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            รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการเรียนรายวิชาการจัดประสบการณทาง
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เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
1. คําคลองจอง ชื่อเลน , สัญลักษณของตนเอง  
ช่ือเลนของหนู ใครก็รูจัก  



 

 

ใครเห็นใครทัก วานาเอ็นดู  
พอแมตั้งให เด็กหญิงชมพู  
พี่ชายผมฟู ชื่อหมูอวนเอย  
ที่มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 (ครูปยะพร สีเสียดคา) 
 
2. คําคลองจอง ชื่อ – สกุล  
คุณแมของฉัน ทานนั้นบอกวา  
คนเราเกิดมา ตองตั้งช่ือพลัน  
ช่ือจริง ชื่อเลน เปนสิ่งสําคัญ  
คนรูจักกัน เพราะขานชื่อเอย  
ที่มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 (ครูปยะพร สีเสียดคา) 
 
3. คําคลองจอง ห ู 
เรามีสองหู ขางซายขางขวา  
อยูบนใบหนา คอยฟงเสียงดัง  
หูมีไวฟง ระวังหนอยหนา  
รูจักรักษา อยาแคะหูเอง 
ที่มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 (ครูปยะพร สีเสียดคา) 
 
 
 
 

 
4. คําคลองจอง จมูก                                
หนูมีจมูก อยูบนใบหนา                                       
จมูกน้ีหนา มีไวหายใจ  
ดมกลิ่นเร็วไว ดวยจมูกเรา  
สูดลมออกเขา ปอดเฝาทํางาน 
ที่มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 (ครูปยะพร สีเสียดคา) 
 



 

 

5. คําคลองจอง การรับประทานอาหาร  
กอนจะทานขาว เราตองลางมือ  
ทานขาวทุกมื้อ สะอาดปลอดภัย  
อยาลืมจัดเก็บ ถวยชามของใช  
หนูก็ทําได ไมเห็นยากเลย 
ที่มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 (ครูปยะพร สีเสียดคา) 
 
6. คําคลองจอง กิจวัตรประจําวัน  
ตื่นนอนแตเชา อาบน้ําแปรงฟน  
มาทานขาวกัน กอนไปโรงเรียน  
หนูจงตั้งใจ หัดอานหัดเขียน  
ฝกฝนพากเพียร จะเรียนเกงเอย 
ที่มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 (ครูปยะพร สีเสียดคา) 
7. คําคลองจอง ปาก  
ปากของหนูนั้น จิ้มลิ้มนารัก  
ใครเห็นพูดทัก รูจักทักทาย  
หนูพูดดีดี เปนศรี เปนศักดิ์  
ปากหนูรูจัก นับหน่ึง สอง สาม  
ที่มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 (ครูปยะพร สีเสียดคา) 
 

 

 

 
8. คําคลองจอง มือ และ เทา  
มือ เทา ของหนู มีอยูสิบน้ิว  
มือหนูใชหิ้ว ชวยจับสิ่งของ  
หนูเดินสองขา พาวิ่งไววอง  



 

 

หนูน่ังยองยอง ดวยขาแข็งแรง  
ที่มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 (ครูปยะพร สีเสียดคา) 
 
9. คําคลองจอง การใชหองน้ําหองสวม  
หองนํ้าของเรา ตองชวยรักษา  
ราดนํ้าทุกครา กอนและหลังใช  
หองนํ้าสะอาด กลิ่นหอมช่ืนใจ  
หนูจงจําไว โรคภัยไมมี 
ที่มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 (ครูปยะพร สีเสียดคา) 
 
10. คําคลองจอง คํานําหนาช่ือ เพศ อายุ  
เด็กชายเด็กหญิง ตางเปนเพื่อนกัน  
ในหองของฉัน มีทั้งหญิงชาย  
เด็กชายกลาแกรง แข็งแรงมากหลาย  
เด็กหญิงขี้อาย ดูนารักจัง  
ที่มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 (ครูปยะพร สีเสียดคา) 

 
11.คําคลองจอง รูปราง ลักษณะหนาตา  
คนเราเกิดมา หนาตาแตกตาง                                         
ทั้งรูป ทั้งราง สูงต่ําตางกัน  
บางดํา บางขาว หนายาว หนาสั้น  
สิ่งที่เหมือนกัน คือความดีเอย  
ที่มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 (ครูปยะพร สีเสียดคา) 
 
12. คําคลองจอง ช่ือ – สกุลของเพื่อน  
เพื่อนฉันมากมาย หญิงชายหลายคน  
ทั้งตาลทั้งตน ตางเปนเพื่อนกัน  
ฉันมีอะไร ก็ใหแบงปน  
เพราะพวกเรานั้น เปนเพื่อนรักเอย  
ที่มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 (ครูปยะพร สีเสียดคา) 
 



 

 

13. คําคลองจอง การใชภาษาสุภาพ  
พูดจาสภุาพ ฟงแลวช่ืนใจ  
หนูจงจําไว พูดจานาฟง  
พูดดี ทําดี เปนที่ช่ืนชม  
พอแมสุขสม คุณครูดีใจ  
ที่มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 (ครูปยะพร สีเสียดคา) 
14. คําคลองจอง ตา  
หนูน่ังมองดู หมู หมา กา ไก  
มองใกล มองไกล มองไปรอบขาง  
มองซาย มองขวา มองหนา มองหลัง  
หนูเห็นทุกอยาง ดวยตาหนูเอง 
ที่มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 (ครูปยะพร สีเสียดคา) 

 
15. คําคลองจอง ซาย-ขวา 
เราใชอะไร ออมือสองขาง 
ซาย ขวา ใชตาง กันบางนิดหนอย 
มือขวาถนัดกวา เพราะวาใชบอย 
มือซายใชนอย ไมคอยถนัดเอย 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
 
16. คําคลองจอง ซาย-ขวา 
ปรบมือขางซาย (ปรบมือทางซาย 2 ครั้ง) 
ปรบมือขางขวา (ปรบมือทางขวา 2 ครั้ง) 
พวกเรามาสนุกเฮฮา ปรบมือขางซาย ปรบมือขางขวา 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

17. คําคลองจอง ซาย-ขวา 
เราปกช่ือที่เสื้อดานขวา ดานซายนั้นหนามีกระเปา 
เราจําจากเสื้อของเรา เสื้อของเขาก็มีขวา-ซายเอย 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 



 

 

18. คําคลองจอง ซาย-ขวา-หนา-หลัง-กลาง-หนา-บาง 
แมกระตายเดินมา นําหนาลูกนอย 
เดินตามตอยตอย สีขาวอยูหลัง 
สีดํานาดู เดินอยูตรงกลาง 
ทางซายหญาบาง ทางขวาหนาเอย 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

 

 

19. คําคลองจอง เทากัน-ไมเทากัน 
ชางมีสี่ขา มามีสี่ขา 
คนเรานั้นหนา สองขา ตางกัน 
ชางมา มีขา สี่ขา เทากัน 
แตกับคนน้ัน ไมเทากันเอย 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
 
20. คําคลองจอง สั้น-ยาว 
ไมบรรทัด ของฉัน อันยาว เทาน้ี 
ดินสอ ของพี่ สั้นกวา ใชไหม 
ยางลบ ของนอง ยิ่งสั้น ลงไป 
ไมบรรทัด นี่ไง ยาวกวา ใครเลย 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
21. คําคลองจอง สูง-เตี้ย 
เสาธง ตรงแนว เห็นแลว ใชไหม 
มีเสา ชาติไทย ผูกไว นั่นหนา 
เสาธง สูงเดน มองเห็น งามตา 
ตนไม เต้ียกวา เสาสูง จริงเอย 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 



 

 

 

 

22. คําคลองจอง หนัก-เบา 
นั่นแนใบไม ปลิวลมไปมา 
สบายจริงหนา เพราะเบาเหลือใจ 
กอนหินอยูน่ิง กลิ้งไปไมได 
หนักกวาใบไม ลมแรงไป 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

23. คําคลองจอง หนา-บาง 
โตะเรียน ของฉัน นั้นทํา ดวยไม 
ไมหนา เห็นไหม ฉีกไม ขาดเลย 
กระดาษ ของฉัน นั้นบาง เหลือเอย 
ฉีกนิด ขาดเลย ไมหนา นาชม 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

24. คําคลองจอง หนา-กลาง-หลัง 
เรือใบ สีแดง แลนแซง ขึ้นหนา 
เรือใบ สีฟา ตามมา อยูกลาง 
เรือใบ ลําไหน แลนอยู ขางหลัง 
สีขาว ชาจัง อยูหลัง สุดเลย 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
 
25. คําคลองจอง 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 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

 
 



 

 

 
26. คําคลองจอง ใหญ-เล็ก 
มาลี เดินมา เห็นหมา ตัวใหญ 
มาลี รองไห ตกใจ กลัวหมา 
เห็นแมว ตัวนอย คอยคอย กาวมา 
แมวเล็ก กวาหมา มาลี ไมกลัว 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

27. คําคลองจอง ใหญ-เล็ก,อวน-ผอม 
หนูนิดเปนพี่ ดูซิตัวใหญ 
อวนกวาหนูใหม ตัวเล็กเปนนอง 
หนูใหมน้ันหนา ผอมกวาเปนกอง 
นิดหนักกวานอง ใหมผอมตัวเบา 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

28. คําคลองจอง อวน-ผอม 
มีเด็ก คนหน่ึง ซึ่งเขา กินมาก 
ลุกนั่ง ลําบาก เพราะอวน เกินไป 
สวนเด็ก อีกคน ไมกิน อะไร 
จนผอม เหลือใจ ไมมี เรี่ยวแรง 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

 



 

 

                                

29. เพลงกํามือ 
กํามือขึ้นแลวหมุนหมุน ชูมือขึ้นโบกไปมา 
(ซ้ําทั้งประโยค) 
กางแขนขึ้นและลง พับแขนมือแตะไหล 
กางแขนขึ้นและลง ชูขึ้นตรงหมุนไปรอบตัว 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
 
30. เพลงขางขึ้นขางแรม 
ค่ําคืนขางแรม เห็นดวงดาวแจมกระจางฟา 
ดวยเดือนเลื่อนลา เลื่อนลา ลับตาจากไป 
จากไปนานครึ่งเดือน ก็กลับมาเยือนฟาใหม 
ค่ําคืนเดือนหงาย พระจันทรสุกใสเต็มดวง 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
 
31. เพลง ยืนตัวตรง 
ยืนตัวใหตรง กมหัวลงตบมือแผะ 
แขนขวาอยูไหน หันตัวไปทางนั้นแหละ 
ยืนตัวใหตรง กมหัวลงตบมือแผะ 
แขนซายอยูไหน หันตัวไปทางน้ันแหละ 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
 
 
 



 

 

 
32. เพลงสามฤดู 
ฤดูฝนตนเดือนเมษา 
ฤดูหนาวราวเดือนพฤศจิกา 
ฤดูรอนเริ่มราวเดือนมีนา 
สามฤดูเวียนมาในรอบหน่ึงป 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
 
33. คําคลองจอง หนึ่งปมีสิบสองเดือน 
หน่ึงปน้ันมีสิบสองเดือนอยาลืมเลือนจําไวใหมั่น 
หน่ึงสัปดาหนั้นมีเจ็ดวัน 
อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร เสาร 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
 
 

 



 

 

 
34. คําคลองจอง 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 
แขนซายแขนขวา รวมตัวกับมือ 
หยิบจับยึดถือ  หรือใชโอบกอด 
สวนขา และเทา กาวเดินหรือวิ่ง 
อยากใหดีจริง  วิ่งออกกําลัง 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
 
 
 
 

 
 
35. คําคลองจอง ตัวฉัน 

จมูกดมกลิ่น  โรยรินแตไกล 
 หอมเหม็นรูได   บอกใหรับทราบ 



 

 

 ลิ้นชิมอาหาร   ของหวานของคาว 
 อรอยหรือเปลา   บอกกลาวรสชาติ 

ฟนมีสีขาว  แวววาวสะอาด 
 แสนจะประหลาด           กัดขาดขบเคี้ยว 
 แขนซายแขนขวา   รวมตัวกับมือ 
 หยิบจับยึดถือ            หรือใชโอบกอด 

ที่มาhttp://www.bloggang.com                                             

36. กลอนกลอมลูก                                             
นอนเสียเถิด....ลูกรัก....หนุนตักแม 
อยางอ-แง....เจาจงหลับ....กับตักอุน 
แมขับขาน....เพลงรอง....กลอมละมุน 
ขับเสียงคุน....เพลงกลอม....กอนนิทรา 
แมจะรอง....เพลงเห....ไกวเปลให 
ดวยดวงใจ....ดวยความรัก....เจานักหนา 
เฝาถนอม....กลอมเกลี้ยง....ดังดวงตา 
ทุกเวลา....อยากหอม....ดอมแกมนวล 
ยามเจาหลับ....ยังย้ิม....พิมพใจแม 
สุขใจแท....แมเจาหลับ....กลับยิ้มสวร 
ปากนอยๆ....ขยับแยม....รับแกมพวง 
แมสุดหวง....ลูกนอย....เจากลอยใจ...... 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
37. เพลง โยกเยก 
โยกเยกเอย นํ้าทวมเมฆ กระตายลอยคอ 
อายหมาหางงอ กดคอโงกเงก 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 



 

 

 

38. เพลง ตั้งไข 
ตั้งไขเอย ถาตั้งไขลม จะตมไขกิน 
ไขตกดิน ใครอยากินไขเนอ 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

39. คําคลองจอง โพงพาง 
โพงพางเอย ปลาเขาลอด 
ปลาตาบอด เขาลอดโพงพาง 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

40. คําคลองจอง ข้ีตู 
ขี้ตูกลางนา ขี้ตาตุกแก ขี้มูกยายแก 
ออระแรอรชร อุดแจเทงเจ 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

41. คําคลองจอง ใครอิ่มกอน 
ใครอิ่มกอน ดูโขนดูหนัง ใครอิ่มทีหลัง 
ลางถวยลางชาม 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

42. คําคลองจอง เด็กเอยพาย 
เด็กเอยพาย นายเอยโยก นายหัวกระโหลก 
โยกเอาโยกเอา 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

43. คําคลองจอง รีๆขาวสาร 
รีๆขาวสาร สองทะนานขาวเปลือก เลือกทองใบลาน 
เก็บเบี้ยใตถุนราน พานเอาคนขางหลังไว 



 

 

ที่มาhttp://www.bloggang.com 
 
44. คําคลองจองอาหารของเรา 
อาหารของเรา                   ตองเอาใจใส 
กินผักผลไม                       กินไขกินนม 
กินเนื้อกินปลา                   แทนยาขมขม         
กินขาวกินขนม                   อบรมเรื่องกิน 
http://www.thaigoodview.com 
45. เพลงอาหารหลัก 5 หมู 
หมูหน่ึงกินเนื้อ นม ไข   ถั่วเมล็ด ชวยใหเติบโตแข็งขัน 
หมูสอง ขาว แปง เผือกมัน  และน้ําตาล จะใหพลัง 
หมูสามกินผักตางๆ   สีเขียว เหลืองบาง มีวิตามิน 
หมูสี่กินผลไม    สารอาหารมากมายกินเปนอาจิณ 
หมูหาอยาไดลืมกิน   ไขมันทั้งสิ้นใหอบอุนรางกาย 
http://www.thaigoodview.com 
46. คําคลองจอง อาหารมีประโยชน 
 อาหารดีมีประโยชน     
คือผักสดและเนื้อหมูปูปลา 
เปดไกไข  นมผลไมนานา   
มีคุณคาตอรางกายของเรา 
http://www.thaigoodview.com 

                                              
 
เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก 
47. คําคลองจอง ช่ือ คุณครูปยะพร นามสกุล สีเสียดคา  
หนูจารูไหม ครูช่ืออะไร  
ใครหนอตอบได ชวยบอกเพื่อนที  
เจอะกันรูจัก ทักทายสวัสดี  
เจอกันวันนี้ “สวัสดีครับ” “สวัสดีคะ” 
ที่มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 (ครปูยะพร สีเสียดคา) 



 

 

 
48. คําคลองจอง การปฏิบัติตนตอบุคคลตาง ๆ ในโรงเรียน  
โรงเรียนของหนู มีครูหญิงชาย  
คุณครูทั้งหลาย ใจดียิ่งนัก  
แมครัว ภารโรง หนูก็รูจัก  
เจอหนาก็ทัก คําวา “สวัสดี”  
ที่มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 (ครปูยะพร สีเสียดคา) 
49. คําคลองจอง แมคาขาวหลาม 
แมคา แมคาขาวหลาม ซื้อ หนึ่ง สอง สาม ราคาเทาไร 
ขอซื้ออีก สี่ หา หก ขาวหลามกลิ้งตกรีบเก็บไวไว 
ซื้อหกขอแถมอีกหนึ่ง ไปจิ้มน้ําผึ้งอรอยเหลือใจ 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 

50. คําคลองจอง เฉิบเฉิบ 
เฉิบเฉิบ กินขาวไมเปบ กินปลาเปลาๆ 
พอแมเขาวา ทําตาขาวๆ 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

51. คําคลองจอง โยนยาว 
โยนยาวเอย คางคาวกินกลวย 
มารับพี่ดวย ไปชวยกันโยนยาว 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

52. คําคลองจอง ตุกติ๊ก 
ตุกต๊ิกเอย ตํานํ้าพริก จะไปกินทุงนา 
ตําไมเปน พริกกระเด็นเขาตา 
สมน้ําหนา เจาตุกติ๊กเอย 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

53. คําคลองจอง แมใครมา 
แมใครมา นํ้าตาใครไหล  
ไดเบี้ยสองไพ ติดกนแมมา 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

54. คําคลองจอง หมองเหมง 
หมองเหมงเอย เรงไปลงเรือ จะไปบานเหนือ 



 

 

ลงเรือทายวัง สัปทนกั้นหนา รมระยากั้นหลัง 
เจาขรัวหัววัง แหหมองเหมงเอย 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

55. คําคลองจอง มะลิงมะลอง 
มะลิงมะลอง คะนองสิ้นที แกงปลากะดี่ 
น้ําโหลงเหลง คนซนเอง โทษใครไมได 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
56. คําคลองจอง แมศรี 
แมศรีเอย แมศรีสาวสะ ยกมือไหวพระ 
วาจะมีคนชม ขนค้ิวเจาตอ ขนคอเจากลม 
ชักผาปดนม ชมแมศรีเอย 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

57. คําคลองจอง แมศรี 
แมศรีเอย แมศรีสาหงส เชิญเจาลงมา 
เอาแมสรอยทอง เชิญปกลอง เชิญแมทองศรีเอย 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
58. คําคลองจอง แมศรี 
แมศรีเอย แมศรีสาคร เอวกลึงหนาออน 
ผัวรางเจาไว กระดิกชางนอย เปนทองคําเปลว 
เชิญมาเร็วๆ เถิดแมศรีเอย 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

59. คําคลองจอง หอหอขวัญ 
หอหอขวัญ พาเมียไปดวย ไปชวยแรงกัน 
ขาวเหนียวสองหอ ไมพอกลางวัน 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
 
60. คําคลองจอง จิวเปนเพื่อนกับแจ็ค 
วันหน่ึงแจ็คนารัก                ปนไปตักนํ้าบนภูเขา 
จิวเปนเพื่อนกับเจา              ปนภูเขาไปตักนํ้ากับแจ็ค 
โอย!!! แจ็คตกลงมา              แลวรองวาศรีษะแจ็คแตก 
จิวก็มองดูแจ็ค                    ศรีษะเลยแตกเพราะตกตามกันมา 
ที่มา คุณครูเปรมจิต  วรรณพัฒน 



 

 

 
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

61. คําคลองจอง ชาเจาหงส 
ชาเจาหงสเอย ปกเจาออนรอนลง 
เขาในดงชุมแสง พี่ไมทุกขไมยาก พี่ไมจากหมูแดง 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
 
 
 
62. คําคลองจอง กาดํา 
กา กา กา ไดลูกเอามาใสพก 
ไดลูกนก เอามาโยนเลน 
พอก็เตน แมก็รํา 
กาหนาดํา ฉันจําหนาได 
http://www.preschool.or.th 
 
63. คําคลองจอง กระรอกบอกขาว 
กระรอก กระรอก เจามาบอกขาว 
ขนนุม หางยาว มากันกี่ตัว 
หน่ึง สอง สาม สี่ อยูน่ีเปน หา 
รีบบอกขาวมา ไมตองต่ืนกลัว 
กระรอกบอกขาว วาฝนจะตก 
ตัวสั่นงันงก สงเสียงรัว รัว 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
 
64. คําคลองจอง ใบไมสิบใบ 
ใบไมสิบใบ      สีสวยสดใส 
ลมพายพุัดหมุน  (พูด)หมุนชาๆ  หมุนเร็วข้ึนๆ 
ใบไมหลน  หนึ่งใบ สองใบ สามใบ สี่ใบ หาใบ หกใบ เจ็ดใบ แปดใบ เกาใบ สิบใบ 
ที่มา (คุณครู เปรมจิต วรรรพัฒน) 
 
65. คําคลองจอง จับปู 
หน่ึง สอง สาม สี่ หา จับปูมามาไดหน่ึงตัว 



 

 

หก เจ็ด แปด เกา สิบ ปูมันหนีฉันตองสั่นหัว 
กลัว ฉันกลัว ฉันกลัว ปูหนีบที่หัวแมมือ 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

 

 

66. เพลงนกกระจิบ 
นั่นนกบินมาลิบลิบ นกกระจิบ หน่ึง สอง สาม สี่ หา 
อีกฝูงบินลองลอยมา หก เจ็ด แปด เกา สิบ ตัวพอดี 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
67. คําคลองจอง นกสิบตัว 
นกสิบตัวเกาะอยูบนกิ่งไม                       ตัวหน่ึงบินไปเหลือนกเกาตัว 
นกเกาตัวเกาะอยูบนกิ่งไม                      ตัวหน่ึงบินไปเหลือนกแปดตัว 
นกแปดตัวเกาะอยูบนกิ่งไม                     ตัวหน่ึงบินไปเหลือนกเจ็ดตัว 
นกเจ็ดตัวเกาะอยูบนกิ่งไม                      ตัวหน่ึงบินไปเหลือนกหกตัว 
นกหกตัวเกาะอยูบนกิ่งไม                       ตัวหน่ึงบินไปเหลือนกหาตัว 
นกหาตัวเกาะอยูบนกิ่งไม                       ตัวหน่ึงบินไปเหลือนกสี่ตัว 
นกสี่ตัวเกาะอยูบนกิ่งไม                         ตัวหน่ึงบินไปเหลือนกสามตัว 
นกสามตัวเกาะอยูบนกิ่งไม                     ตัวหน่ึงบินไปเหลือนกสองตัว 
นกสองตัวเกาะอยูบนกิ่งไม                   ตัวหน่ึงบินไปเหลือนกหน่ึงตัว 
นกหน่ึงตัวเกาะอยูบนกิ่งไม                   พอมันบินไปก็ไมมีนกเหลือเลย 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
 
68. คําคลองจอง เปดหาตัว 
เปดนอยหาตัวเตาะแตะตามกัน เดินเพลิดเพลินมาในไพวัลย 
กาบ กาบ กาบ แมเรียกเสียงดัง เปดนอยหาตัวกลับมานาชัง 
(ถึงไมกลับเลยแนะเออนาชัง) 
แมเปดขนงามเดินตามลูกไป กาบ กาบ กาบ กึกกองในไพวัลย 
กาบ กาบ กาบ แมเรียกเสียงดัง เปดนอยหาตัวกลับมาดีจัง 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 



 

 

 
 

 
69. คําคลองจอง แมไก-ลูกไก 
หน่ึง สอง สามและสี่ แมไกมีลูกสี่ตัว 
ลูกจาอยาทําชั่ว จงเกรงกลัวเรื่องบาปกรรม 
ลูกเจี๊ยบตางรักแม จึงมีแตเช่ือฟงคํา 
ทําดีทุกเชาค่ํา หากทําชั่วจะเปนทุกข 
แมมองเจี๊ยบทั้งสี่ เปนเด็กดีแลวมีสุข 
จึงรองวา “กุก กุก” แมรักลูกทุกทุกตัว 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
70. คําคลองจอง แมไกออกไข 
แมไกออกไขวันละฟอง ไขวันละฟอง 
แมไกของฉันไขทุกวัน หนึ่งวันไดไขหนึ่งฟอง (นับตอไปเรื่อยๆ) 
แมไกของฉันไขทุกวัน สิบวันไดไขสิบฟอง 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
71. คําคลองจอง นกกระจิบ 
จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ ฉันช่ือนกกระจิบ 
จาบ จาบ จาบ ฉันช่ือนกกระจาบ 
จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ นกกระจิบบินไป 
จาบ จาบ จาบ นกกระจาบบินไป 
ที่มา (คุณครู เปรมจิต  วรรณพัฒน) 



 

 

 

 
72. เพลงลูกแมวสิบตัว 
ลูกแมวสิบตัวที่ฉันเลี้ยงไว นองขอใหแบงไปหน่ึงตัว 
ลูกแมวสิบตัวก็เหลือนอยลง นับดูใหมเหลือลูกแมวเกาตัว 
ลูกแมวเกาตัวท่ีฉันเลี้ยงไว นองขอใหแบงไปหน่ึงตัว 
ลูกแมวเกาตัวก็เหลือนอยลง นับดูใหมไมเหลือลูกแมวแปดตัว 
ลูกแมวแปดตัวท่ีฉันเลี้ยงไว นองขอใหแบงไปหนึ่งตัว 
ลูกแมวแปดตัวก็เหลือนอยลง นับดูใหมไมเหลือลูกแมวเจ็ดตัว 
ลูกแมวเจ็ดตัวก็เหลือนอยลงไป นับดูใหมเหลือลูกแมวหกตัว 
ลูกแมวหกตัวท่ีฉันเลี้ยงไว  นองขอใหแบงไปหน่ึงตัว 
ลูกแมวหกตัวก็เหลือนอยลงไป นับดูใหมเหลือลูกแมวหาตัว 
ลูกแมวหาตัวที่ฉันเลี้ยงไว นองขอใหแบงไปหนึ่งตัว 
ลูกแมวหาตัวก็เหลือนอยลงไป นับดูใหมเหลือลูกแมวสี่ตัว 
ลูกแมวสี่ตัวที่ฉันเลี้ยงไว นองขอใหแบงไปหน่ึงตัว 
ลูกแมวสี่ตัวก็เหลือนอยลงไป นับดูใหมเหลือลูกแมวสามตัว 
ลูกแมวสามตัวท่ีฉันเลี้ยงไว นองขอใหแบงไปหน่ึงตัว 
ลูกแมวสามตัวก็เหลือนอยลงไป นับดูใหมเหลือลูกแมวสองตัว 
ลูกแมวสองตัวที่ฉันเลี้ยงไว นองขอใหแบงไปหน่ึงตัว 
ลูกแมวสองตัวก็เหลือนอยลงไป นับดูใหมเหลือลูกแมวหน่ึงตัว 
ลูกแมวหนึ่งตัวท่ีฉันเลี้ยงไว นองขอใหแบงไปหน่ึงตัว 
ลูกแมวหนึ่งตัวก็เหลือนอยลงไป นับดูใหมเหลือลูกแมวศูนยตัว 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 

 



 

 

 
 
 

 
73. เพลงลูกหนู 
ลูกหนูตัวหน่ึงซอนอยูในตู อีกตัวตามมาดูรวมเปนสองตัว 
ลูกหนูสองตัวซอนอยูในตู อีกตัวตามมาดูรวมเปนสามตัว 
ลูกหนูสามตัวซอนอยูในตู อีกตัวตามมาดูรวมเปนสี่ตัว 
ลูกหนูสี่ตัวซอนอยูในตู อีกตัวตามมาดูรวมเปนหาตัว 
ลูกหนูหาตัวซอนอยูในตู อีกตัวตามมาดูรวมเปนหกตัว 
ลูกหนูหกตัวซอนอยูในตู อีกตัวตามมาดูรวมเปนเจ็ดตัว 
ลูกหนูเจ็ดตัวซอนอยูในตู อีกตัวตามมาดูรวมเปนแปดตัว 
ลูกหนูแปดตัวซอนอยูในตู อีกตัวตามมาดูรวมเปนเกาตัว 
ลูกหนูเกาตัวซอนอยูในตู อีกตัวตามมาดูรวมเปนสิบตัว 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
74. เพลงหนอนผีเสื้อ 
หนอนตัวนอยๆ คอยๆ คลืบคลาน 
คอยๆ คลืบคลานหาอาหารกิน 
หนอนกินใบไม มันกินมันกิน 
กินไมหยุดย้ัง ทั้งวันทั้งคืน 
หน่ึงสัปดาหกวา มันเติบโต 
เปลี่ยนแปลงมาโข สรางเปลือกหุมตัวไว 
สองสัปดาหดักแดเปลี่ยนไป 
สูชีวิตใหมเปนสีเสื้อแสนงาน 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
 
 
 



 

 

 
75. คําคลองจอง จันทรเจาเอย 
จันทรเจาเอยขอขาวขอแกง             ขอแหวนทองแดงผูกมือนองขา 
ขอชางขอมาใหนองขาขี่                 ขอเกาอี้ใหนองขาน่ัง 
ขอเตียงตั้งใหนองขานอน                ขอละครใหนองขาดู 
ขอยายชูเลี้ยงนองขาเถิด                 ขอยายเกิดเลี้ยงตัวขาเอง 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

76. คําคลองจอง เจาจันทรขา 
จันทรเจาขา ดิฉันขอถามขาว พระจันทรโศกเศรา 
ดิฉันเปนทุกข พระจันทรเปนสุข ดิฉันสบาย 
พระจันทรเดือนหงาย ดิฉันเที่ยวเลน เดือนมืดไมเห็น 
ดิฉันนอนเสีย 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

77. เพลงจับปูดํา 
จับปูดํา ขยําปูนา จับปูมา ควาปูทะเล 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

78. คําคลองจอง โตงเตง 
โตงเตงโตงเวา กินแตของเขา ของตัวเก็บไว 
http://www.bloggang.com 
 
 
 
 



 

 

                                        
79. คําคลองจอง ไกแจ 
ไกเอยไกแจ วิ่งแรเขารก 
บุญแมหาไม ไมมีใครเขากก 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

80. คําคลองจอง คางคาว 
คางคาวเอย บินมาเปนยืด 
ค่ําๆมืดๆ 
จะไปสวนไหน จะไปสวนหลวง 
เก็บลูกมะมวง มาฝากบางเนอ 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

81.คําคลองจอง นกเอี้ยง 
นกเอี้ยงเอย มาเลี้ยงควายเฒา อายควายกินขาว 
นกเอี้ยงโกนจุก อายนกอีอุก มันไปทําขวัญ 
เจานกอัญชัน มันไปสวดมนต นกกะยางกลางฝน 
ก็มาพรอมกัน 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
82. คําคลองจอง นกเอี้ยง 
นกเอี้ยงเอย มาเลี้ยงควายเฒา อายควายกินขาว 
นกเอี้ยงหัวโต ไปจับตนโพธิ์ รองไหหงิงหงิง 
ไปจับตนขิง เขายิงลงมา ไปจับตนขา 
เขาดาแมให ไปจับตนไทร ไถลลาก 
ไปจับตนหมาก เขาลากลงมา จับตนจําปา 
นกเอี้ยงหัวโต 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

 



 

 

83. คําคลองจอง กาเอยกา 
กาเอยกา บินมาไวไว 
ไปจับตนโพธิ์ โผมาตนไทร 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
 
84. คําคลองจอง โพนเพน 
โพนเพนเอย กระเด็นสายนาก น้ําข้ึนทวมปาก 
กระจายดอกพริก อีแมระริก อีแมระรวย 
ตัดใบตองกลวย มารองบายศรี ชะมดชะนี 
ตีฆองหนาวง อายคงเปาป กระดี่ชะมด 
อายคตตีแฉง คางคาวปากแหวง อุมลูกมาดู 
สะดุดขี้หมู สะดุดขี้หมา หกลมปากแตก 
สะดุดหญาแพรก แตกเสียทําเนา เจาเพรานกกระจอก 
ผักบุงหญางอก ทองหลางใบมน ชนกนยายมอญ 
ปดประตูใสกลอน นอนเสียกลางวัน ไกขันเอกเอก 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

85. คําคลองจอง หอยกระปุก 
เจาหอยกระปุกเอย ไวจุกกะแปนแลน 
เขารักเจานัก เขาจะชักสาแหรกแขวน 
จิ้มลิ้มแปนแลน ใหพี่แหงนเปลาเอย 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

86. คําคลองจอง แมวลาย 
อายแมวลายเอย กินควายหมดตัว 
กินไมหายอยาก วิ่งไปลากเอาวัว 
กินเลนทั้งตัว นากลัวจริงโวย 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

 

87. คําคลองจอง ตุดตู 
ตุดตูเอย อยูในรูไมไผ เห็นคนเดินไป 
เรียกใหกินหมาก ตุดตูเพื่อนอยาก กินหมากดวยกัน 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 



 

 

88. คําคลองจอง นางแมว 
นางแมวเอย ทานใหขอฝน ใหขอนํ้ามนต 
รดหัวนางแมวบาง ขอเบี้ยคาจาง หามนางแมวมา 
ใหถูกทั้งขาว อยาใหขาวตายหมัน ขาวเกวียนละสองพัน 
ออยลําละหลายสิบ ไปซื้อหมากดิบ ถึงเมืองไชโย 
ลูกสาวโตๆ เรงใหมีลูก ทั้งขาวก็ใหถูก 
ลูกไมอยาใหแพง ทําตาแดงๆ รอนรับรอนแร 
ฝนก็เทลงมา เทลงมา เทลงมา 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

89. คําคลองจอง ปนเมฆ 
ปนเมฆเสียกอน มีละครสามวัน หัวโลนชนกัน 
ฝนก็ลั่นลงมา นางแมวหางขอด ตลอดหางยาว 
สี่เทาดําแดง แมวกินปลายาง แมวกินปลาแหง 
ฝนตกหนาแลง อยูที่ตนสะเดา เย็นทั้งรากขาว 
ปลาหลดปลาไหล ปลากะทิงวิ่งไล อยูในทองนา 
นางเมขลาเอย มาจากเมืองบน ทานใหขอฝน 
ฝนก็ตกลงมา ตกลงมา ตกลงมา 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
90. คําคลองจอง ลิงลม 
ลิงลมเอย มาอมขาวพอง เด็กนอยทั้งสอง 
มาทัดดอกจิก เจาพระยานกพริก เจาพระยานกเขา 
ทวงเบี้ยทวงขาว ใหเจาลิงลม 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

                    



 

 

91. คําคลองจอง ดอกไม 
ดอกไมหอยหู สีชมพูหอยบา 
คนทรงเขามา อยาใชเลยเอย 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
 
92. คําคลองจอง นกกระจอก 
นกกระจอกจอกจอก อยูในกระบอกไม 
นกเอี้ยงเสียงใสเปนนายโรง นกกลิ้งโคลงเปนนางเอก 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

93. คําคลองจอง จุบแจง 
จุบแจงเอย แมยายรองเรียก มาคดขาวเปยก 
ใหแมยายกิน แกทอดกฐิน ปดริ้นปดยุง 
นกกระทุงตายหา ชางงวงชางงา ออกมาใหสิ้น    เจากฐินทองเอย 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

94. คําคลองจอง จิงโจ 
จิงโจเอย มาโลสําเภา หมาไนไลเหา 
จิงโจตกน้ํา หมาไนไลซ้ํา จิงโจดําหนี 
ไดกลวยสองหวี ทําขวัญจิงโจ โหอิ้วโหฮิ้ว 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 

 

 

95. คําคลองจอง ไกตั้ง 
ไกต้ังไกตอ ไกลอไกชน ไกถูกถอนขน 
ไกลงหมอแกง 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
 
96. คําคลองจอง จํ้าจี้มะเขือเปราะ 
จ้ําจี้มะเขือเปราะ กระเทาะหนาแวน พายเรือแอนๆ 
กระทั่งตนกุม เห็นเด็กหนุมๆ ดีเนื้อดีใจ 
ขอดายขอไหม เย็บผายายชี เขาโหกาลี 



 

 

เขาตีโหมงคลุม ขยุมหนากลอง นางสายบัวทอง 
อาบน้ําทาไหน อาบนํ้าทาวัด เอาแปงไหนผัด 
เอากระจกที่ไหนสอง เยี่ยมๆมองๆ นกขุนทองรองเนอ 
http://www.thaigoodview.com 
 
97. คําคลองจอง จํ้าจี้มะเขือพวง 
จ้ําจี้มะเขือพวง เห็นชาวบางหลวง มาทอดกามกุง 
กามกุงเอย มารองแวๆ มาสอยดอกแค 
มาแหยรูปู อีหนูคายแปง อีแรงตกใจ 
บินไปพะเยิบพะยาบ จระเขลากหาง นกกระยางบินปรื๋อ 
http://www.thaigoodview.com 

98. คําคลองจอง จํ้าจี้คอกแคก 
จ้ําจี้คอกแคก ยอกแยกปลาไหล  
ใหจี้ตรงไหน จะไชตรงน้ัน 
http://www.thaigoodview.com 

 

 

 

 

99. คําคลองจอง ชักสาว 
ซักสาวเอย มะนาวโตงเตง ขุนนางมาเอง 
วาจะเลนซักสาว มือใครยาว สาวไดสาวเอา 
มือใครสั้น เอาเถาวัลยตอเขา 



 

 

http://www.thaigoodview.com 

100. คําคลองจอง ผงเขาตา 
ผงเขาตา แมงดาหยิบออก 
จะคดเขาตอก ใหแมงดากิน 
http://www.thaigoodview.com 
101. คําคลองจอง โยชา 
โยเอยโยชา ทํานาหนองปลอง แมควายมีทอง 
ออกลูกเปนพัน ขนมทอดมัน สองอันสิบเบี้ย 
ไปซื้อไกเต้ีย มาถวายตนโพธิ์ ขะโมยลักโค 
กับโอทานไป เขาจับตัวได ที่หัวเมืองคูคี้ 
หนาแขงเปนฝ จมูกเปนไฝ เขาเฆี่ยนดวยไม 
กลัวหรือไมกลัว ไมขมับขมีบหัว กลัวแลวกลัวแลว 
http://www.thaigoodview.com 
 

 
 
 
102. คําคลองจอง ตะเขตะโขง 
ตะเขตะโขง อยูในโพรงประสัก 
ตะเขฟนหัก กัดคนไมเขา 
http://www.thaigoodview.com 

103. คําคลองจอง ตะลุงตุนแช 
ตะลุงตุงแช เขาเหยายมา มาถึงศาลา 
เขาก็วางยายลง 
http://www.thaigoodview.com 

104. เพลงงูกินหาง 
งูเอย กินน้ําบอไหน 
กินนํ้าบอทราย ยายไปก็ยายมา 
กินนํ้าบอโศก โยกไปก็โยกมา 
กินนํ้าบอหิน บินไปก็บินมา 
กินหัวกินหาง กินกลางตลอดตัว 
http://www.thaigoodview.com 



 

 

105. คําคลองจอง นกเอย 
นกเอยกระเทยกี่รอย? (สองรอย) 
ออยกี่สิบ? (สองสิบ) 
หมากดิบกี่ตน? (สองตน) 
ปลนกี่ทะลาย? (สองทลาย) 
ผาลายกีผ่ืน? (สองผืน) 
ฟนกี่มัด? (สองมัด) 
ไมกลัดกี่เลม? (สองเลม) 
เข็มกี่กระบอก (สองกระบอก) 
มะกอกหรือหมากยัน? (หมากยัน) 
ฟนหัวนกกูก! 
http://www.thaigoodview.com 
 

 
106. คําคลองจอง ผลไม 
จ้ําจีผ้ลไม   แตงไทย  แตงกวา 
ขนุน นอยหนา พุทรา มังคุด 
ละมุด ลําไย มะเฟอง มะไฟ 
มะกรูด มะนาว มะพราว สมโอ 
ฟกแฟง แตงโม ไชโย โหฮิ้ว 
http://www.thaigoodview.com 
 
107. เพลงเสียงฝน 
เสียงฝนหลนจากฟากฟา                 สาดซัดมาหนาวเย็นกระไร 
พวกเราอยาออกไปไหน                   เปยกฝนไปจะเปนหวัดเอย 
ฮัดเชย......ฮัดเชย......ฮัดเชย...... 
ที่มา http://tsaenkaeolekh.blogspot.com/2013_01_01_archive.html 
 



 

 

108. คําคลองจองฝนตกจัก ๆ 
ฝนตกจักๆ มือซายหิ้วปลา มือขาวถือผัก พอถึงที่พักวางผัก วางปลา พอถึงศาลา วาง
ปลา  วางผัก 
ที่มา http://tsaenkaeolekh.blogspot.com/2013_01_01_archive.html 
109. คําคลองจองฝนตก พรําๆ 
ฝนตกพรําๆ แมดํากางรม  แกเดินกมๆ อยูขางกําแพง ประเด๋ียวแดดออก แกบอกพอแดง 
ฉันไมมีแรง หุบรมใหที 
ที่มา http://tsaenkaeolekh.blogspot.com/2013_01_01_archive.html 

 
110. เพลงหมาปากับลูกแกะ 
 หมาปา:      เจาหมาปาตาวาวเหลือบมอง        เห็นลูกแกะยองลงนํ้าลําธาร 
                 ดวยสันดานพาลแตใดมา             จึงรองไปวานี่เจาแกะนอย 
                 ตัวของขากําลังดื่มนํ้า                 แลวใยมาย่ําใหนํ้าขุนเปนตมไมคอย 
 ลูกแกะ:      เจาแกะนอยตัวสั่นพลันถอย          บอกวาขานอยมิไดเจตนา 
                 กระแสนํ้าไหลมาทาขานี้              แลวใยจะมีนํ้าขุนขึ้นมา 
 หมาปา:        ไมเปนไรน้ําขุนท่ีวา                  ปกอนดาขาแลวเจาจะวาอยางไร 
 ลูกแกะ:       ปกอนขายังไมเกิดเลย                แลวใครกันเอยดาทานใหเคืองแคนใจ 
 หมาปา:       พอของเจาเคยดาขาไว               โทษเจามากหลายขาเลยตองจับเจากิน 
ที่มา http://tsaenkaeolekh.blogspot.com/2013_01_01_archive.html 
 
สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก 

111. คําคลองจอง ของใชประจําตัว  
ของใชของหนู ตองดูใหดี  
เก็บไวเปนที่ อยาใหปะปน  
แกวนํ้า แปรงฟน อยาใหสับสน  
วางไวช้ันบน เก็บไวใหดี  
ที่มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 (ครปูยะพร สีเสียดคา) 



 

 

112. คําคลองจอง อายโมง 
อายโมงเอย กินขาวกะอะไร กินขาวกะไข 
ชอนหอยไวไหน เอาไวตนกลวย ไลทันหรือไมทัน 
ที่มาhttp://www.bloggang.com 
 

 
 
113. คําคลองจอง การเก็บอุปกรณและเครื่องใชในหองเรียน  
ของเลนของใช สมุดดินสอ  
เมื่อใชแลวหนอ ตองเก็บใหดี  
เก็บเปนหมวดหมู นั่นดูเขาที  
หยิบโนนหยิบน่ี หางายจังเลย 
ที่มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 (ครปูยะพร สีเสียดคา) 
 
114. คําคลองจอง การเก็บอุปกรณและเครื่องใชในหองเรียนปฏิบัติตามกฎ
หองเรียน  
เด็กเอยเด็กดี ตองมีวินัย 
ระเบียบมีไว ใหปฏิบัติ 
สิ่งของวางจัด ทุกอยางสวยงาม 
หนูอยามองขาม กฎของหองเรียน ปฏิบัติตามกฎหองเรียน 
ที่มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 (ครปูยะพร สีเสียดคา) 
 
115. คําคลองจอง ของเลนของใช  
ของเลนของใช อยาใหเกะกะ  
อยาไดลดละ มองแลวนาดู  
หนูจาเร็วไว มาชวยคุณครู  
เก็บของใสตู ไมรกรุงรัง  
ที่มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 (ครปูยะพร สีเสียดคา) 
 
 
 



 

 

 
116. กลอนหนึ่ง-สอง 
หน่ึง สอง มือตีกลอง ตะแลก แทรกแทรก 
สาม สี่ ดูใหดี 
หา หก สองกระจก 
เจ็ด แปด ถือปนแฝด 
เกา สิบ กินกลวยดิบ ปวดทองรองโอย โอย 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
117. คําคลองจอง นับนิ้วมือ 
นี่คือน้ิวมือของฉัน มือฉันน้ันมีสิบนิ้ว 
มือซายฉันมีหาน้ิว มือขวาก็มีหานิ้ว 
นับ หน่ึง สอง สาม สี่ หา นับตอมา หก เจ็ด แปด เกา สิบ 
นับน้ิวน้ันจงอยารีบ นับหน่ึงถึงสิบจําใหข้ึนใจ 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 
118. คําคลองจอง 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 
 
 



 

 

 
119. คําคลองจอง บน-ใต-ใกล-ไกล 
ลูกเปดยืนอยูใกล ฟางกองใหญใกลริมทาง 
ลูกหมาวิ่งสายหาง ยังอยูหางไกลออกไป 
ลูกนกผกโผบิน แลวบินเกาะบนไมใหญ 
กระตายขาวแสนตกใจ วิ่งมาใตตนไมเอย 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
120. คําคลองจอง บวก-ลบ 
บานฉันมีแกวนํ้าสี่ใบ ครูใหอีกสามใบนะเธอ 
มารวมกันนับดีดีซิเออ ดูซิเธอรวมกันไดเจ็ดใบ 
บานฉันมีแกวนํ้าเจ็ดใบ หายไปสามใบนะเธอ 
ฉันหาแกวแลวไมเจอ ดูซิเออเหลือเพียงสี่ใบ 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
 

 
 



 

 

                      
 
121. คําคลองจอง 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 
122. คําคลองจอง มาก-นอย,เทา-ไมเทา,สูง-ต่าํ,สั้น-ยาว 
มีเด็กสองคน วิ่งวนเลี้ยงไก              คนสูงถือไม อันยาวหนักหนา 
มีไกสิบตัว มากจนลายตา               อีกคนนอยกวา หาตัวว่ิงไว 
ถือไมอันสั้น เขานั้นตัวตํ่า(เต้ีย)         นับไกนาขัน เทากันหรือไม 
หาตัว สิบตัว รีบนับเร็วไว               สูง-ต่ํามีไก ไมเทากันเลย 
http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
123.  เพลงแจวเรือ 
แจวมาแจวยามดึก                       นํ้านิ่งไหลลึกนึกถึงเรือแจว   (ซ้ํา) 
แจวเรือไปซื้อปลาทูน่ึง                  ขอเชิญแถวท่ี หน่ึงลุกขึ้นมาแจว 
แจวมาแจวยามดึก                      น้ําน่ิงไหลลึกนึกถึงเรือแจว   (ซ้ํา) 
แจวเรือไปซื้อปลากะปอง              ขอเชิญแถวท่ี สองลุกขึ้นมาแจว 
แจวมาแจวยามดึก                      น้ําน่ิงไหลลึกนึกถึงเรือแจว   (ซ้ํา) 
แจวเรือไปซื้อปลาฉลาม                 ขอเชิญแถวที่ สามลุกขึ้นมาแจว 
แจวมาแจวยามดึก                      น้ําน่ิงไหลลึกนึกถึงเรือแจว   (ซ้ํา) 
แจวเรือไปซื้อปลากระดี่                 ขอเชิญแถวที่ สี่ลุกขึ้นมาแจว 
ที่มา (คุณครุ เปรมจิต  วรรณพัฒน) 
 
 



 

 

 
 

 
อางอิง 

http://natty501-natty.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 
ที่มา http://www.thai-school.net/view.php?ID=122999 (ครปูยะพร สีเสียดคา) 
ที่มา http://tsaenkaeolekh.blogspot.com/2013_01_01_archive.html 
http://www.thaigoodview.com 
 

 
 

 
 
 



 

 

                                                                                                                    
 

 
 


