกพวกมา 
คร้ันพอถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไมกิน 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
83.เพลงแมว 
แมวเอยแมวเหมียว 
แยกเขี้ยว ยิงฟน 
เจาหนูมันกลัวตัวสั่น 
เจาหนูมันกลัวตัวสั่น 
หนีไมทันถูกจับกินเอย 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 
 



 
 
 
 
 
84.เพลงนกเขา 
นกเขาบินขามเขา 
ไมใชของเรา อยาไปแลมอง 
ตัวเมียตีปกพั่บพั่บ 
ตัวผูขานรับ จุกกรูจุกกรู 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
 
85.เพลงแตงโม 
แตงโมผลใหญๆ เก็บเอาไว อยูในตูเย็น 
ใครๆเคาผานมาเห็น ใครๆเคาผานมาเห็น เปดตูเย็นกินนํ้าแตงโม 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
 
86.เพลงมา 
มาวิ่งกั๊บ ๆ เด๋ียวเดียวลับตาเราไป 
มาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 
มาวิ่งเร็วร่ีดูสิหายไป 
มาวิ่งเร็วไวเร็ซทันใจรองฮี่กั๊บ ๆ 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

87.เพลงแมว 
แมวเอย แมวเหมียว 
รูปราง ประเปรียว เปนหนักหนา 
รองเรียก เหมียวเหมียว ประเดี๋ยวก็มา 
เคลาแขง เคลาขา นาเอ็นดู 
รูจัก เอารัก เขาตอตั้ง 
ค่ําคํ่า ซ้ํานั่ง ระวังหนู 
ควรนับวามัน กตัญู 
พอดู อยางไว ใสใจเอย 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
88.เพลงปลา 
ปลา “ป ปลานั้นหายาก ตองลําบากออกเรือไป 
ขนสงจากแดนไกล ใชนํ้าแข็งเปลืองนํ้ามัน 
แชเย็นก็เสียไฟ หุงตมไซรแกสทั้งนั้น 
พลังงานตองหมดกัน โอลูกหลานจําจงด”ี 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
89.เพลงมดแดง 
มดแดง กัดแขงกัดขา 
กัดเสื้อ กัดผา ตุงแฉง ตุกแฉง 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
 

 



 
 
 
 

 
90.เพลงฝน 
ฝนตก จั๊กๆ มือซายถือปลา มือขวาถือผัก 
พอถึงที่พัก วางผัก…..วางปลา 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
91.เพลงวัว 
วัว วัว วัว 
วัว ไมกลัวไถนา 
อาหารของวัวคือหญา 
ไถนาวัวก็ไถเกง 
ยอ ยอ ยอ 
พอรอง ยอ ยอ แลววัวมันเกรง 
มันรูมันจึงหยุดเอง 
เพราะวัวมันเกรง 
คํารอง ยอ ยอ 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
92.เพลงจิงโจ 
จิงโจมาโลสําเภา หมาไลเหา จิงโจตกใจ 
หมาไลไปจิงโจวิ่งหนี จิงโจเจอผี จิงโจสิ้นใจ 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 
 
 
 



 
 
 
 

93.เพลงนกเอี้ยง 
นกเอี้ยงเอย 
มาเลี้ยงควายเฒา 
ควายกินขาว 
นกเอี้ยงหัวโต 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
94.เพลงนกเอี้ยง 
นกเอย นกเอี้ยง 
คนเขาใจ วาเจาเลี้ยง ซึ่งควายเฒา 
แตนกเอี้ยง น้ันเลี่ยง ทํางานเบา 
แมอาหาร ก็ไปเอา บนหลังควาย 
เปรียบเหมือนคน ทําตน เปนกาฝาก 
รูมาก เอาเปรียบ คนท้ังหลาย 
หนีงานหนัก คอยสมัคร งานสบาย 
จึงนาอาย เพราะเอาเยี่ยง นกเอี้ยงเอย 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
95.เพลงเปายิ้งฉุบ 
น้ําปลา ตราหัวสิงห จับผูหญิงมาทรมาน 
จับผูชายมาทรยศ จับแมมดมาดึงสะดือ 
จับกิ้งกือ มาทํากวยเต๋ียว 
จับแมวเหมียวมาเตนระบํา 
จับแมวดํามาเปายิ้งฉุบ 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
96.เพลงเสียงฝน 
เสียงฝน หลนจากฟากฟา สาดซัดมารหนาวเย็นกระไร (ซ้ํา) 
พวกเราอยาออกไปไหน เปยกฝนไปจะเปนหวัดเอย 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 
 
 
97.เพลงเสือกับวัว 
1 2 3 ไลตามกันมา วัวอยูขางหนา ไมตองหลบหนี 
เสืออยูขางนอก ลอหลอกใหดี 
จับวัวไดทันที เปนผูมีชัย 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 
 
 
98.เพลงดุกดุย 
ดุกดุย ๆ แมลงสาบออกหากินขนมอมลูกอมเสียจนแกมตุย 
ควายตัวเมียออกลูกมาเปนตัวเมีย 
อยูมาไมนานมีลูกมีหลานก็เปนตัวเมีย 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
99.เพลงปลูกผักสวนครัว 
ชวยกันปลูกผักสวนครัวๆ พรวนดินใหทั่วปลูกถั่วฟกยาว 
ขาตระไคร มะกรูด มะนาว โหระพา กระเพรา น้ําเตา ฟกทอง 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 
 
 
 
100.เพลงลูกแพะ 
เตอะ แตะ ๆ ลูกแพะเดินโซเซมา 
เดินโซซัดโซเซ ทําทาโฉเก เตอะ แตะ ๆ 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 
 
 
 
101.เพลงลิง 
เตอะ แตะ ๆ เราเดินไป อะไรอยูบนตนไม โหนไปโหนมา 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

102.เพลงเจานกโผบิน 
นกเอยเจาโผบิน ออกหากินตามถิ่นดอน 
จิ๊กทีกระโดดที ๆ ไดเหยื่อไมดีทําหัวสั่นหัวคลอน 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 
 
 
 
103.เพลงเลียนเสียงนก 
กาเวา กาเวา กาเวา เสียงนกกาเวารองแตเชาตรู 
จุกกรู ๆ ๆ นกเขาขันกรูเสียงเพราะจับใจ 
โฮก โปก ๆ ๆ นกโพระดกรองอยูไมไกล 
นกกาบินมาแตไกล สงเสียงใส กา กา 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 
 
 
 
104.เพลงปลูกมะเขือ 
มะเขือเปราะ มะเขือเปราะ ปลูกมะเขือตรงไหนใหไดผลงามด ี
ปลูกตรงน้ีดินสวยดี ปลูกตรงน้ีแหละเหมาะ 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
105.เพลงตนไม 
ตนไมนั้นมีชีวิต   อยาไดคิดไปตัดตนไม 
ตนไมจะเสียใจ   ตนไมจะเสียใจ 
ยืนรองไห ...ฮือ...ฮือ 
http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.40;wap2 
 
 
106.เพลงวิหคเหินลม 
แสนสุขสมนั่งชมวิหก อยากเปนนกเหลือเกิน 
นกหนอนกเจาหกเจาเหิร ทั้งวันนกเจาคงเพลิน 
โผบินละลิ่วลอยลม แมเปนนกไดดั่งใจปรารถนา 
ฉันคงเริงราลอยลม แมเปนนกไดดั่งใจจินตนา 
ฉันคงเริงราลอยลม ขอเพียงเชยชมทั่งนองนภา 
จนสุดขอบฟา สุขาวดี ฉิมพลีวิมานเมืองฟา 
ค่ําคืนจะทนฝนบิน เหินไปทั่งถิ่นที่มันมีดารา 
อยากจะรูเปนนักเปนหนา ดาราพริบตาอยูใย 
ยั่วเยากระเซาหรือไร หรือดาวเกี้ยวใคร เหตุใดดาวจึงซน 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

๔.สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก 
107.เพลงรถไฟ 
ขึ้นรถไฟจะไปโคราช 
ตดดังปาดถึงราชบุรี 
ตดอีกทีถึงบริษัท 
บริษัท ปา ๆ เปอ 
ขอเสนอนิยายเร่ืองสั้น 
ปากับปู กูอีจู 
ปาไมอยู ปูไปเท่ียว 
ปลาดุก ปลาไหล รถไฟชนกัน 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
108เพลงระฆัง 
ระฆังใบนอยท่ีวัดพระแกวดัง ดิง ดอง ดอง ดิง ดอง ดอง ดิง ดอง ดอง ดิง ดอง 
ดอง ดิง ดอง ดอง ดิง ดอง ดอง 
ดิง ดอง ดิง ดอง ดิง ดอง ดิง ดอง ดิง ดอง ดิงดอง 
http://www.gotoknow.org/posts/383751 
109.เพลงรถไฟสามัคคี 
รถเอยรถไฟ วิ่งไปทุกท่ี 
รวมกันทุกที สนุกจริงเชียว วิ่งเลนรถไฟ 
ตอทายทางเดียว เกาะกันกลมเกลียว 
ปูนปูนปูนปูน 
จับไหล ตอไหล น้ําใจ เกื้อกูล 
รองเพลง ปูนปูน เปนเสียง รถไฟ 
รองเลนทุกครา เริงรา สดใส 
กอดคอ กันไว รถไฟ สามัคคี 
http://growinggood.org/2010/08/7778/ 

 



 
 
 
 
110.เพลงธงไตรรงค 
ไตรรงค ธงไทย ปลิวไสว สวยงามสงา 
สีแดงหมายถึงชาติ 
สีขาวคือศาสนา 
น้ําเงินคือพระราชา 
เราจึงเรียกวา ธงไตรรงค 
http://growinggood.org/2010/08/7778/ 

111.เพลงยานพาหนะ 
หึ่ม ๆ ๆ เคร่ืองบินกระหึ่มบนฟา 
ปน ๆ ๆ รถยนตแลนมาแตไกล 
ปูน ๆ ๆ นั่นเสียงวูดของรถไฟ 
ตึก ๆ ๆ เรือยนตแลนในแมนํ้าลําคลอง 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 
 
112.เพลงหมวกกันแดด 
หนูจา หนูจะไปไหน ใสหมวกปกใหญ ปดหนาปดตา 
ลา ลา ลา ลา บาบูมใบเย 
พี่จา หนูจะเดินไป โรงเรียนใกลใกล หาเพื่อนเพื่อนหนา 
หนูจา หนูจะไปไหน ใสหมวกปกใหญ ปดหนาปดตา 
พี่จา หมวกปกใบใหญ คุณแมเย็บใหกันแดดดีหนา 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

113.เพลงยวนยาเหล 
ยวนยาเหล ยวนยาเหล หัวใจวาเหว ไมรูจะเห ไปหาใคร 
จะซื้อเปลญวนท่ีดายหยอน ๆ 
จะซื้อเปลญวนท่ีดายหยอน ๆ 
จะเอา(ช่ือลูก) นอนไกวเชา ไกวเย็น 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 
 
114.เพลงเก็บของ 
เก็บ เก็บ เก็บ 
มาชวยกันเก็บของที 
เร็วคนดี 
มาเก็บเขาที่กันเอย 
http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.40;wap2 
 
115.เพลงกาตมน้ํา 
ฉันเปนกาตมน้ํา อวน เต้ีย มอ ตอ 
นี่คือหูของฉัน น่ีคือพวยกางอ 
ยามเมื่อนํ้ามันเดือด…วู.. ยามเมื่อนํ้ามันเดือด 
ยกฉันลงแลวก็ชงฉันหนอย 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
116.เพลงดื่มนม 
ดื่ม ดื่ม ดื่ม เรามาดื่ม ดื่ม นมกันเถอะ ดื่ม แลว อยาทําเลอะเทอะ ด่ืมแลว อยา
ทําเลอะ 
เทอะ ด่ืม นมเยอะ ๆ รางกาย แข็งแรง เยๆ( ซ้ํา) 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
 
117.เพลงกอกน้ํา 
กอกน้ําที่ตอกับแปบ แลวใครแอบถอดเอาแปบไป เปดนํ้าจะไหลอยางไร (ซ้ํา) 
รูตัวหรือไมใครแอบถอดแปบ แปบแปบ แปบแปบ แปบแปบ 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
 
118.เพลงสามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 
สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 
ครูบรรจงใหหนูรูจัก 
เด็กๆหนูชางนารัก 
เรามารูจัก สามเหลื่ยม สี่เหลื่ยม วงกลม 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

119.เพลงเจ็ดวัน  
เจ็ดวันฉันนั่งนับ อาทิตยลับเริ่มสีแดง 
วันจันทรนั้นเปลี่ยนแปลงเปนสีเหลืองเรื่อเรืองตา 
อังคารสีชมพูชางงามหรูดูทีทา 
วันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใส 
พฤหัสบดีประสานสีแสด(สม)วิไล 
วันศุกรฟาอําไพ 
เสารสีมวงเดนดวงเอย 
http://blog.eduzones.com/moobo/95776 
120.เพลงติ๊กตอก 
ติ๊กตอก เสียงนาฬิกา พอถึงเวลา เรามาชวยกัน ติ๊กตอก 
ฉันเปนเข็มสั้น ติ๊กตอก ฉันเปนเข็มยาว ติ๊กตอก 
เสียงนาฬิกา พอถึงเวลา เรามาชวยกัน 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.html 
121.เพลงระบําไมกวาด 
รูไหม รูไหม รูไหม รูไหมฝุนนั้นไมสะอาด ไมกวาด มันก็ไมไป เด็กเด็ก ควรจําใส
ใจ เด็กเด็กควรจําใสใจ ไมกวาด ไมไป ขี้ฝุนยังมี 
บานเราตองมีระเบียบ เรียบหรูคอยจับคอยดู อยาวางเวนเห็นแลวตองชวยถู 
อยาวางเวนเห็นแลวตองชวยถู เพื่อใหนาอยูเจริญหูเจริญตา 
หัดไว หัดไว นะเรา ยามเชา ยามบาย ยามสาย กวาดบานเปนของงายดาย ถาไม
ใสใจ ข่ีฝุนจะเต็มเมือง กวาด กวาด กวาด กวาด เอา กวาด กวาด กวาด กวาด  
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย-2842.html 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
122.เพลงอยาทิ้ง 
อยาทิ้ง อยาทิ้ง อยาทิ้ง ทิ้งแลวจะสกปรก 
ถาเราเห็นมันรก ตองเก็บ ๆ ๆ 
http://blog.janthai.com/เพลงสําหรับปฐมวัย -2842.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


