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เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

 เพลงออกกําลัง  



ออกกําลังดวยการรองรําทําเพลง 

ใหคลื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ 

เรารองกันไป ไมมีหมนหมองฤทัย 

แลวเราเพลินใจดวยกันรองรําทําเพลง 

                                                 ที่มา334http://blog.janthai.com 

 

 เพลงทําอะไร ยะ เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

จะทําอะไร ยะ ๆ จะทําอะไร จะทําอะไร ทําไมโอเอ 

ลุกขึ้นแตเชา อยามัวโงเขลา ทําใจโลเล 

อาบน้ําแปรงฟน ของเรานั้น อยาทําโฉเก 

ก็มัวทําอะไร ทําไมไมไปโรงเรียนโอเอ ทําอะไรยะๆ 

                                                   ที่มา334http://blog.janthai.com 

 

     เพลงน่ีของฉัน เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

นี่มือของฉัน น่ีผมของฉัน น่ีหัวของฉัน นี่จมูกของฉัน 

                                                      ที่มา334http://blog.janthai.com 

 

  เพลงสะอาด เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย 

ไหนดูเล็บมือ น่ีไงละ ๆ 

แหมสะอาดดีน่ีเธอ ขอบคุณคะ ๆ 

ไหนลองดูฟน ๆ นี่ไงละ ๆ 

แหมสะอาดดีน่ีเธอ ขอบคุณคะ ๆ 

                                              ที่มา334http://blog.janthai.com 



 

เพลงอาบน้ํา 

อาบน้ําซูซา ลางหนาฟอกสบูถูตัว 

ชําระเหงื่อไคลบลาดใหทั่ว เสร็จแลวเช็ดตัว 

เราไมขุนมัว สุขกายสบายใจ 

                                             ที่มา334http://blog.janthai.com 

 

   

เพลงตบมือซาย ขวา 

ตบมือขางซายๆ ตบมือขางขวาๆ เรามาสนุกเฮอา 

ตบมือขางซาย ตบมือขางขวา 

                                              ที่มา334http://blog.janthai.com 

   

 

กินผักผลไม กินไขกินนม 

กินเนื้อกินปลา แทนยาขมขม  

กินขาวกินขนม อบรมเรื่องกิน 

                                         ที่มา http://www.thaigoodview.com/library 

 

  อาหารดีมีประโยชน  

 คือผักสดและเน้ือหมูปูปลา 



เปดไกไข นมผลไมนานา  

มีคุณคาตอรางกายของเรา 

                                           ที่มาhttp://www.thaigoodview.com/library 

 

 

 อาหารของเรา  

 มากินขาวซิ มากินขาวซิ 

กับดีดี กับดีดี มีทั้งแกงและตมยํา  

อํา อ่ํา อํา อรอยดี  

                                           ที่มาhttp://www.thaigoodview.com/library 

 

  หอยกระปกุ 
เจาหอยกระปุกเอย ไวจุกกะแปนแลน 
เขารักเจานัก เขาจะชักสาแหรกแขวน 
จิ้มลิ้มแปนแลน ใหพี่แหงนเปลาเอย 

                                                 ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

   เพลงแบมือแลวกํา 

แบมือแลวกําๆ สลัดใหมันแรงๆ ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ 

แบมือแลวกําๆ ตบใหดังแผะๆ ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ 

แบมือแลวกําๆ วางบนตักน่ันแหละๆ 

ไตเตาตามกันๆ ไตใหถึงลูกคางๆ หนูนอยเอยอาปากก็เห็นฟน 



                                                    ที่มา334http://blog.janthai.com 

  

 เพลงนี่แมน 

นี่แมนผม นี่แมนหนาผาก น่ีแมนปาก น่ีแมนหูดัง น่ีแมหลัง 

นี่แมนหนาแขง อันตองแตง เขาเรียกวาแขน อันแบน แบน 

เขาเรียกสะโพก เอาไวโยก แซมบา ๆ 

                                                      ที่มา334http://blog.janthai.com 

 

 

  เพลงยนิดีทีพ่บกัน 

วันน้ียินดีท่ีเราไดมาพบกัน (ซ้ํา) 

ยินดี ยินดี ยินดี มาเถิดมา เรามารวมสนุก 

ปลดเปลื้องความทุกขใหมันสิ้นไป มาเถิดมา… 

เรามารวมจิต ชวยกันคิดใหการศึกษาเจริญ 

                                                     ที่มา334http://blog.janthai.com 

 

 

 

 เพลงฟนผ ุ

ฟนผุละซิ ๆ ๆ น่ันแหละ 

ผุอีกละซิ ๆ ๆ น่ันแหละ 

นั่นแน ๆ ๆ นั่งทําหนามอย 

ปวดฟนหนาจอย แหมครางออยเชียวแหละ 



ทํามือทําไม บอกไบแบะๆ 

ชักชวนแปรงฟน ใหทุกวันนั่นแหละ 

แปรงขึ้นแปรงลง อยาพะวงเลยแหละ 

ฟนขาวเร็วรวด แหมหายปวดเลยแฮะ 

                                                    ที่มา334http://blog.janthai.com 

 

 

  เพลงนบั 

เอามือทั้งสองแลวกางออกไป (ซ้ํา) 

กมหัวไวขาตึงหนาตรง (ซ้ํา) 

จับขอเทาใหมั่นคง 

ยอหัวลงแลวจึงยืดตัว 

หมุนรอบตัวเราเอง 

                                                    ที่มา334http://blog.janthai.com 

 

  เพลงอาหารหลกั 5 หมู 

หมูหน่ึงกินเนื้อ นม ไข ถ่ัวเมล็ด ชวยใหเติบโตแข็งขัน 

หมูสอง ขาว แปง เผือกมัน และน้ําตาล จะใหพลัง 

หมูสามกินผักตางๆ สีเขียว เหลืองบาง มีวิตามิน 

หมูสี่กินผลไม สารอาหารมากมายกินเปนอาจิณ 

หมูหาอยาไดลืมกิน ไขมันทั้งสิ้นใหอบอุนรางกาย  

                                              ที่มาhttp://www.thaigoodview.com/library 



 

 

 

 

 เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที ่ 

 เพลงตํารวจจา  

ตํารวจจากรุณาหนูหนอย หนูนอย นอยจะขามถนน 

เดินดี ๆอยาวิ่งซุกซน จะขามถนนทุกคนควรระวัง 

(ตองขาถนนตรงทางมาลาย) 

                                                 ที่มา334http://blog.janthai.com 

    

 ใครอิ่มกอน 
ใครอิ่มกอน ดูโขนดูหนัง ใครอิ่มทีหลัง 
ลางถวยลางชาม.  

                                                 ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

”เด็ก” คือ “ลูก” ลูก คือ เด็ก ที่พันผูก 
ผิด หรือ ถูก อภัย คอย สั่งสอน 
รัก เอ็นดู เหมือนลูก ในอุทร 
“ครู” คอย “สอน” แนะ นํา สิ่งที่ดี 

                                                     ที่มาhttp://nagglon.wordpress.com 

 

   



 

 “อนุบาล” คือ ผาขาว บริสุทธิ์ 
เปรียบประดุจปุยนุนไมแตมสี 
“ครู” โอบอุม ประคอง ดวยปรานี 
สิ่งที่ “ดี” ครูมอบใหดวยใจจริง 

                                                ที่มาhttp://nagglon.wordpress.com 

 

 เมื่อทํา “ผิด” ดวย “ไมรู” ตามวัยเด็ก 

เพราะยังเล็ก อยากรูไปทุกสิ่ง 

อาจพลั้งพลาด พลาดพลั้ง เพราะไมน่ิง 

ซนเหมือน “ลิง” นั่นคือ อนุบาล  

                                                ที่มาhttp://nagglon.wordpress.com 

 

 “ครู” คอยแนะ คอยบอก บอกใหรู 
ครูคือผู ใหรูใหแตกฉาน 
ในสิ่งที่เหมาะสมและถูกกาล 
เวลาผานพนไปไดจดจํา “คําครู”(สอน) เอยฯ  

                                               ที่มาhttp://nagglon.wordpress.com 

 

 

 

  

 

 



 อายโมง 
อายโมงเอย กินขาวกะอะไร กินขาวกะไข 
ชอนหอยไวไหน เอาไวตนกลวย ไลทันหรือไมทัน  

                                                     ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

 เพลงดอกไมบาน 

ลมหายใจเขาลมหายใจออก ดั่งดอกไมบาน 

ภูผาใหญกวาง ดั่งสายนํ้าฉ่ําเย็น ดังนภากาศ...อันบางเบา 

ฮืม..ฮืม..ฮืม 

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

 

  ดอกไมหอยหู สีชมพูหอยบา 
คนทรงเขามา อยาใชเลยเอย 

                                              ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

        

 

 

    

 

 

 เพลงอยาทิ้ง 



อยาทิ้ง อยาทิ้ง อยาทิ้ง ทิ้งแลวจะสกปรก 

ถาเราเห็นมันรก ตองเก็บ ๆ ๆ 

                                                     ที่มา334http://blog.janthai.com 

 

เพลงตนไม 

  .ตนไมมันมีชีวิต อยาคิดไปตัดตนไม 

ตนไมจะเสียใจ จะรองไห แง แง แง แง 

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

 

. เพลง กลวย 

กลวย กลวย กลวย กลวยไทยน้ันมีหลายชนิด 

กลวยทับ กลวยทับ กลวยทับ 

กลวยหนีบ กลวยหนีบ กลวยหนีบ 

กลวยตาก กลวยตาก กลวยตาก 

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

 

    

 

.   จ้ําจี้ผลไม แตงไทย แตงกวา 

ขนุน นอยหนา พุทรา มังคุด 



ละมุด ลําไย มะเฟอง มะไฟ  

มะกรูด มะนาว มะพราว สมโอ  

ฟกแฟง แตงโม ไชโย โหเฮี้ว 

อาหารของเรา ตองเอาใจใส 

                                                      ที่มาhttp://www.thaigoodview.com/library 

 

.เพลงบานฉัน 

บานฉันมีนกกระจอก สงเสียงจอก ๆอยูบน 

บานฉันน้ันชอบเลี้ยงนกๆ มันบินโผผกไปมา 

บานฉันมีดอกไมสวย บานฉันมีกลวยไมปา 

บานฉันมีบอเลี้ยงปลา ตอนเย็นกลับมาชางเพลินใจ 

พวกเราทุกคนมีความสุขลนท่ีบาน หลังจากชวยแมทํางานๆ 

เราตางช่ืนบานที่บานของเรา 

                                                      ที่มา334http://blog.janthai.com 

 

        

    

 .เพลง สา…หวัดด…ี..นองสาว 

ซา…หวัดดี..นองสาว ๆ ผิวเจาขาวแจมจันทร 

ดังสรรคลงมาแตง สายตานองผานไป 

สายตาอายผานมา พาใหฝนละเมอ 

เชิญเขามานองสาว เจาอยาไดเอียงอายๆ พี่จะไดช่ืนหัวใจ 

                                                         ท่ีมา334http://blog.janthai.com 



 

        .เพลงสวัสด ี

หญิง เมื่อเจอกันฉันทักทายสวัสดี คะ 

ชาย สวัสดี ครับ 

หญิง ไปไหนมาจะ 

ชาย ไปธุระมาหนอย 

หญิง กอนจากกัน ฉัน กลาวคํา สัสดีคะ 

ชาย สวัสดี ครับ 

หญิง ชาย สงยิ้มให สงยิ้มให ซึ่งกัน 

                                                    ที่มา334http://blog.janthai.com 

 

 

 

 

 

 

ตุกติก๊ 

ตุกต๊ิกเอย ตํานํ้าพริก จะไปกินทุงนา 

ตําไมเปน พริกกระเด็นเขาตา 

สมน้ําหนา เจาตุกติ๊กเอย  

                                                   ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 



.   แมใครมา 
แมใครมา นํ้าตาใครไหล  
ไดเบี้ยสองไพ ติดกนแมมา  

                                                   ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

.  จุบแจง 
จุบแจงเอย แมยายรองเรียก มาคดขาวเปยก 
ใหแมยายกิน แกทอดกฐิน ปดริ้นปดยุง 
นกกระทุงตายหา ชางงวงชางงา ออกมาใหสิ้น 
เจากฐินทองเอย 

                                               ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdigry 

   

 

 

. แมศร ี
แมศรีเอย แมศรีสาวสะ ยกมือไหวพระ 
วาจะมีคนชม ขนค้ิวเจาตอ ขนคอเจากลม 
ชักผาปดนม ชมแมศรีเอย 

                                                     ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

     . แมศร ี
แมศรีเอย แมศรีสาหงส เชิญเจาลงมา 
เอาแมสรอยทอง เชิญปกลอง เชิญแมทองศรีเอย 

                                               ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 



. แมศร ี
แมศรีเอย แมศรีสาคร เอวกลึงหนาออน 
ผัวรางเจาไว กระดิกชางนอย เปนทองคําเปลว 
เชิญมาเร็วๆ เถิดแมศรีเอย    

                                                ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

   ขี้ตู 
ขี้ตูกลางนา ขี้ตาตุกแก ขี้มูกยายแก 
ออระแรอรชร อุดแจเทงเจ 

                                                   ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

  .เด็กเอยพาย 
เด็กเอยพาย นายเอยโยก นายหัวกระโหลก 
โยกเอาโยกเอา 

                                                 ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

 .หอหอขวัญ 
หอหอขวัญ พาเมียไปดวย ไปชวยแรงกัน 
ขาวเหนียวสองหอ ไมพอกลางวัน 

                                                ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

.จ้ําจี้คอกแคก 
จ้ําจี้คอกแคก ยอกแยกปลาไหล  
ใหจี้ตรงไหน จะไชตรงนั้น 

                                                  ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 



 

   ตะลุงตุนแช 
ตะลุงตุงแช เขาเหยายมา มาถึงศาลา 
เขาก็วางยายลง 

                                                    ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

     . 

เพลงเอ อี ไอ โอ ย ู

ปูของฉันนั้นเปนชาวนา เออีไอโอยู ลูกหมาเล็กๆอยูกลางทุงนา 

เออีไอโอยู มันรอง (เสียงสัตว…) น่ีก็รองบอกๆ …บอก ๆ 

นั่นก็รองบอก นี่ก็รองบอก บอก ๆ ๆ ๆ 

                                                       ที่มา334http://blog.janthai.com 

 

 

.เพลงสาวชาววัง 

สาวชาววังเอวเล็กเอวบางปะแปงบาหยัน 

คนนั้นเปนของใครกัน ๆ ถาเปนของฉัน ๆรักตายเลย 

                                                        ที่มา334http://blog.janthai.com 

 .  โตงเตง 
โตงเตงโตงเวา กินแตของเขา ของตัวเก็บไว 

                                                          http://www.bloggang.com/viewdiary 

 



.  เฉิบเฉบิ 
เฉิบเฉิบ กินขาวไมเปบ กินปลาเปลาๆ 
พอแมเขาวา ทําตาขาวๆ  

                                                          ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

.  มะลิงมะลอง 
มะลิงมะลอง คะนองสิ้นที แกงปลากะดี่ 
น้ําโหลงเหลง คนซนเอง โทษใครไมได  

                                                 ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

 

.  แมวโพง  

   ขั่นวานอนสาหลา หลับตาเอยแมสิกอม ขั่นวาออออมออยแมวนอยสิตอดตา อั๋นวาแมวโพงฮอง
ในเอือนไตตะหลาง  
สิมาขบ แจมเจาบุตรตาแกวแมบนอน นอนสาหลาคําเอยแมสิกอม ขั่นวานอนอิ่มแลวบุตรตาแกว
จังตื่นมา....นอ......  

                                                     ที่มา http://www.kroobannok.com/4537 

 

   .  เตะสองขา  

    เตง เล็ง เตง เล็งเตะเล็งเตง ข่ันพูไดมันเกงใหมันเตนเขามา แมสิจับสองขา ใหดากซันเจงเดง 
นอนอูไหมไหเจานอนสาเดอหลา บักนายเอย แมสิกอมคําเอย ไหเจานอนอูไหมใหลลงอูแกวนอน
แลวแมกวย แมไปไฮกะยังบทันมา แมไปนายังมาบทันฮอด ข่ันแมมาฮอดแลวบักนายนอยตื่นกิน
นม....  

                                                        ที่มา http://www.kroobannok.com/4537 



 

. 

  

 ลูกกําพา  

   บัดนี่มาจักกาวถึงลูกกําพาอนาถาบมีพอกอนแห หาแพและผาผืนสิตุมหมหนาว ข่ันวาอาวไหแพ
วาเดี๋ยวพอไดตุมแตนองโตเอื้อย กะอยุเปอยเปอยกะเปอย บไดแหลฝนแฮงตกฟาแฮงฮอง กะบอง
ไตกะบมี ไหเจานอนสาเดอหลานอนสาอยาสิออนอู ข่ันแมนลูกพูฮู นอนแลวอยาแอววอน ไหเจา
นอนสาเดอหลา นอนสาอยา สิแอวแนวเฮาเปนกําพา ลุงปาเพ  

                                                 ที่มา http://www.kroobannok.com/4537 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ธรรมชาติรอบตัวเด็ก   

.   ชาเจาหงส 
ชาเจาหงสเอย ปกเจาออนรอนลง 
เขาในดงชุมแสง พี่ไมทุกขไมยาก พี่ไมจากหมูแดง 

                                                    http://www.bloggang.com/viewdiary 

 

. โยนยาว 
 โยนยาวเอย คางคาวกินกลวย 
มารับพี่ดวย ไปชวยกันโยนยาว  

                                                   ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

  ลิงลม 
ลิงลมเอย มาอมขาวพอง เด็กนอยทั้งสอง 
มาทัดดอกจิก เจาพระยานกพริก เจาพระยานกเขา 
ทวงเบี้ยทวงขาว ใหเจาลิงลม 

                                                      ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

  

 

 



 .  นางแมว 
นางแมวเอย ทานใหขอฝน ใหขอนํ้ามนต 
รดหัวนางแมวบาง ขอเบี้ยคาจาง หามนางแมวมา 
ใหถูกทั้งขาว อยาใหขาวตายหมัน ขาวเกวียนละสองพัน  

                                                  ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

. จิงโจ 
จิงโจเอย มาโลสําเภา หมาไนไลเหา 
จิงโจตกน้ํา หมาไนไลซ้ํา จิงโจดําหนี 
ไดกลวยสองหวี ทําขวัญจิงโจ โหอิ้วโหฮิ ้

                                            ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

.ไกตั้ง 
ไกต้ังไกตอ ไกลอไกชน ไกถูกถอนขน 
ไกลงหมอแกง 

                                           ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

  

.  นกกระจอก 
นกกระจอกจอกจอก อยูในกระบอกไม 
นกเอี้ยงเสียงใสเปนนายโรง นกกลิ้งโคลงเปนนางเอก 

                                           ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

  



 .ผงเขาตา 
ผงเขาตา แมงดาหยิบออก 
จะคดเขาตอก ใหแมงดากิน 

                                                 ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

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

                                                       ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

 .ตะเขตะโขง 
ตะเขตะโขง อยูในโพรงประสัก 
ตะเขฟนหัก กัดคนไมเขา 

                                                     ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

 

 

แมวลาย 
อายแมวลายเอย กินควายหมดตัว 
กินไมหายอยาก วิ่งไปลากเอาวัว 
กินเลนทั้งตัว นากลัวจริงโวย 

                                                  ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 



 

.  โยกเยก 
โยกเยกเอย นํ้าทวมเมฆ กระตายลอยคอ 
อายหมาหางงอ กดคอโงกเงก  

                                                  ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

.    

 ตั้งไข 
ตั้งไขเอย ถาตั้งไขลม จะตมไขกิน 
ไขตกดิน ใครอยากินไขเนอ  

                                                  ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

. ตุดตู 
ตุดตูเอย อยูในรูไมไผ เห็นคนเดินไป 
เรียกใหกินหมาก ตุดตูเพื่อนอยาก กินหมากดวยกัน  

                                                  ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

  

 

 . เพลงเลียนเสียงนก 

กาเวา กาเวา กาเวา เสียงนกกาเวารองแตเชาตรู 

จุกกรู ๆ ๆ นกเขาขันกรูเสียงเพราะจับใจ 

โฮก โปก ๆ ๆ นกโพระดกรองอยูไมไกล 

นกกาบินมาแตไกล สงเสียงใส กา กา 

                                                       ที่มา334http://blog.janthai.com 

 



.  เจาจันทรขา 
จันทรเจาขา ดิฉันขอถามขาว พระจันทรโศกเศรา 
ดิฉันเปนทุกข พระจันทรเปนสุข ดิฉันสบาย 
พระจันทรเดือนหงาย ดิฉันเที่ยวเลน เดือนมืดไมเห็น 
ดิฉันนอนเสีย  

                                                     ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

  

   .    จันทรเจาเอย 
จันทรเจาเอยขอขาวขอแกง 
ขอแหวนทองแดงผูกมือนองขา 
ขอชางขอมาใหนองขาขี่ 
ขอเกาอี้ใหนองขานั่ง 
ขอยายชั่งเลี้ยงนองขาเถิด 
ขอยายเกิดเลี้ยงตัวขาเอง     

                                                      ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

  หมกไขไก  

   เอ เห เอ เห เอ แมไปไฮหมกไขไกมาหา แมไปนา หมกไขปลามาปอน แมไปเลี้ยงมอนเก็บบัก
มอนมาสง นอนสาแมเดอ หลับตาสาแมเดอ  

                                                ที่มา http://www.kroobannok.com/4537 

   .งูกนิหาง 
งูเอย กินน้ําบอไหน 
กินนํ้าบอทราย ยายไปก็ยายมา 
กินนํ้าบอโศก โยกไปก็โยกมา 
กินนํ้าบอหิน บินไปก็บินมา 
กินหัวกินหาง กินกลางตลอดตัว 

                                                    ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 



 

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

                                                      ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

. รีๆขาวสาร 
รีๆขาวสาร สองทะนานขาวเปลือก เลือกทองใบลาน 
เก็บเบี้ยใตถุนราน พานเอาคนขางหลังไว 

                                                    ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

   จ้ําจ้ีมะเขือเปราะ 
จ้ําจี้มะเขือเปราะ กระเทาะหนาแวน พายเรือแอนๆ 
กระทั่งตนกุม เห็นเด็กหนุมๆ ดีเนื้อดีใจ 
ขอดายขอไหม เย็บผายายชี เขาโหกาลี 
เขาตีโหมงคลุม ขยุมหนากลอง นางสายบัวทอง 
อาบน้ําทาไหน อาบนํ้าทาวัด เอาแปงไหนผัด 
เอากระจกที่ไหนสอง เยี่ยมๆมองๆ นกขุนทองรองเนอ 

                                                        ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 



  .จ้ําจี้มะเขือพวง 
จ้ําจี้มะเขือพวง เห็นชาวบางหลวง มาทอดกามกุง 
กามกุงเอย มารองแวๆ มาสอยดอกแค 
มาแหยรูปู อีหนูคายแปง อีแรงตกใจ 
บินไปพะเยิบพะยาบ จระเขลากหาง นกกระยางบินปรื๋อ 

                                                     ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

      .ชักสาว 
ซักสาวเอย มะนาวโตงเตง ขุนนางมาเอง 
วาจะเลนซักสาว มือใครยาว สาวไดสาวเอา 
มือใครสั้น เอาเถาวัลยตอเขา 

                                                    ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

    

  .เพลงเสียงฝน เพลงสําหรบัเด็กปฐมวัย 

เสียงฝน หลนจากฟากฟา สาดซัดมารหนาวเย็นกระไร (ซ้ํา) 

พวกเราอยาออกไปไหน เปยกฝนไปจะเปนหวัดเอย 

                                                      ที่มา334http://blog.janthai.com 

 

  .เพลงเสอืกับวัว 

1 2 3 ไลตามกันมา วัวอยูขางหนา ไมตองหลบหนี 

เสืออยูขางนอก ลอหลอกใหดี 

จับวัวไดทันที เปนผูมีชัย 

                                                     ที่มา334http://blog.janthai.com 

 



. ไกแจ 

ไกเอยไกแจ วิ่งแรเขารก 
บุญแมหาไม ไมมีใครเขากก   

                                                        ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

 .   คางคาว 
คางคาวเอย บินมาเปนยืด 
ค่ําๆมืดๆ 
จะไปสวนไหน จะไปสวนหลวง 
เก็บลูกมะมวง มาฝากบางเนอ  

                                                   ที่มา http://www.bloggang.com/viewdiary 

 

   .  นกเอี้ยง 
นกเอี้ยงเอย มาเลี้ยงควายเฒา อายควายกินขาว 
นกเอี้ยงโกนจุก อายนกอีอุก มันไปทําขวัญ 
เจานกอัญชัน มันไปสวดมนต นกกะยางกลางฝน 
ก็มาพรอมกัน  

                                                        ที่มา http://www.bloggang.com/viewdiary 

 

   .เพลงปลกูผกัสวนครัว 

ชวยกันปลูกผักสวนครัวๆ พรวนดินใหทั่วปลูกถั่วฟกยาว 

ขาตระไคร มะกรูด มะนาว โหระพา กระเพรา น้ําเตา ฟกทอง 

                                                       ที่มา334http://blog.janthai.com 

    



  

 

   .เพลงลกูแพะ 

เตอะ แตะ ๆ ลูกแพะเดินโซเซมา 

เดินโซซัดโซเซ ทําทาโฉเก เตอะ แตะ ๆ 

                                                         ท่ีมา334http://blog.janthai.com 

 

 .  จับปดูํา 
จับปูดํา ขยําปูนา จับปูมา ควาปูทะเล  

                                                       ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

.  เพลงหนอน 

หนอนตัวใหญๆ ใครจับได กระดึ๊บ..กระดึ๊บ 

หนอนตัวเล็กๆ ชอบกินเคก กระดึ๊บ..กระด๊ึบ 

หนอนตัวยาวๆ ชอบกินขาว กระด๊ึบ..กระดึ๊บ 

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

 

    

 

  .เพลงลิง 

เตอะ แตะ ๆ เราเดินไป อะไรอยูบนตนไม โหนไปโหนมา 



                                                   ที่มา334http://blog.janthai.com 

 

   .เพลงเจานกโผบิน 

นกเอยเจาโผบิน ออกหากินตามถิ่นดอน 

จิ๊กทีกระโดดที ๆ ไดเหยื่อไมดีทําหัวสั่นหัวคลอน 

                                                      ที่มา334http://blog.janthai.com 

  

.เพลงหมวกกนัแดด 

หนูจา หนูจะไปไหน ใสหมวกปกใหญ ปดหนาปดตา 

ลา ลา ลา ลา บาบูมใบเย 

พี่จา หนูจะเดินไป โรงเรียนใกลใกล หาเพื่อนเพื่อนหนา 

หนูจา หนูจะไปไหน ใสหมวกปกใหญ ปดหนาปดตา 

พี่จา หมวกปกใบใหญ คุณแมเย็บใหกันแดดดีหนา 

                                                       ที่มา334http://blog.janthai.com 

 

 

 

 

    . 

 เพลงปลกูมะเขือ 

มะเขือเปราะ มะเขือเปราะ ปลูกมะเขือตรงไหนใหไดผลงามด ี

ปลูกตรงน้ีดินสวยดี ปลูกตรงน้ีแหละเหมาะ 

                                                          ที่มา334http://blog.janthai.com 



 

 

ออยลําละหลายสิบ ไปซื้อหมากดิบ ถึงเมืองไชโย 
ลูกสาวโตๆ เรงใหมีลูก ทั้งขาวก็ใหถูก 
ลูกไมอยาใหแพง ทําตาแดงๆ รอนรับรอนแร 
ฝนก็เทลงมา เทลงมา.  

                                                       ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

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

                                                      ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

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

                                                        ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 



.  กาเอยกา 
กาเอยกา บินมาไวไว 
ไปจับตนโพธิ์ โผมาตนไทร  

                                                     ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

เพลงกลอมเดก็ 

.   นอนสาหลา หลับตา แมสิก็อม  เอาะ ออม ออย แมวนอยตอดนวยตาด่ํามั่นเดอ.... 

แมไปไฮกะสิไปหาปลา    แมไปนาสิหาของมาฝาก 

บักหมากหวา บักมัง บักหวาย    เอาบักไฟ บักแงว บักสาน 

แตงคาฮานสิเอามาจิ้มแจว     บักเล็บแมวกะสิใหลูกหลา 

คั่นไดปลาสิเอามาต่ําปน    เขาหนาฝนปลาไคเตมทอง 

แมสิจองเอามาใหหนู     ไดกะปู แมสิเอามาลาบ 

นกกระจาบเขามาจิ๋กกิ่นเขา   แมสิเอาตั๋บมั่นมาปง 

บักหัวลิ่ง แมสิใหกิ่นหวาน  ยอดบักตาลกะสิมาจิ้มแจว 

 

กั๋บมาแลวสิมาอุมลกูหลา   กั๋บจากนาสิพาควยเขาคอก 

ยอดผั๋กหนอกเอามาจิ้มแจวบอง 

                                                   ที่มา http://www.kroobannok.com/4537 

 

.  อื่อ...อื้อ...อื้อ...นอนสาเดอหลาหลับตาแมสิกลอม นอนตื่นแลวเจาจั่งแอวกินนม แม ไฮหมกไขมา
หา แมไปนาจี่ปลามาปอน แมเลี้ยงมอนอยูในปาสวนมอน นอนตะแคงกะอยูกกไมเน่ิง ฟงเสียงเอิ้น
กะอายบาวสิลา เพิ่นไปนาจับอึ่งมาแลว จับอึ่งแลวเลีย้งวัวเลี้ยงควาย ควายกูเสียอีแมกูดา เตนเขา
ปาเห็นนกแจนแวน แจนแวนเอยเห็นความกูบอเห็นบอแทจักวาโตได อื่อ...อื้อ...อื้อ...  

                                                      ที่มา http://www.kroobannok.com/4537 

 



. อื่อ...อื้อ...อื้อ...นอนสาเดอหลาหลับตาแมสิกลอม นอนแตเซาเจาอยาติงคิง นอนจริงจริงหลับตา
จอยจอย ลูกออนนอนหลับแลวแมสิกวย เขาขายกลวยแมสิซื่อใหกิน อยาสุติงนอนสาลูกแกว นอน
อูแกวในอูสายไหม แมสิไกวไปมาไวไว นอนอูไทยกวยไปโตนเตน กวยโอนเอนหลับแลวอยาติง อื่อ
...อื้อ...อื้อ...  

                                                       ที่มา http://www.kroobannok.com/4537 

  

นอนสาหลาหลับตาแมกลอม นอนตื่นแลวจั่งหลุกกินนม กินนมไฝบปานนมแม กินนมแมมันแซบ
มันหวาน มันหวานลงหวานลงคือกลวยหวานจวยๆใสปากคําแพง เออ ฮะ เออ ฮะ เออ ฮะ เออ ๆ 
แมไปไฮเอาไขมาหา แมไปนาเอาปลามาปอน แมเลี้ยงมอนอยูในสวนมอน เออ ฮะ เออ ฮะ เออ ฮะ 
เออ นอนสาหลาหลับตาแมชิกลอม ขดออมปอมนอนแลวอยาตีง มิดอิ้งต้ิงอยากวนอยาแอว นอน
ตื้อแลวจังลุกกินนม เออ ฮะ เออ ฮะ เออ ฮะ เออ   

                                                        ที่มา http://www.kroobannok.com/4537 

  

.  เออ ฮะ เออ ฮะ เออ ฮะ เออ นอนหนูนอนแมจะรองเพลงกลอมใหเสียงดัง ๆ หนูนอนฟง ฟง
แลวหนูจงนอนสาหลา หลับตาแมสิกลอม คันแมนนอนอูเตงนอนเลงอูไหม นอนอูไหมสิไหลลงอู
แกว นอนอูแกว นอนแลว แมสิไกว อือ อื้อ แมไปไฮ สิเอาไขมาหา พอไปนาสิเอาปลามาปอน นอน
สาหลาทากินปลานําพอ รอทากินไขตม คอยทาแมมา อือ อ้ือ ไผบอนอนแมวโพงสิขบแกม ฝาบอ
แอมแมวเปาสิเขี่ยนตา แมวโพงเปาสิขบกัน มาว มาว แมสิฝนเซือกคาวไปคองคอแมว อือ อื้อ กุด
กรู ๆ กะหัวนาขาวก่ํา ค่ํามาแลวสิพานองเมือนอน นกเขานอยกะยังนอนนําแม คําเอย แพรและผา
สิหาตุมกะบอมี อือ อื้อ ตุหลูหลานอนสา แมสิกลอม หมผาออม นอนพรอมแมสิไกว นอนอูผา 
สองวาแมเจาต่ํา คําเอย นอนอูไม สองปลองอีพอสาน อือ อื้อ  

                                                      ที่มา http://www.kroobannok.com/4537 

 

.นอนเดอหลา  

     นอนเดอหลาหลับตาเเมสิกลอม เจาบนอน บไหกินกลวย เเมไปหวย หาซอนปลาปู เก็บผักติ้ว 
มาไสเเกงเห็ด  



ไปไสเบ็ดเอาปลาขอใหญ อยารองใหเเมวโพงสิจกตา เจานอนซาเเมวโพงสิจกหาํ เจานอนค่ําแมว
โพงสจิกกน  
ติง ลิง ติ่ง ลิง ต้ิง ลิง ติง สิงลูกเเกวนอนนานําพอ สิงลูกเเกวกินเเลวจั่งนอน ติง ลิง ติ่ง ลิง ต้ิง ลิง 
ติง  
ลิงตกสาง หางซันจิ่งดิ่ง ตกกนคุ อยาขี้กลางคืน ขี้กลางคืน ยานเสือมาพอ ข้ีมื่อเชา ยานเเมวเปามา
เห็น  
ยามกลางเวน จั่งขี้จั่งเหยี่ยว เออ เฮอ เออ เฮอะ เออ เฮอะ เออ... นอนสาหลาหลับตาแมสิกลอม  

                                                     ที่มา http://www.kroobannok.com/4537 

 

 

  

 

.โพนเพน 

โพนเพนเอย กระเด็นสายนาก น้ําข้ึนทวมปาก 

กระจายดอกพริก อีแมระริก อีแมระรวย 

ตัดใบตองกลวย มารองบายศรี ชะมดชะนี 

ตีฆองหนาวง อายคงเปาป กระดี่ชะมด 

อายคตตีแฉง คางคาวปากแหวง อุมลูกมาดู 

สะดุดขี้หมู สะดุดข้ีหมา หกลมปากแตก 

สะดุดหญาแพรก แตกเสียทําเนา เจาเพรานกกระจอก 

ผักบุงหญางอก ทองหลางใบมน ชนกนยายมอญ 

ปดประตูใสกลอน นอนเสียกลางวัน ไกขันเอกเอก  

                                                       ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก 

   .เพลงยานพาหนะ 

หึ่ม ๆ ๆ เคร่ืองบินกระหึ่มบนฟา 

ปน ๆ ๆ รถยนตแลนมาแตไกล 

ปูน ๆ ๆ นั่นเสียงวูดของรถไฟ 

ตึก ๆ ๆ เรือยนตแลนในแมน้ําลําคลอง 

                                                         ท่ีมา334http://blog.janthai.com 

 

.   หมองเหมง 
หมองเหมงเอย เรงไปลงเรือ จะไปบานเหนือ 
ลงเรือทายวัง สัปทนกั้นหนา รมระยากั้นหลัง 
เจาขรัวหัววัง แหหมองเหมงเอย  

                                                    ที่มาhttp://www.bloggang.com/viewdiary 

 



 

 

 

 

 

 

คําคลองจอง 

เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

หู  

เรามีสองหู ขางซายขางขวา  

อยูบนใบหนา คอยฟงเสียงดัง  

หูมีไวฟง ระวังหนอยหนา  

รูจักรักษา อยาแคะหูเอง  

                                                      ที่มาhttp://www.thai-school.net/view 

 

จมูก  

หนูมีจมูก อยูบนใบหนา  

จมูกน้ีหนา มีไวหายใจ  

ดมกลิ่นเร็วไว ดวยจมูกเรา  

สูดลมออกเขา ปอดเฝาทํางานที่มา 

                                                       http://www.thai-school.net/view 

ตา  

หนูน่ังมองดู หมู หมา กา ไก  

มองใกล มองไกล มองไปรอบขาง  



มองซาย มองขวา มองหนา มองหลัง  

หนูเห็นทุกอยาง ดวยตาหนูเอง 

                                                                                         http://www.thai-school.net/view 

 

ช่ือเลน , สัญลักษณของตนเอง  

ช่ือเลนของหนู ใครก็รูจัก  

ใครเห็นใครทัก วานาเอ็นดู  

พอแมตั้งให เด็กหญิงชมพู  

พี่ชายผมฟู ชื่อหมูอวนเอย  

                                                      ที่มาhttp://www.thai-school.net/view 

 

คํานําหนาชื่อ เพศ อายุ  

เด็กชายเด็กหญิง ตางเปนเพื่อนกัน  

ในหองของฉัน มีทั้งหญิงชาย  

เด็กชายกลาแกรง แข็งแรงมากหลาย  

เด็กหญิงขี้อาย ดูนารักจัง  

                                                     ที่มาhttp://www.thai-school.net/view 

 

ชื่อ – สกุล  

คุณแมของฉัน ทานนั้นบอกวา  

คนเราเกิดมา ตองตั้งช่ือพลัน  

ช่ือจริง ชื่อเลน เปนสิ่งสําคัญ  

คนรูจักกัน เพราะขานชื่อเอย  

                                                      http://www.thai-school.net/view 

 



  

 

การรบัประทานอาหาร  

กอนจะทานขาว เราตองลางมือ  

ทานขาวทุกมื้อ สะอาดปลอดภัย  

อยาลืมจัดเก็บ ถวยชามของใช  

หนูก็ทําได ไมเห็นยากเลย    

                                                       ที่มาhttp://www.thai-school.net/view 

 

กิจวัตรประจําวัน  

ตื่นนอนแตเชา อาบน้ําแปรงฟน  

มาทานขาวกัน กอนไปโรงเรียน  

หนูจงตั้งใจ หัดอานหัดเขียน  

ฝกฝนพากเพียร จะเรียนเกงเอย  

                                                         ท่ีมาhttp://www.thai-school.net/view 

ปาก  

ปากของหนูน้ัน จิ้มลิ้มนารัก  

ใครเห็นพูดทัก รูจักทักทาย  

หนูพูดดีดี เปนศรี เปนศักดิ์  

ปากหนูรูจัก นับหน่ึง สอง สาม  

                                                         ท่ีมาhttp://www.thai-school.net/view 

รูปราง ลักษณะหนาตา  

คนเราเกิดมา หนาตาแตกตาง  

ทั้งรูป ทั้งราง สูงต่ําตางกัน  

บางดํา บางขาว หนายาว หนาสั้น  

สิ่งที่เหมือนกัน คือความดีเอย  

                                                          ที่มาhttp://www.thai-school.net/view 

 



ชื่อ – สกุลของเพื่อน  

เพื่อนฉันมากมาย หญิงชายหลายคน  

ทั้งตาลทั้งตน ตางเปนเพื่อนกัน  

ฉันมีอะไร ก็ใหแบงปน  

เพราะพวกเรานั้น เปนเพื่อนรักเอย  

                                                        ที่มาhttp://www.thai-school.net/view 

 

 

มือ และ เทา  

มือ เทา ของหนู มีอยูสิบน้ิว  

มือหนูใชหิ้ว ชวยจับสิ่งของ  

หนูเดินสองขา พาวิ่งไววอง  

หนูน่ังยองยอง ดวยขาแข็งแรง  

                                                     ที่มาhttp://www.thai-school.net/view 

 
 

 

 

 

 

เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก 

การใชภาษาสุภาพ  

พูดจาสภุาพ ฟงแลวชื่นใจ  

หนูจงจําไว พูดจานาฟง  

พูดดี ทําดี เปนที่ช่ืนชม  



พอแมสุขสม คุณครูดีใจ  

                                                       ที่มาhttp://www.thai-school.net/view 

 

ของใชประจําตัว  

ของใชของหนู ตองดูใหดี  

เก็บไวเปนที่ อยาใหปะปน  

แกวนํ้า แปรงฟน อยาใหสับสน  

วางไวช้ันบน เก็บไวใหดี  

                                                        ที่มาhttp://www.thai-school.net/view 

 

หนูจารูไหม ครูช่ืออะไร  

ใครหนอตอบได ชวยบอกเพื่อนที  

เจอะกันรูจัก ทักทายสวัสดี  

เจอกันวันนี้ “สวัสดีครับ” “สวัสดีคะ”  

                                                        ที่มาhttp://www.thai-school.net/view 

 

 

 

 

การปฏิบัติตนตอบุคคลตาง ๆ ในโรงเรียน  

โรงเรียนของหนู มีครูหญิงชาย  

คุณครูทั้งหลาย ใจดียิ่งนัก  

แมครัว ภารโรง หนูก็รูจัก  

เจอหนาก็ทัก คําวา “สวัสดี”  

                                                       ที่มาhttp://www.thai-school.net/view 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธรรมชาติรอบตัว 

ของเลนของใช  

ของเลนของใช อยาใหเกะกะ  

อยาไดลดละ มองแลวนาดู  

หนูจาเร็วไว มาชวยคุณครู  

เก็บของใสตู ไมรกรุงรัง  

                                                     ที่มาhttp://www.thai-school.net/view 

 



การใชหองนํ้าหองสวม  

หองนํ้าของเรา ตองชวยรักษา  

ราดนํ้าทุกครา กอนและหลังใช  

หองนํ้าสะอาด กลิ่นหอมช่ืนใจ  

หนูจงจําไว โรคภัยไมมี  

                                                         ท่ีมาhttp://www.thai-school.net/view 

 

 

 

 

 

 

สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก 

การเกบ็อปุกรณและเครื่องใชในหองเรียน  

ของเลนของใช สมุดดินสอ  

เมื่อใชแลวหนอ ตองเก็บใหดี  

เก็บเปนหมวดหมู นั่นดูเขาที  

หยิบโนนหยิบนี่ หางายจังเลย  

                                                      ที่มาhttp://www.thai-school.net/view 

 

การเกบ็อปุกรณและเครื่องใชในหองเรียน  

ปฏิบัติตามกฎหองเรียน  

เด็กเอยเด็กดี ตองมีวินัย  

ระเบียบมีไว ใหปฏิบัติ  



สิ่งของวางจัด ทุกอยางสวยงาม  

หนูอยามองขาม กฎของหองเรียน  

ปฏิบัติตามกฎหองเรียน  

                                                       ที่มาhttp://www.thai-school.net/view 

 

 

 

 

 

 

อางอิง 

334http://blog.janthai.com 

http://www.bloggang.com/viewdiary 

http://www.thaigoodview.com/library 

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

 http://www.kroobannok.com/4537 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมิน 

      การประเมินผลผลงานรายบคุคล 
ชื่อ-สกุล ………… …………………..เรื่อง ................................................................  

 วิชา .......................... ภาคเรียนที่…....ปการศึกษา…………  ชั้น................  

 

 
 

ลําดับ
ที ่

 
ชื่องาน 

 

พฤติกรรม / ระดับคะแนน 

ผลงาน การทํางานอยาง
เปนระเบียบ 

การยอมรับฟง
ความคดิเห็นผูอื่น 

ทํางานตามที่
ไดรับมอบหมาย 

การตรงตอเวลา  
รวม 

 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

                       

                       

                       
                       
                       

                       
                       

                       

                       

                       

                       
                       
                       

                       
                       



                       
                       

                       

 

เกณฑการใหคะแนน  

ระดับ 4  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ ดีมาก       

ระดับ  3  หมายถึง    มีพฤติกรรมในระดับ  ด ี  

 ระดับ  2  หมายถึง    มีพฤติกรรมในระดับ  ปานกลาง               

 ระดับ  1  หมายถึง    มีพฤติกรรมในระดับ  ปรับปรุง        ลงชื่อ................................................ 

(                  )                                

ครูผูสอน / ผูประเมิน 


