
 

 

รายงาน 
เรื่อง  เพลงและคําคลองจองเด็กสําหรับเด็กปฐมวัย 

เสนอ 

อาจารยนิธินาถ  อุดมสันต 

โดย 

นางสาวสุชาดา  ผากาเกตุ 

54818602036 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ป  3  หอง  2 

วิทยาลัยการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คํานํา 

 
              เพลงหรือคําคลองจองนี้เปนสวนหน่ึงของรายวิชาการจัดประสบการณทางภาษาของ
เด็กปฐมวัย ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับเพลงสําหรับเด็กปฐมวัยและคําคลองจอง ผูจัดทําไดศึกษารวบรวม
ขอมูลมาจากอินเทอรเน็ต ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคงจะเปนประโยชนตอทานผูที่ตองการศึกษา

เกี่ยวกับเพลงและคําคลองจองสําหรับเด็กปฐมวัยเปนอยางมาก หากมีขอผิดพลาดประการใด
ผูจัดทําขออภัยไว ณ โอกาสนี้ดวย 

 

 

 

 
                                                                                 ผูจัดทํา 

                                                                               สุชาดา  ผากาเกตุ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

เพลง 

(เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก) 

      

เพลงโรงเรียนของเรา                       

โรงเรียนของเรานาอยู  คุณครูใจดีทุกคน 

เด็กๆก็ไมซุกซน         พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน 

ชอบมา  ชอบมาโรงเรียน     ( รัชนี  ศรีไพรวรรณ )ผูแตง       

 

เพลงลางมือ                                

มือฉันน้ันสวยจริง ๆ   ถาเปอนไมน่ิงรีบลางเร็วไว 

กลับจากหองนํ้าและกอนกินไป  ลางมือใหสะอาดเลย  ( คุณหญิงเบญจา  แสงมลิ ) 

                                                                                   

 
เพลงนี่......ของฉัน 

น่ี  มือ  ของฉัน    น่ี  ผม  ของฉัน 

น่ี  ตา  ของฉัน    แหละนี่  จมูกของฉัน 

น่ี  แขน  ของฉัน   นี่  ขา  ของฉัน 

น่ี  เอว  ของฉัน    แหละนี่  ไหล  ของฉัน   (  นางลําไย  หาญลือ  ) หนังสือจัด

ประสบการณ 

 

 



 

 

 

เพลงอาบน้ํา 

อาบนํ้าแลวสบายตัว  สบายหัว  เพราะหนูหม่ันสระผม 

ตัดเล็บที่มันแหลมคม  ปากหอมนาชม เพราะวาหนูแปรงฟน  ( นางลําไย  หาญลือ 

) หนังสือจัดประสบการณ 

 

 

เพลงจนัทรเจาเอย 
จันทรเจาเอยขอขาวขอแกง  ขอแหวนทองแดงผูกมือนองขา 
ขอชางขอมาใหนองขาข่ี      ขอเกาอี้ใหนองขานั่ง 
ขอยายชั่งเลี้ยงนองขาเถิด     ขอยายเกิดเลี้ยงตัวขาเอง 
เพลง เจาจันทรขา 
จันทรเจาขา ดิฉันขอถามขาว พระจันทรโศกเศรา 
ดิฉันเปนทุกข พระจันทรเปนสุข ดิฉันสบาย 
พระจันทรเดือนหงาย ดิฉันเที่ยวเลน เดือนมืดไมเห็น 
ดิฉันนอนเสีย 

 
เพลงทักทาย 
หนูจารูไหม ครูช่ืออะไร  

ใครหนอตอบได ชวยบอกเพื่อนที  

เจอะกันรูจัก ทักทายสวัสดี  

เจอกันวันน้ี “สวัสดีครับ” “สวัสดีคะ”  



 

( ครูปยะพร  สีเสียดคา ) โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล )www.thai-

school.net 

 

เพลงของใช ของหน ู

ของใชของหนู ตองดูใหดี  

เก็บไวเปนที่ อยาใหปะปน  

แกวนํ้า แปรงฟน อยาใหสับสน  

วางไวช้ันบน เก็บไวใหดี  

( ครูปยะพร  สีเสียดคา ) โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล )www.thai-

school.net 

 

                                                       

 
เพลง  เอบี  บอกรกั 

เชาวันหนึ่งวันวันน้ัน  วันหน่ึงวันน้ัน  เจ็ดนาฬิกา 

เอกระโดดเขามา  มาบอกวารักรักบีคนเดียว 

บีก็บอกวารัก  รักเอคนเดียว 

คนอื่นจะไมแลเหลียว  จะไมแลเหลียวใหเสียเวลา (ซ้ํา) 

 

เพลงชือ่เลน 

ช่ือเลนของหนู ใครก็รูจัก  

ใครเห็นใครทัก วานาเอ็นดู  

พอแมตั้งให เด็กหญิงชมพู  

พี่ชายผมฟู ช่ือหมูอวนเอย  



 

( ครูปยะพร  สีเสียดคา ) โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล )www.thai-

school.net 

เพลง ชื่อ – สกุล  
คุณแมของฉัน ทานน้ันบอกวา  
คนเราเกิดมา ตองต้ังช่ือพลัน  
ช่ือจริง ช่ือเลน เปนสิ่งสําคัญ  
คนรูจักกัน เพราะขานช่ือเอย 
( ครูปยะพร  สีเสียดคา ) โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล )www.thai-

school.net 

เพลง ห ู 

เรามีสองหู ขางซายขางขวา  

อยูบนใบหนา คอยฟงเสียงดัง  

หูมีไวฟง ระวังหนอยหนา  

รูจักรักษา อยาแคะหูเอง  

( ครูปยะพร  สีเสียดคา ) โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล )www.thai-

school.net 

                                        
เพลง จมูก  

หนูมีจมูก อยูบนใบหนา  

จมูกนี้หนา มีไวหายใจ  

ดมกลิ่นเร็วไว ดวยจมูกเรา  

สูดลมออกเขา ปอดเฝาทํางาน  

( ครูปยะพร  สีเสียดคา ) โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล )www.thai-

school.net 

 



 

เพลง  รบัประทานอาหาร  

กอนจะทานขาว เราตองลางมือ  

ทานขาวทุกมื้อ สะอาดปลอดภัย  

อยาลืมจัดเก็บ ถวยชามของใช  

หนูก็ทําได ไมเห็นยากเลย  

( ครูปยะพร  สีเสียดคา ) โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล )www.thai-

school.net 

 

                                            
 

เพลง กิจวัตรประจําวัน  

ตื่นนอนแตเชา อาบน้ําแปรงฟน  

มาทานขาวกัน กอนไปโรงเรียน  

หนูจงตั้งใจ หัดอานหัดเขียน  

ฝกฝนพากเพียร จะเรียนเกงเอย 

( ครูปยะพร  สีเสียดคา ) โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล )www.thai-

school.net 

  

เพลง  ปาก  

ปากของหนูน้ัน จิ้มลิ้มนารัก  

ใครเห็นพูดทัก รูจักทักทาย  

หนูพูดดีดี เปนศรี เปนศักดิ์  

ปากหนูรูจัก นับหน่ึง สอง สาม  



 

( ครูปยะพร  สีเสียดคา ) โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล )www.thai-

school.net 

 
เพลง  มือ และ เทา  

มือ เทา ของหนู มีอยูสิบน้ิว  

มือหนูใชหิ้ว ชวยจับสิ่งของ  

หนูเดินสองขา พาวิ่งไววอง  

หนูน่ังยองยอง ดวยขาแข็งแรง  

( ครูปยะพร  สีเสียดคา ) โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล )www.thai-

school.net 

 

เพลง  ของเลนของใช  

ของเลนของใช อยาใหเกะกะ  

อยาไดลดละ มองแลวนาดู  

หนูจาเร็วไว มาชวยคุณครู  

เก็บของใสตู ไมรกรุงรัง  

( ครูปยะพร  สีเสียดคา ) โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล )www.thai-

school.net 

 

เพลง  ชื่อ – สกุลของเพื่อน  

เพื่อนฉันมากมาย หญิงชายหลายคน  

ทั้งตาลทั้งตน ตางเปนเพื่อนกัน  

ฉันมีอะไร ก็ใหแบงปน  

เพราะพวกเรานั้น เปนเพื่อนรักเอย  

( ครูปยะพร  สีเสียดคา ) โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล )www.thai-

school.net 

 
 
 



 

เพลง  ตา  
หนูน่ังมองดู หมู หมา กา ไก  
มองใกล มองไกล มองไปรอบขาง  
มองซาย มองขวา มองหนา มองหลัง  
หนูเห็นทุกอยาง ดวยตาหนูเอง 
( ครูปยะพร  สีเสียดคา ) โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล )www.thai-

school.net 

 

เพลง ออกกําลัง  
ออกกําลังดวยการรองรําทําเพลง 
ใหคลื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ 
เรารองกันไป ไมมีหมนหมองฤทัย 
แลวเราเพลินใจดวยกันรองรําทําเพลง  
http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 
 

เพลง สะอาด  

ไหนดูเล็บมือ น่ีไงละ ๆ 

แหมสะอาดดีน่ีเธอ ขอบคุณคะ ๆ 

ไหนลองดูฟน ๆ นี่ไงละ ๆ 

แหมสะอาดดีน่ีเธอ ขอบคุณคะ ๆ 

http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 

 

 
 



 

 

เพลง 

( เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก ) 

 

เพลงบานของฉัน 

บานของฉัน    อยูดวยกันมากหลาย 

พอ แม ลุง ปา   ปู ยา ตา ยาย 

อีกทั้ง นา อา     พี่ และ นอง มากมาย 

ทุกคนสุขสบาย   เราเปนพี่นองกัน  ( นางลําไย  หาญลือ ) หนังสือจัด

ประสบการณ 

 

เพลง บานของเรา 

บานเรานี่แหละดีจริง    ถวนทุกสิ่งใหความสุขสันต 

บานเรานี่แหละดีครัน   สุขทุกวันที่เราเคยอยู 

บานเขาตัวเราเกรงใจ   บานของใคร ก็ไมอยากอยู 

บานเขางามตานาดู     ไมขออยู อยูบานเราเอย 

 

เพลงงานสิ่งใด 

งานสิ่งใด งานสิ่งใด    แมใครละเลยทิ้งปลอย 

มัวแตคอย เฝาแตคอย  หวังคอยแตเกี่ยงโยนกอง 

ไมมีเสร็จ  ไมมีเสร็จ รับรอง  จําไวทุกคนตองทํางาน  

เราตองชวยกัน ๆๆ       ( นางลําไย  หาญลือ ) หนังสือจัดประสบการณ 

 

เพลงสวัสดีเธอจา 

สวัสดีเธอจา   วันนี้เรามาพบกัน 

เธอกับฉัน  พบกันสวัสดี  ( นางลําไย  หาญลือ ) หนังสือจัดประสบการณ 

 

 



 

เพลงโรงเรียนของเรา 

โรงเรียนของเรานาอยู  คุณครูใจดีทุกคน 

นักเรียนก็ไมซุกซน      พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน  

 ( นางลําไย  หาญลือ ) หนังสือจัดประสบการณ 

                                                            

 
เพลงตํารวจจา 

ตํารวจจา    กรุณาหนูหนอย 

อุมหนูนอย  จะขามถนน 

เดิน ดี ดี     อยาวิ่งลุกลน (ซ้ํา) 

ตองขามถนน  บนทางมาลาย  ( นางลําไย  หาญลือ ) หนังสือจัดประสบการณ 

 

เพลง  แมใครมา 

แมใครมา นํ้าตาใครไหล  

ไดเบี้ยสองไพ ติดกนแมมา    

อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 

 

 

 

 



 

เพลง สวัสดี  

หญิง เมื่อเจอกันฉันทักทายสวัสดี คะ 

ชาย สวัสดี ครับ 

หญิง ไปไหนมาจะ 

ชาย ไปธุระมาหนอย 

หญิง กอนจากกัน ฉัน กลาวคํา สัสดีคะ 

ชาย สวัสดี ครับ 

หญิง ชาย สงยิ้มให สงยิ้มให ซึ่งกัน 

http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 

 

เพลง อยาทิ้ง  

อยาทิ้ง อยาทิ้ง อยาทิ้ง ทิ้งแลวจะสกปรก 

ถาเราเห็นมันรก ตองเก็บ ๆ ๆ 

http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 

 

เพลง อาบน้ํา  

อาบนํ้าซูซา ลางหนาฟอกสบูถูตัว 

ชําระเหงื่อไคลบลาดใหท่ัว เสร็จแลวเช็ดตัว 

เราไมขุนมัว สุขกายสบายใจ 

http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 

 



 

 
 

เพลง บานฉัน  

บานฉันมีนกกระจอก สงเสียงจอก ๆอยูบน 

บานฉันนั้นชอบเลี้ยงนกๆ มันบินโผผกไปมา 

บานฉันมีดอกไมสวย บานฉันมีกลวยไมปา 

บานฉันมีบอเลี้ยงปลา ตอนเย็นกลับมาชางเพลินใจ 

พวกเราทุกคนมีความสุขลนที่บาน หลังจากชวยแมทํางานๆ 

เราตางชื่นบานที่บานของเรา 

http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

เพลง 

( ธรรมชาติรอบตัว ) 

เพลง  จับปูดํา 
จับปูดํา ขยําปูนา จับปูมา ควาปูทะเล 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  ไกแจ 
ไกเอยไกแจ วิ่งแรเขารก 
บุญแมหาไม ไมมีใครเขากก 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  คางคาว 
คางคาวเอย บินมาเปนยืด 
ค่ําๆมืดๆ 
จะไปสวนไหน จะไปสวนหลวง 
เก็บลูกมะมวง มาฝากบางเนอ 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 

เพลง  นกเอี้ยง 

นกเอี้ยงเอย มาเลี้ยงควายเฒา อายควายกินขาว 

นกเอี้ยงโกนจุก อายนกอีอุก มันไปทําขวัญ 

เจานกอัญชัน มันไปสวดมนต นกกะยางกลางฝน 

ก็มาพรอมกัน 



 

 http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  นกเอี้ยง 
นกเอี้ยงเอย มาเลี้ยงควายเฒา อายควายกินขาว 
นกเอี้ยงหัวโต ไปจับตนโพธิ์ รองไหหงิงหงิง 
ไปจับตนขิง เขายิงลงมา ไปจับตนขา 
เขาดาแมให ไปจับตนไทร ไถลลาก 
ไปจับตนหมาก เขาลากลงมา จับตนจําปา 
นกเอี้ยงหัวโต 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
 
เพลง  กาเอยกา 
กาเอยกา บินมาไวไว 
ไปจับตนโพธิ์ โผมาตนไทร 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  โพนเพน 
โพนเพนเอย กระเด็นสายนาก นํ้าขึ้นทวมปาก 
กระจายดอกพริก อีแมระริก อีแมระรวย 
ตัดใบตองกลวย มารองบายศรี ชะมดชะนี 
ตีฆองหนาวง อายคงเปาป กระดี่ชะมด 
อายคตตีแฉง คางคาวปากแหวง อุมลูกมาดู 
สะดุดขี้หมู สะดุดขี้หมา หกลมปากแตก 
สะดุดหญาแพรก แตกเสียทําเนา เจาเพรานกกระจอก 
ผักบุงหญางอก ทองหลางใบมน ชนกนยายมอญ 
ปดประตูใสกลอน นอนเสียกลางวัน ไกขันเอกเอก 



 

อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  ชาเจาหงส 
ชาเจาหงสเอย ปกเจาออนรอนลง 
เขาในดงชุมแสง พี่ไมทุกขไมยาก พี่ไมจากหมูแดง 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  เฉิบเฉิบ 
เฉิบเฉิบ กินขาวไมเปบ กินปลาเปลาๆ 
พอแมเขาวา ทําตาขาวๆ 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 

เพลง  โยนยาว 

โยนยาวเอย คางคาวกินกลวย 

มารับพี่ดวย ไปชวยกันโยนยาว 

อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 

เพลง  ตุกติ๊ก 
ตุกต๊ิกเอย ตํานํ้าพริก จะไปกินทุงนา 
ตําไมเปน พริกกระเด็นเขาตา 
สมน้ําหนา เจาตุกติ๊กเอย 



 

อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  หอยกระปกุ 
เจาหอยกระปุกเอย ไวจุกกะแปนแลน 
เขารักเจานัก เขาจะชักสาแหรกแขวน 
จิ้มลิ้มแปนแลน ใหพี่แหงนเปลาเอย 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  แมวลาย 
อายแมวลายเอย กินควายหมดตัว 
กินไมหายอยาก วิ่งไปลากเอาวัว 
กินเลนท้ังตัว นากลัวจริงโวย 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 



 

เพลง  ตุดตู 
ตุดตูเอย อยูในรูไมไผ เห็นคนเดินไป 
เรียกใหกินหมาก ตุดตูเพื่อนอยาก กินหมากดวยกัน 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  โยกเยก 
โยกเยกเอย นํ้าทวมเมฆ กระตายลอยคอ 
อายหมาหางงอ กดคอโงกเงก 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  ตั้งไข 
ตั้งไขเอย ถาตั้งไขลม จะตมไขกิน 
ไขตกดิน ใครอยากินไขเนอ 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 



 

เพลง  โตงเตง 
โตงเตงโตงเวา กินแตของเขา ของตัวเก็บไว 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  หมองเหมง 
หมองเหมงเอย เรงไปลงเรือ จะไปบานเหนือ 
ลงเรือทายวัง สัปทนกั้นหนา รมระยากั้นหลัง 
เจาขรัวหัววัง แหหมองเหมงเอย 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  มะลิงมะลอง 
มะลิงมะลอง คะนองสิ้นที แกงปลากะดี่ 
น้ําโหลงเหลง คนซนเอง โทษใครไมได 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  นางแมว 
นางแมวเอย ทานใหขอฝน ใหขอนํ้ามนต 
รดหัวนางแมวบาง ขอเบี้ยคาจาง หามนางแมวมา 
ใหถูกทั้งขาว อยาใหขาวตายหมัน ขาวเกวียนละสองพัน 
ออยลําละหลายสิบ ไปซื้อหมากดิบ ถึงเมืองไชโย 
ลูกสาวโตๆ เรงใหมีลูก ทั้งขาวก็ใหถูก 
ลูกไมอยาใหแพง ทําตาแดงๆ รอนรับรอนแร 
ฝนก็เทลงมา เทลงมา 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 



 

เพลง  ปนเมฆ 
ปนเมฆเสียกอน มีละครสามวัน หัวโลนชนกัน 
ฝนก็ลั่นลงมา นางแมวหางขอด ตลอดหางยาว 
สี่เทาดําแดง แมวกินปลายาง แมวกินปลาแหง 
ฝนตกหนาแลง อยูท่ีตนสะเดา เย็นทั้งรากขาว 
ปลาหลดปลาไหล ปลากะทิงวิ่งไล อยูในทองนา 
นางเมขลาเอย มาจากเมืองบน ทานใหขอฝน 
ฝนก็ตกลงมา ตกลงมา 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  ลิงลม 
ลิงลมเอย มาอมขาวพอง เด็กนอยท้ังสอง 
มาทัดดอกจิก เจาพระยานกพริก เจาพระยานกเขา 
ทวงเบี้ยทวงขาว ใหเจาลิงลม 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 



 

เพลง  ดอกไม 
ดอกไมหอยหู สีชมพูหอยบา 
คนทรงเขามา อยาใชเลยเอย 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  แมศร ี
แมศรีเอย แมศรีสาวสะ ยกมือไหวพระ 
วาจะมีคนชม ขนค้ิวเจาตอ ขนคอเจากลม 
ชักผาปดนม ชมแมศรีเอย 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  แมศร ี
แมศรีเอย แมศรีสาหงส เชิญเจาลงมา 
เอาแมสรอยทอง เชิญปกลอง เชิญแมทองศรีเอย 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

เพลง  แมศร ี
แมศรีเอย แมศรีสาคร เอวกลึงหนาออน 
ผัวรางเจาไว กระดิกชางนอย เปนทองคําเปลว 
เชิญมาเร็วๆ เถิดแมศรีเอย 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 



 

เพลง  อายโมง 
อายโมงเอย กินขาวกะอะไร กินขาวกะไข 
ชอนหอยไวไหน เอาไวตนกลวย ไลทันหรือไมทัน 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  นกกระจอก 
นกกระจอกจอกจอก อยูในกระบอกไม 
นกเอี้ยงเสียงใสเปนนายโรง นกกลิ้งโคลงเปนนางเอก 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  จุบแจง 
จุบแจงเอย แมยายรองเรียก มาคดขาวเปยก 
ใหแมยายกิน แกทอดกฐิน ปดร้ินปดยุง 
นกกระทุงตายหา ชางงวงชางงา ออกมาใหสิ้น 
เจากฐินทองเอย 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 



 

เพลง  โพงพาง 
โพงพางเอย ปลาเขาลอด 
ปลาตาบอด เขาลอดโพงพาง 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  ขี้ตู 
ขี้ตูกลางนา ขี้ตาตุกแก ขี้มูกยายแก 
ออระแรอรชร อุดแจเทงเจ 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  จิงโจ 
จิงโจเอย มาโลสําเภา หมาไนไลเหา 
จิงโจตกน้ํา หมาไนไลซ้ํา จิงโจดําหนี 
ไดกลวยสองหวี ทําขวัญจิงโจ โหอิ้วโหฮิ้ว 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 



 

เพลง  เด็กเอยพาย 

เด็กเอยพาย นายเอยโยก นายหัวกระโหลก 

โยกเอาโยกเอา 

อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 

เพลง  รีๆขาวสาร 

รีๆขาวสาร สองทะนานขาวเปลือก เลือกทองใบลาน 

เก็บเบี้ยใตถุนราน พานเอาคนขางหลังไว 

อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  ไกตั้ง 
ไกต้ังไกตอ ไกลอไกชน ไกถูกถอนขน 
ไกลงหมอแกง 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  หอหอขวัญ 
หอหอขวัญ พาเมียไปดวย ไปชวยแรงกัน 
ขาวเหนียวสองหอ ไมพอกลางวัน 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 

 



 

เพลง  จ้ําจ้ีมะเขือเปราะ 

จ้ําจี้มะเขือเปราะ กระเทาะหนาแวน พายเรือแอนๆ 

กระทั่งตนกุม เห็นเด็กหนุมๆ ดีเน้ือดีใจ 

ขอดายขอไหม เย็บผายายชี เขาโหกาลี 

เขาตีโหมงคลุม ขยุมหนากลอง นางสายบัวทอง 

อาบนํ้าทาไหน อาบนํ้าทาวัด เอาแปงไหนผัด 

เอากระจกที่ไหนสอง เยี่ยมๆมองๆ นกขุนทองรองเนอ 

อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 

เพลง  จ้ําจ้ีมะเขือพวง 
จ้ําจี้มะเขือพวง เห็นชาวบางหลวง มาทอดกามกุง 
กามกุงเอย มารองแวๆ มาสอยดอกแค 
มาแหยรูปู อีหนูคายแปง อีแรงตกใจ 
บินไปพะเยิบพะยาบ จระเขลากหาง นกกระยางบินปรื๋อ 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  จ้ําจ้ีคอกแคก 
จ้ําจี้คอกแคก ยอกแยกปลาไหล  
ใหจี้ตรงไหน จะไชตรงน้ัน 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 



 

เพลง  ชักสาว 
ซักสาวเอย มะนาวโตงเตง ขุนนางมาเอง 
วาจะเลนซักสาว มือใครยาว สาวไดสาวเอา 
มือใครสั้น เอาเถาวัลยตอเขา 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  ผงเขาตา 
ผงเขาตา แมงดาหยิบออก 
จะคดเขาตอก ใหแมงดากิน 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  โยชา 
โยเอยโยชา ทํานาหนองปลอง แมควายมีทอง 
ออกลูกเปนพัน ขนมทอดมัน สองอันสิบเบี้ย 
ไปซื้อไกเต้ีย มาถวายตนโพธิ์ ขะโมยลักโค 
กับโอทานไป เขาจับตัวได ที่หัวเมืองคูคี้ 
หนาแขงเปนฝ จมูกเปนไฝ เขาเฆี่ยนดวยไม 
กลัวหรือไมกลัว ไมขมับขมีบหัว กลัวแลวกลัวแลว 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  ตะเขตะโขง 
ตะเขตะโขง อยูในโพรงประสัก 
ตะเขฟนหัก กัดคนไมเขา 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 



 

 
เพลง  ตะลุงตุนแช 
ตะลุงตุงแช เขาเหยายมา มาถึงศาลา 
เขาก็วางยายลง 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 
เพลง  งูกนิหาง 
งูเอย กินน้ําบอไหน 
กินนํ้าบอทราย ยายไปก็ยายมา 
กินนํ้าบอโศก โยกไปก็โยกมา 
กินนํ้าบอหิน บินไปก็บินมา 
กินหัวกินหาง กินกลางตลอดตัว 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 



 

เพลง  นกเอย 
นกเอยกระเทยกี่รอย? (สองรอย) 
ออยกี่สิบ? (สองสิบ) 
หมากดิบกี่ตน? (สองตน) 
ปลนกี่ทะลาย? (สองทลาย) 
ผาลายกีผ่ืน? (สองผืน) 
ฟนกี่มัด? (สองมัด) 
ไมกลัดกี่เลม? (สองเลม) 
เข็มกี่กระบอก (สองกระบอก) 
มะกอกหรือหมากยัน? (หมากยัน) 
ฟนหัวนกกูก! 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 

เพลง เสียงฝน  

เสียงฝน หลนจากฟากฟา สาดซัดมารหนาวเย็นกระไร (ซ้ํา) 

พวกเราอยาออกไปไหน เปยกฝนไปจะเปนหวัดเอย 

http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 

 

เพลง ตนไม 

ตนไมมันมีชีวิต  อยาคิดไปตัดตนไม 

ตนไมจะเสียใจ จะรองไห แง แง แง แง 

http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 

 



 

 

เพลง ดอกไมบาน 

ลมหายใจเขาลมหายใจออก  ดั่งดอกไมบาน 

ภูผาใหญกวาง ดั่งสายนํ้าฉ่ําเย็น ดังนภากาศ...อันบางเบา 

ฮืม..ฮืม..ฮืม 

aten1508@hotmail.com  นางสาว  สุชานันท  พรหมขันธ  689/88 หมูบาน

ลําปางวิวล  หมู11  ถนนลําปาง - แจหม  ตําบลตนธงชัย   อําเภอเมือง  จังหวัด

ลําปาง 52000 

 

 

เพลง กลวย 

กลวย กลวย กลวย  กลวยไทยน้ันมีหลายชนิด 

กลวยทับ กลวยทับ กลวยทับ 

กลวยหนีบ กลวยหนีบ กลวยหนีบ 

กลวยตาก กลวยตาก กลวยตาก 

aten1508@hotmail.com  นางสาว  สุชานันท  พรหมขันธ  689/88 หมูบาน

ลําปางวิวล  หมู11  ถนนลําปาง - แจหม  ตําบลตนธงชัย   อําเภอเมือง  จังหวัด

ลําปาง 52000 

 

            เพลง หนอน 

หนอนตัวใหญๆ ใครจับได กระดึ๊บ..กระดึ๊บ 

หนอนตัวเล็กๆ ชอบกินเคก กระดึ๊บ..กระด๊ึบ 

aten1508@hotmail.com  นางสาว  สุชานันท  พรหมขันธ  689/88 หมูบาน

ลําปางวิวล  หมู11  ถนนลําปาง - แจหม  ตําบลตนธงชัย   อําเภอเมือง  จังหวัด

ลําปาง 52000 

 

 

เพลง ตัวหนอน 

ตวมตวมเต้ียมเต้ียม ออกมาจากไข เจาหนอนตัวใหญลูกใครกันหนอ 



 

กระดื๊บ ๆไป กระดี๊บๆไป บนใบไมออน กัดกิน กิน แลวก็นอน แลวเจาหนอนก็ชัก

ใยหุมตัว 

กระดื๊บ ๆไป กระดี๊บๆไป 

aten1508@hotmail.com  นางสาว  สุชานันท  พรหมขันธ  689/88 หมูบาน

ลําปางวิวล  หมู11  ถนนลําปาง - แจหม  ตําบลตนธงชัย   อําเภอเมือง  จังหวัด

ลําปาง 52000 

 

เพลง ก.ไก 

ก.ไกมันขันเชา ๆ ข.ไขเราใชทําอาหาร ฃ.ขวด ลวดลายสวยงาม ค.ควายย่ําเทา

กลางทุงนา 

aten1508@hotmail.com  นางสาว  สุชานันท  พรหมขันธ  689/88 หมูบาน

ลําปางวิวล  หมู11  ถนนลําปาง - แจหม  ตําบลตนธงชัย   อําเภอเมือง  จังหวัด

ลําปาง 52000 

 

 

 

 



 

เพลง 

(สิ่งตาง ๆ รอบตัว ) 

 
เพลง  ใครอิ่มกอน 
ใครอิ่มกอน ดูโขนดูหนัง ใครอิ่มทีหลัง 
ลางถวยลางชาม 
อางอิง  

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=namio&month=05-

2012&date=31&group=2&gblog=31 

 

เพลง ทําอะไร ยะ  

จะทําอะไร ยะ ๆ จะทําอะไร จะทําอะไร ทําไมโอเอ 

ลุกขึ้นแตเชา อยามัวโงเขลา ทําใจโลเล 

อาบนํ้าแปรงฟน ของเรานั้น อยาทําโฉเก 

ก็มัวทําอะไร ทําไมไมไปโรงเรียนโอเอ ทําอะไรยะๆ 

http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 

 

 

เพลง เสือกบัวัว  

1 2 3 ไลตามกันมา วัวอยูขางหนา ไมตองหลบหนี 

เสืออยูขางนอก ลอหลอกใหดี 

จับวัวไดทันที เปนผูมีชัย 

http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 

 

 



 

เพลง ดกุดุย  

ดุกดุย ๆ แมลงสาบออกหากินขนมอมลูกอมเสียจนแกมตุย 

ควายตัวเมียออกลูกมาเปนตัวเมีย 

อยูมาไมนานมีลูกมีหลานก็เปนตัวเมีย 

http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 

 

 

เพลง ปลกูผกัสวนครัว  

ชวยกันปลูกผักสวนครัวๆ พรวนดินใหทั่วปลูกถั่วฟกยาว 

ขาตระไคร มะกรูด มะนาว โหระพา กระเพรา น้ําเตา ฟกทอง 

http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 

 

 

เพลง ตบมือซาย ขวา  

ตบมือขางซายๆ ตบมือขางขวาๆ เรามาสนุกเฮอา 

ตบมือขางซาย ตบมือขางขวา 

http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 

 

เพลง ลูกแพะ  

เตอะ แตะ ๆ ลูกแพะเดินโซเซมา 

เดินโซซัดโซเซ ทําทาโฉเก เตอะ แตะ ๆ 

http://www.webboard.karn.tv/index.php?topic=31497.0 

 

 



 

เพลงยานพาหนะ 

หึ่ม  หึ่ม  หึ่ม             เครื่องบินกระหึ่มบนฟา 

ปน  ปน  ปน             รถยนตแลนมาแตไกล 

ปูน  ปูน  ปูน             ยินสียงหวูดของรถไฟ 

ตึ๊ก  ต๊ึก  ตึ๊ก  ต๊ึก  ต๊ึก  ตึ๊ก   เรือยนตแลนในแมน้ําลําคลอง 

 

 

 
 

เพลงกลอมเด็ก 

 

เพลง นอนสาหลา 

อื่อ...อื้อ...อื้อ...นอนสาเดอหลาหลับตาแมสิกลอม     นอนตื่นแลวเจาจั่งแอวกิน
นม    แมไปไฮหมกไขมาหา    แมไปนาจี่ปลามาปอน  แมเลี้ยงมอนอยูในปาสวน
มอน  นอนตะแคงกะอยูกกไมเน่ิง  ฟงเสียงเอ้ินกะอายบาวสิลา    เพิ่นไปนาจับอึ่ง
มาแลว  จับอึ่งแลวเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย  ควายกูเสียอีแมกูดา  เตนเขาปาเห็นนกแจน
แวน  แจนแวนเอยเห็นความยกูบอเห็นบอแทจักวาโตได  อ่ือ...อื้อ...อื้อ... 
อางอิง  http://www.kroobannok.com/blog/4537 
 
เพลง นอนสาหลา 
อื่อ...อื้อ...อื้อ...นอนสาเดอหลาหลับตาแมสิกลอม  นอนแตเซาเจาอยาติงคิง  นอน
จริงจริงหลับตาจอยจอย  ลูกออนนอนหลับแลวแมสิกวย  เขาขายกลวยแมสิซื่อให



 

กิน  อยาสุติงนอนสาลูกแกว  นอนอูแกวในอูสายไหม  แมสิไกวไปมาไวไว  นอนอู
ไทยกวยไปโตนเตน  กวยโอนเอนหลับแลวอยาติง  อื่อ...อ้ือ...อื้อ... 
อางอิง  http://www.kroobannok.com/blog/4537 
 
เพลง นอนสาหลา 
นอนสาหลาหลับตาแมกลอม  นอนตื่นแลวจั่งหลุกกินนม  กินนมไฝบปานนม
แม  กินนมแมมันแซบมันหวาน  มันหวานลงหวานลงคือกลวยหวานจวยๆใส
ปากคําแพง  เออ ฮะ เออ ฮะ เออ ฮะ เออ ๆ  แมไปไฮเอาไขมาหา  แมไปนาเอา
ปลามาปอน  แมเลี้ยงมอนอยูในสวนมอน   เออ ฮะ เออ ฮะ เออ ฮะ เออ  นอน
สาหลาหลับตาแมชิกลอม  ขดออมปอมนอนแลวอยาตีง  มิดอิ้งต้ิงอยากวนอยา
แอว   นอนตื้อแลวจังลุกกินนม  เออ ฮะ เออ ฮะ เออ ฮะ เออ 
อางอิง  http://www.kroobannok.com/blog/4537 
 
เพลง นอนสาหลา 
เออ ฮะ เออ ฮะ เออ ฮะ เออ  นอนหนูนอนแมจะรองเพลงกลอมใหเสียงดัง 
ๆ    หนูนอนฟง ฟงแลวหนูจงนอนสาหลา หลับตาแมสิกลอม คันแมนนอนอูเต
งนอนเลงอูไหม  นอนอูไหมสิไหลลงอูแกว  นอนอูแกว นอนแลว แมสิไกว อือ 
อื้อ  แมไปไฮ สิเอาไขมาหา    พอไปนาสิเอาปลามาปอน  นอนสาหลาทากินปลา
นําพอ  รอทากินไขตม คอยทาแมมา อือ อื้อ   ไผบอนอนแมวโพงสิขบแกม  ฝาบอ
แอมแมวเปาสิเขี่ยนตา  แมวโพงเปาสิขบกัน มาว  มาว   แมสิฝนเซือกคาวไปคอง
คอแมว อือ อื้อ   กุดกรู ๆ กะหัวนาขาวก่ํา  ค่ํามาแลวสิพานองเมือนอน   นกเขา
นอยกะยังนอนนําแม คําเอย  แพรและผาสิหาตุมกะบอมี อือ อื้อ   ตุหลูหลานอน
สา      แมสิกลอม  หมผาออม นอนพรอมแมสิไกว   นอนอูผา สองวาแมเจาต่ํา 
คําเอย  นอนอูไม   สองปลองอีพอสาน 
อางอิง  http://www.kroobannok.com/blog/4537 
 
เพลง หมกไขไก 
เอ  เห  เอ เห เอ   แมไปไฮหมกไขไกมาหา   แมไปนา  หมกไขปลามา
ปอน      แมไปเลี้ยงมอนเก็บบักมอนมาสง  นอนสาแมเดอ  หลับตาสาแมเดอ 
อางอิง  http://www.kroobannok.com/blog/4537 
 

เพลง แมวโพง 



 

ขั่นวานอนสาหลา หลับตาเอยแมสิกอม  ขั่นวาออออมออยแมวนอยสิตอดตา  อั๋น
วาแมวโพงฮองในเอือนไตตะหลาง        
สิมาขบ แจมเจาบุตรตาแกวแมบนอน  นอนสาหลาคําเอยแมสิกอม    ขั่นวานอน
อิ่มแลวบุตรตาแกวจังตื่นมา....นอ...... 
อางอิง  http://www.kroobannok.com/blog/4537 

 
เพลง เตะสองขา 
เตง  เล็ง  เตง  เล็งเตะเล็งเตง  ข่ันพูไดมันเกงใหมันเตนเขามา  แมสิจับสองขา ให
ดากซันเจงเดง   นอนอูไหมไหเจานอนสาเดอหลา บักนายเอย แมสิกอมคํา
เอย   ไหเจานอนอูไหมใหลลงอูแกวนอนแลวแมกวย   แมไปไฮกะยังบทันมา แมไป
นายังมาบทันฮอด   ขั่นแมมาฮอดแลวบักนายนอยต่ืนกินนม.... 
อางอิง  http://www.kroobannok.com/blog/4537 
 
 

            เพลง ลูกกําพรา 
บัดน่ีมาจักกาวถึงลูกกําพาอนาถาบมพีอกอนแห  หาแพและผาผืนสิตุมหม
หนาว   ขั่นวาอาวไหแพวาเด๋ียวพอไดตุมแตนองโตเอื้อย      กะอยุเปอยเปอย
กะเปอย  บไดแหลฝนแฮงตกฟาแฮงฮอง   กะบองไตกะบมี ไหเจานอนสาเดอหลา
นอนสาอยาสิออนอู   ขั่นแมนลูกพูฮู     นอนแลวอยาแอววอน  ไหเจานอนสาเด
อหลา  นอนสาอยา สิแอวแนวเฮาเปนกําพรา ลุงปาเพ 
อางอิง  http://www.kroobannok.com/blog/4537 



 

 
 
เพลง นอนเดอหลา 
นอนเดอหลาหลับตาเเมสิกลอม    เจาบนอน บไหกินกลวย    เเมไปหวย หาซอน
ปลาป ู  เก็บผักติ้ว มาไสเเกงเห็ด  
ไปไสเบ็ดเอาปลาขอใหญ   อยารองใหเเมวโพงสิจกตา   เจานอนซาเเมวโพงสิจก
หํา   เจานอนคํ่าแมวโพงสิจกกน  
ติง ลิง ติ่ง ลิง ติ้ง ลิง ติง    สิงลูกเเกวนอนนานําพอ   สิงลูกเเกวกินเเลวจั่ง
นอน  ติง ลิง ต่ิง ลิง ต้ิง ลิง ติง  
ลิงตกสาง หางซันจิ่งดิ่ง    ตกกนคุ อยาข้ีกลางคืน   ขี้กลางคืน ยานเสือมา
พอ   ข้ีมื่อเชา ยานเเมวเปามาเห็น  
ยามกลางเวน จั่งขี้จั่งเหยี่ยว  เออ เฮอ เออ เฮอะ เออ เฮอะ เออ... นอนสาหลา
หลับตาแมสิกลอม 
อางอิง  http://www.kroobannok.com/blog/4537 
 
เพลง นอนสาหลา 
นอนสาหลา หลับตา แมสิก็อม 

เอาะ ออม ออย แมวนอยตอดนวยตาด่ํามั่นเดอ.... 

แมไปไฮกะสิไปหาปลา 

แมไปนาสิหาของมาฝาก 

บักหมากหวา บักมัง บักหวาย 

เอาบักไฟ บักแงว บักสาน 

แตงคาฮานสิเอามาจิ้มแจว 

บักเล็บแมวกะสิใหลูกหลา 



 

ค่ันไดปลาสิเอามาต่ําปน 

เขาหนาฝนปลาไคเตมทอง 

แมสิจองเอามาใหหนู 

ไดกะปู แมสิเอามาลาบ 

นกกระจาบเขามาจิ๋กกิ่นเขา 

แมสิเอาตั๋บมั่นมาปง 

บักหัวลิ่ง แมสิใหกิ่นหวาน 

ยอดบักตาลกะสิมาจิ้มแจว 

กั๋บมาแลวสิมาอุมลกูหลา   http://www.happymomy.com/forum 

 

 
เพลง แมหมายกลอมลูก 
นอนสาหลาหลับตาแมสิกลอม นอนอูแกวนอนแลวแมสิกวย นอนสาหลากัลยานอย
ออน แมสิสอนลูกแกวจอมสรอยใหคอยฟง เปนคนนี่ยําเกรงผูใหญ คารวะละผูเฒา
ผานใกลหมอบคลานหยางใกลเผิ่นใหเจาเอิ้นขอทาง เผิ่นเอิ้นขายเจาอยาไดเวา
หยาบ เปนคําบาปบจบบงาม กริยาเลวทรามขายหนาพอแม  ลูกขี้แพพอแมอยาก
อาย เกิดเปนชายวิชาเปนทรัพย เผิ่นจั่งนับถือหนาถือตา บรรพชาสมบทคือบวช ให
หมั่นกวดศึกษาเลาเรียน การทําเพียรกําจัดกิเลศ  บเปนเหตุเสียชาติตระกูล ลูกห
ลาแมใหมีใจกรุณา ใจเมตตาเอื้อเฟอเผื่อแผ คนดีแมใหมีใจกวงขวง คนทั้งปวงละสิ
ยอยกเจา ยามกินเขาใหคิดถึงคุณควาย  พระอิศวรเผิ่นจึงมาผายโผด บเปนโทษ
กายวาจาใจเวานําไผเผิ่นกอชมช่ืน ไปบานอื่นสิมีผูบูชา เทวดารักษาปกปอง ฝูงพี่
นองยอยองสรรเสริญ   อื้อ ฮือ อือ อื้อฮือ อือ ฮือ อื้อ อือ ... เจาหากแมนหลานปู
ละคนฮูผูดี แนวเศรษฐีลังกามาเกิด ผูประเสริฐโตเจาจงนอน ใหเจาฟงคํา  สอนละ
พุทโธโอวาท ฝูงนักปราชญเอิ้นผูฟงธรรม รัตนังอุควรคํามาก เหตุยุงยากนอนแลวบ
หนี   สวัสดีนอนหลับคนตื่น คันบวชเขาในศาสนา เปนบุญญาถมคุณพอแม พอแม
เฒาใหเลี้ยงรักษา   ยามเพิ่นมรณาทําบุญสงให ลูกจึงไดซื่อวาคนดี เออ เออ เออ 



 

เออ เออ เออ... อื้อ อือ อือม   นอนสาเดอหลาหลับตาแมสิกลอม แมสิไปเข็นฝาย
เดือนหงายเวาผูบาว แมสิเอาพอนามาเลี้ยงใหใหญสูง แนวโตเปนกําพราอนาถาบมี
พอ ทุกขแทนอลูกแกวแนวเจาพอบมี  พอตายแลวซิ่นแมขาดคาขา  พอตายแลวนา
ก็ขาดเขาบมีเสาสิค้ําข่ือแมเด ความทุกขมาสูมื้อลุงปาบวาดี  ตั้งแตกอนกอนกี้ตั้งแต
พอเจายังมี ไผก็ดีปานหยังหมูฝูงลุงปา อาวอาพรอมถนอมดีเกื้อกลอม พอบมีเพิ่นบ
เวาลุงปาบวาหลาน   พริกกะอยูเฮือนเหนือ เกลือกะอยูเฮือนใต หัวสิงไคอยูบาน
เผิ่น ขึ้นเฮือนลุงเพิ่นก็เวา ขึ้นเฮือนอาวเพิ่นก็เวา ขึ้นเฮือนยากะบไดกลัวยานแต
แกมกิน นอนสาหลานอนอูสายปอ นอนกะทอ ยาฮางสงนางบมีพอ เชือกอูขาด
ฮอยตอบติดกัน แมนไผนอสิมาฝนเลนปอเปนเชือกอู ลูกแมเอย นอนสาหลา
หลับตาแมสิกลอม นอนอูฝายปายใสอูไหม นางสายใจนอนสาเจาอยาตื่น ฮอดมื้อ
อื่นยาม   เซาแมสิไป แมสิไปหาไมหลัวฟนค่ันมาผา เพราะแมเปนแมฮางผัวสิเลี้ยง
... แมนบมี ผัวซิซอน   แมนบมี... เอย.... นอ 
อางอิง  http://www.kroobannok.com/blog/4537 
 

เพลง เจาเนือ้ละมนุ 

เจาเน้ือละมุนเอย เจาเน้ืออุนเหมือนสําลี  

http://www.happymomy.com/forum 

 

เพลง  วัดโบสถ 

วัดเอยวัดโบสถ มีตนขาวโพดสาลี 

ลูกเขยตกยาก แมยายก็พรากเอาตัวหนี 

ขาวโพดสาลี ตอแตนี้จะโรยรา  http://www.happymomy.com/forum 

 

 

เพลง  นอนไปเถดิ 

นอนไปเถิดแมจะกลอม นวลละมอมแมจะไกว 

ทองคําแมอยาร่ําไห สายสุดใจเจาแมเอย  

http://www.happymomy.com/forum 

 

เพลง  กาเหวา 

กาเหวาเอย ไขใหแมกาฟก แมกาหลงรัก คิดวาลูกในอุทร 



 

คาบขาวมาเผื่อ คาบเหยื่อมาปอน ปกหางเจายังออน สอนรอนสอนบิน 

แมกาพาไปกิน ท่ีปากน้ําแมคงคา ตีนเหยียบสาหราย ปากก็ไซหาปลา 

กินกุงกินกั้ง กินหอยกระพังแมงดา กินแลวบินมา จับตนหวาโพธิทอง 

นายพรานเห็นเขา เยี่ยมเยี่ยมมองมอง ยกปนขึ้นสอง หมายจองแมกาดํา 

ตัวหน่ึงวาจะตม ตัวหน่ึงวาจะยํา แมกาตาดํา แสนระกําใจเอย 

http://www.happymomy.com/forum 

 

 

เพลง  เจาเนือ้ออน 

เจาเนื้อออนเอย ออนแมจะกินนม 

แมจะอุมเจาออกชม กินนมแลวนอนเปลเอย

http://www.happymomy.com/forum 

 
 

 

 

 

 

คําคลองจอง 

 

หนวยปฐมนเิทศ 
 
โรงเรียนเปดแลวนะ    เด็ก ๆ จะตองมาเรียน 



 

ไดฝกอานไดฝกเขียน  เริ่มตนเรียนแตเยาววัย 
เติบใหญในภายหนา    มีวิชาเลี้ยงชีพได 
เด็กดีมีวินัย                  ตองตั้งใจหมั่นเพียร     
(คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 
 
หนวยตัวเรา 
 
สองตาไวดู  สองหูไวฟง 
จมูกคือด้ัง        มีไวหายใจ 
สองมือหยิบควา  สองขากาวไป 
ปากเราพูดได       และใชด่ืมกิน 
(คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 
 

 
หนวยหนนูอยนารัก 
ตื่นเก็บท่ีนอน      มุงหมอนเร็วพลัน 
ลางหนาแปรงฟน  ทาแปงแตงตัว 
แลวรับประทาน     อาหารในครัว 
นมไขเน้ือวัว           แลวมาโรงเรียน 
(คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 
 

 
หนวยเนือ้นมไข 
 
กินเน้ือนมไข โตใหญสวยงาม 
เหมือนกับศรราม คูสุวนันท 



 

กินแตทอฟฟ    จะไมมีฟน 
ตลกขบขัน     เหมือนเอ็ดดี้เอย 
(คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 
 

 
คําคลองจอง 

( เรื่องราวเกี่ยวกบัตัวเดก็ ) 
 
คําคลองจองเดก็ด ี
เด็ก  เด็ก  ทุก  ทุกคน            ตองทําตนเปนเด็กดี 
คุณครูจะปราณี                     เพราะความดีของเรานี้เอง 
     (คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 

 
 
             คําคลองจอง 

เด็กนอยโตไว              เติบโตแข็งแรง 
ชอบเลนกลางแจง        สนุกถูกใจ 
อาหารมากมี              ของดี ดีมากมาย 
ทั้งผักผลไม                เน้ือหมู  ปู  ปลา 
ลวนมีประโยชน           ไรโทษนานา 
บํารุงกายา                 สุขกาย  สบายใจ 
    (คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 
 
คําคลองจอง  ดื่มนม 
ดื่มนมนั้นดีหนักหนา    ชวยใหกายของเราเติบโต 
ฉันชอบดื่มนมทุกวัน      เพื่อใหตัวฉันทั้งสวยทั้งโก 
ใครอยากจะเปนคนเกง  ขอเชิญมาแบงดื่มนมแกวโต 
คุณครูก็รักใครใครก็ชม  แกมปองตากลมเพราะนมแกวโต 
    (คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 
 
 
คําคลองจอง  สวัสดศิึกษา 



 

หนูนอยคนงาม       โอนงราม     จงฟงคําสอน 
เจาจะไมเดือดรอน    เจ็บกาย        เพราะอันตรายมี 
ปลั๊กสายไฟของมีคม  อยาชื่นชม  หางไกลเร็วซิ 
ขึ้นลงบันไดที            อยาเร็วรี่     ใหคอยกาวเดิน 
บอนํ้าขางหนา          อยาไดงาย    เขยิบกาวเดินไป 
ทางมาลายน้ันไซร    รีบเดิน         อยามัวเดินลอยชาย 
ทั้งทางเทาถามีขาว   เดินได          สุดแสนสบาย 
ไมเจ็บรางกาย          รถวิ่งสาย      ก็ไมชนกันดังโครม 
     (คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 

 
 
คําคลองจอง  กํามือ  แบมอื 
กํามือแบมือ   กํามือแบมือ 
แลวตบดังแปะ  แปะ  แปะ 
กํามือแบมือ   กํามือแบมือ 
แลววางบนตัวน่ันแหละ 
    (คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 
 
คําคลองจอง  อาบน้ํา 
อาบนํ้าเถิดหนา เริงราชื่น 
สดช่ืนสําราญ  ไมมีเหงื่อไคล 
สดช่ืนสําราญ  ไมมีเหงื่อไคล 
    (คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 

 
            คําคลองจอง  เพือ่นจา 
           เพื่อนจะเพื่อนจา          มาเลนดวยกัน 
           มีอะไรแบงปน          เลนกันดี ดี 

   (คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 



 

 
คําคลองจอง   ฉันชอบดอกไม 
ฉันชอบดอกไม  สดใสสวยดี 
ตางกลิ่นตางสี  มากมีเหลือคณา 
ฉันชอบดอกไม  สบายใจหนักหนา 
ลมพัดโชยมา  หอมผกาชื่นใจ 
    (คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 

 
คําคลองจอง  ด.เอย ด.เดก็ 
ด.เอย ด.เด็ก  ถึงตัวยังเล็ก 
เด็กสูพากเพียร  รีบต่ืนแตเชา 
กินขาวไปโรงเรียน หัดอานหัดเขียน 
ใหเรียนเกงเอย 
(คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 

 
คําคลองจอง   ระเบยีบ  ระเบียบ 
ระเบียบ  ระเบียบ 
แลดู  งามเรียบ  เปนระเบียบ  เก็บของ 
เลนแลว  อยาไดกอง  เลนแลว  อยาไดกอง 
ชวยกัน  เก็บของ  ใหเปน  ระเบียบ 
(คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 

 
 



 

คําคลองจอง  เวลาอาหาร 
เวลาอาหาร จะไอจะจาม  จะเรอจะหาว 
ใชผาขาวขาว ปดปากเอาไว  หันหนาออกไป 
อยาใหเสียงดัง 
(คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 
  
คําคลองจอง  ขาวสุก 
เมล็ดขาวสีขาวราวกับหิน           คนไดกินทุกบานทุกฐานถิ่น 
กวาจะไดขาวใหเรากิน              ชาวนาสิ้นกําลังเกือบท้ังป 
ตองทนแดดทนฝนทนลมหนาว     จึงไดขาวจากนามาถึงน่ี 
คนกินขาวจงนึกไวใหจงดี            ชาวนามีคุณแกเราไมเบาเลย 
(คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 
 

คําคลองจอง  อะไรเอย 
ตัวเปนสีแดง  แข็งแรงอวนพี 
กินจุเหลือดี  ไมมีวันพอ 
เชาเย็นคนผาน  ไหววานพี่หนอ 
รับสารผานตอ  แกคนอยูไกล 
(คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย       

                                                                        
 
คําคลองจอง  ฉันชอบดอกไม 

ฉันชอบดอกไม  สดใสสวยดี 
ตางกลิ่นตางสี  มากมีสารพัน 
มะลิสีขาว  กลีบยาวๆ จําปา 
กุหลาบหนามหนา ดอกเฟองฟาหนามสั้น 



 

ซอนกลิ่นจําป  สารภี  กระดังงา 
พุดซอนกรรณิการ ลวนกลิ่นหอมทั้งน้ัน 
ฉันชอบดอกไม  สบายใจหนักหนา 
ลมพัดโชยมา  หอมผกาชื่นใจ 
(คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 

 
คําคลองจอง 

( เรื่องราวเกี่ยวกบับคุคลและสถานทีแ่วดลอมเดก็ ) 
 
คําคลองจอง  บานที่รกั 
ตัวฉันมีบานหลังหนึ่ง  เปนที่พักที่พึ่งทุกวันเวลา 
ฉันชวยพอแมปลูกผักเลี้ยงปลา  กวาดบานถูบานดูงามตา 
ชวยกันรักษาใหนาอยูเอย      (คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 
 
 
 
 



 

คําคลองจอง  ท.เอย ท.ทหาร 
ท.เอย ท.ทหาร  ขาศึกรุกราน 
ทหารตองรบ  เปนรั้วปองกัน 
พรองสรรพครันครบ บานเมืองสงบ 
เตรียมรบไวเอย   (คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 
 
 
คําคลองจอง  แมโพสพ 
แมเอยแมโพสพ 
พระคุณทานล้ําลพจะหาไหน 
ทานเลี้ยงปากเลี้ยงทองของชาวไทย 
เด็กผูใหญควรรําลึกนึกทุกวัน     (คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 
 
 
 
คําคลองจอง  เมืองไทย 
เมืองไทยน้ีแสนดียิ่ง   ทุกทุกสิ่งมีพรอมสรรพ 
แผนดินสมบูรณครัน   ตัวฉันน้ันรักเมืองไทย (คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสือ
อบรมปฐมวัย 
 

 
คําคลองจอง  ทหารของชาต ิ
ทหารคือรั้วของชาติ องอาจและกลาหาญ 
สูศัตรูที่มารุกราน ปองกันผืนแผนดิน 
ทหารบก เรือ  อากาศ พลีชีพเพื่อชาติไมหวั่นไหว 
เพื่อดํารงความเปนไท ใหคงไวช่ัวนิรันดร 
(คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 

 
คําคลองจอง  แม 

แมนกแมไก  มีใจเดียวกัน 
รักลูกทุกคน  ตลอดจนแมฉัน 
รักลูกทั้งนั้น  ปองกันทุกขภัย 



 

แมจา   แมจา  ตั้งหนา  ต้ังตา 
หาขาวของให  ใหนมใหนํ้า 
แมทําทั่วไป  เพราะความรักใคร 
นํ้าใจแมดี  ใหกินใหนอน 
แมกกแมสอน  ใหเลนเต็มที่ 
หาใครสักเทา  แมเราไมมี 
ความรักอยางน้ี  เปนศรีลูกเอย  (คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสือ
อบรมปฐมวัย 
 

 
 
 

คําคลองจอง 
( ธรรมชาติรอบตัว ) 

 
คําคลองจอง  รุงกินน้ํา 
รุงกินนํ้า    เกิดขึ้น       บนทองฟา 
งามโสภา        โคงมน       เปนแถบสี 
หลังฝนตก      ละอองนํ้า   ทั่วฟามี 
แสงสุรีย         สาดสอง     เกิดรุงงาม   (คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรม
ปฐมวัย 



 

คําคลองจอง  ฝนตกพรํา พรํา 
ฝนตกพรํา  พรํา แมคํากางรม 
แกเดินกมๆ  อยูขางกําแพง 
ประเด๋ียวแดดออก แกบอกพอแดง 
ฉันไมมีแรง  หุบรมใหที   (คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 
 

 

 

คําคลองจอง  ตนไม 
ตนไมออนนอนซบสงบหลับ 
เฝาแตนับวันคอยดวยหงอยเหงา 
เมื่อฝนโปรยโรยช่ืนรื่นเบาเบา 
หายซบเซา  ชูยอด  ทอดใบ    (คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 
 
 
คําคลองจอง  ผกั 
วันหน่ึงเวลาเย็น    ฉันเดินเลนผานสวนครัว 
มีมากมายหลายอยางนัก      นาชวนชักใหมาชม 
คะนาและผักชี      กะหล่ําปลีกะหล่าํปน 
ฟกทองคนนิยม      รับประทานไดทุกวัน 
ทําบัวลอยทําแกงบวด     ทําประกวดไดรางวัล 
มีวิตามินหลายอยางครัน      ขิงขาและกระชาย 
พริกชี้ฟาพริกขี้หนู     ตนหอมถั่วฝกยาว 
แตงกวาขาวลูกนาดู     มะอึกมะแวงรวง 
เรารูจักผักสวนครัว     ผักเหลานี้ลวนมีคา 
ถาหากวาเด็กถวนท่ัว     กินผักและไมมัว 
เข่ียผักทิ้งใหระอา               รางกายจะแข็งแรง 
ผักไมแพงแตหากวา     ใหประโยชนนานา 
ทั้งตานโรคและโตไว     เราอยากเปนนักกีฬา 
ทั้งโตกวาเพื่อนผูใด     เราจงทําใจชอบกินผักเอย  
(คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 
 



 

 
คําคลองจอง  ดวงอาทติยจา 
ดวงเอยดวงอาทิตยจา  สองแสงจาเวลากลางวัน 
ยามเย็นจะไปไหนนั่น   ลับขอบฟาพลันกลายเปนกลางคืน 
(คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 
 

            คําคลองจอง  หนารอน 
หนารอนแสนออนใจ รอนกระไรไมสรางซา 
รอนแรงแสงแดดจา สุริยาไมปรานี 
เหงื่อไหลไคลยอนหยด ตักนํ้ารดอีกพัดวี 
รอนรุกทุกนาที  หนีไมพนตองทนเอา   
(คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 

คําคลองจอง 
( สิ่งตาง ๆ รอบตัว ) 

 
คําคลองจอง  1 – 10 
หน่ึง  สอง  มือตีกลอง  ตะรอก  ตรอกแตรก 
สาม  สี่  ดูใหดี 
หา  หก  สองกระจก 
เจ็ด  แปด  ยิงปนแฝด  ดังโปง  โปง  โปง 
เกา   สิบ  ตายสนิท  สนิท  สนิท  (คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 
 
 

คําคลองจอง  จานและชาม 
นี่คือจาน  นี่คือชอน 
ตักแลวปอน  ใสปากแลวเค้ียวเลย 
(คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 
 

คําคลองจอง  สีแสนสวย 
หนูจามาดูกัน       สีแดงน่ัน        เหมือนอะไร     
สีแดง                 แสนสดใส      ดวงอาทิตยนั่นไง     ใครเห็นบาง  
  



 

น้ําเงิน                คาดตรงกลาง  คือธงชาติ             ไทยน่ันเอง   
  
สีเขียวขจี            อยูท่ีไหน        อยูไมไกล              ในทุงนา 
(คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 
 

 
คําคลองจอง  ตูไปรษณยี 

ตัวเปนสีแดง  แข็งแรงอวนพี            
กินจุเหลือดี  ไมมีวันพอ 
บานเชาเย็นคนผาน ไหววานทีหนอ   
รับสารผานตอ  แกคนอยูไกล 

(คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 
 

คําคลองจอง   พรวนดิน 
พรวนดิน  พรวนดินใหดี 
นี่แน   ฉันมีเมล็ดดอกไม 
ขุดหลุม           แลวเกลี่ยดินปด   
รดนํ้านิดนิด  แลวคอยดูไป 
ฝนตกแลวแดดออก ไมชาเห็นดอกบานวิไล 
(คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 
 

 
คําคลองจอง  จันทรเจาเอย 
จันทรเจาเอย  ขอขาวขอแกง 
ขอแหวนทองแดง ผูกมือนองขา 
ขอชางขอมาใหนองขาขี่ ขอเกาอี้ใหนองขาน่ัง 
ขอเตียงต้ัง  ใหนองขานอน 
ขอละคร  ใหนองขาดู 
ขอยายชู           เลี้ยงนองขาเถิด 
ขอยายเกิด  เลี้ยงตัวขาเอง  (คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรม
ปฐมวัย 
 



 

คําคลองจอง  วันสารท 
เดือนสิบของไทยเรา นั้นถือเอาเปนวันสารท 
ทุกคนกระวีกระวาด มิไดขาดซึ่งกิจจา 
จัดเตรียมหาอาหาร ทั้งคาวหวานตามศรัทธา 
และอีกสิ่งหน่ึงหนา ตองหามากระยาสารท 
(คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 
 
 
คําคลองจอง  จําปาจําป 
จําปา   จําป           พี่นองฝาแฝด 
จําปาสสีด  จําปสีขาว 
จําปาหนากวาง  จําปหนายาว 
จําปาชอบหนาว  จําปชอบรอน 
จําปาชอบแดด  จําปชอบฝน 
จําปาซุกซน  จําปหนีซอน 
จําปาหัวแข็ง  จําปหัวออน 
จําปานั่งนอน  จําปวิ่งวน   (คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรมปฐมวัย 
 

คําคลองจอง  ขามถนน 
จะขามถนน  ระวังใหดี 
รถวิ่งเร็วรี่  เด๋ียวมันจะชน 
มองซาย           แลวยายมามองขวา 
อยาวิ่งตัดหนา  รถแลนสับสน 
รถชน   แลวแสนเจ็บปวด 
เบาะเบาะก็ชวด ไดแลนไดชน 
ถาโดนหนักหนัก ก็อาจถึงตาย 
ชางหนาเสียดาย รถทับตายอีกคน (คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรม
ปฐมวัย 
 

 
คําคลองจอง  รถในถนน 
รถในถนน  มากลนหนักหนา 



 

วิ่งไปวิ่งมา  พลาดพลั้งชนกัน 
เราตองระวัง  อยาน่ังเพลินฝน 
ถึงบานเร็วพลัน  ไดฝนสบาย  (คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสือ
อบรมปฐมวัย 

 

คําคลองจอง  ปใหม 
ปใหม   วันใหม  แสงแดดสดใส  จิตใจสําราญ 
นกนอยรองเพลง       ครื้นเครงประสาน 
ดอกไมแยมบาน       ทุกคนราเริง   (คุณครูวนิช  ปญจะแกว ) หนังสืออบรม
ปฐมวัย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมิน 

 

 

 
ขอท่ี 

 
หัวขอ 

ระดับการ
ประเมิน 
3 2 1 

1 เน้ือหาของเพล  และคําคลองจองงถูกตอง    
2 เพลง และ คําคลองจองเหมาะสมสําหรับเด็ก    
3 แยกหมวดหมูไดตามหนวย    
4 อางอิง    
5 การจัดหนากระดาษไดถูกตอง    
 
ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………. 
 
 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


