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	 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	 ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร	จัดท�าคู่มอืกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์	ประจ�าปีการศกึษา	2561 
(Creative	Activity	List	for	Freshmen	2018)	เพือ่ให้นกัศึกษาได้รบัทราบเข้าใจ	และมี 
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับน้องที่มีความสร้างสรรค์	ไม่มีความรุนแรงทุกรูปแบบ 
ปลอดอบายมุข	ซึง่เป็นคูม่อืในการรบัน้องประจ�าปีการศกึษา	2561	อนัส่งผลสมัฤทธิ์
ต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง	ท�าให้การรับน้องมีแต่รอยยิ้มและ 
ความสร้างสรรค์ตามเป้าหมายที่แท้จริงของการรับน้อง
	 ในนามคณะผู้จัดท�า	ขอขอบคุณท่านอธิการบดี	ผู ้บริหาร	คณาจารย์	
และนักศึกษาทุกท่านที่จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมรับน้องเล่มนี้	เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป	สมดังปณิธานด้านกิจการนักศึกษาที่ว่า	
“นักศึกษาคือหัวใจของมหาวิทยาลัย	บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย	คือหัวใจ
ของประเทศ”

      ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ
          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง ก าหนดเกณฑ์และมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 

.............................................. 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับนโยบายจากส านักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้ก ากับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์          
อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นักศึกษารู้รักสามัคคี มีระเบียบวินัย และถ่ายทอดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพ่ี    
สู่รุ่นน้อง เอ้ืออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันพ่ีน้อง พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนั้น 
เพ่ือให้ประเพณีการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ด าเนิน      
ไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกันนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ก าหนดเกณฑ์
และมาตรการในการจัดกิจกรรมต้องรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ดังนี้ 
 ๑. การเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความสมัครใจของนักศึกษาใหม่ ไม่ใช้วิธีบังคับ กดดันผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่ว่าก่อนหรือหลังการจัดกิจกรรม 
 ๒. เป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง และไม่ก่อให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของนักศึกษาใหม ่
 ๓. เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ มุ่มเน้นให้เกิดความปรองดอง ความสามัคคี และมีระเบียบวินัย   
ระหว่างนักศึกษารุ่นพ่ีและรุ่นน้อง 
 ๔. เป็นกิจกรรมที่ ไม่ ขัดต่อกฎ ระเบี ยบ  ข้อบั งคับของมหาวิทยาลัย  กฎหมายบ้ าน เมือง 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 
 ๕. เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะร่วมรับผิดชอบก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 
และผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมได้ 
 ๖. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องไม่มีการเสพสุราของมึนเมาหรือการสูบบุหรี่ 
และหรือสารเสพติดทุกชนิดในขณะจัดกิจกรรม 
 ๗. ให้สภานักศึกษา/องค์การนักศึกษา/สโมสรนักศึกษาที่จะจัดกิจกรรม ต้องจัดท ารายละเอียด
โครงการเสนอขออนุมัติหรือขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหน่วยงานต้นสังกัดก่อน โดยให้จัดกิจกรรม
ภายใต้กฎเกณฑ์และคู่มือการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ “Creative 
Activity List for Freshmen 2018” ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ทั้งนี้นักศึกษาจะจัดกิจกรรมได้ต่อเมื่อได้รับ
การอนุมัติหรืออนุญาตแล้วเท่านั้น กรณีที่คณะจะด าเนินการจัดกิจกรรมนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ไว้ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษรต่อมหาวิทยาลัยก่อนท ากิจกรรมทุกครั้ง  

         /๘. ให้จัด… 
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๘. ให้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น และต้องจัดโดย

นักศึกษาปัจจุบัน ห้ามจัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด ทั้งนี้การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะต้อง
เสร็จสิ้นไม่เกินเวลา ๑๘.๐๐ น. และให้นักศึกษาออกจากมหาวิทยาลัยก่อนเวลา ๑๙.๓๐ น. 
 ๙. การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ทั้งในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการ      
ให้ เสร็จสิ้นตามรายละเอียดที่คณะ และมหาวิทยาลัยก าหนด ทั้ งนี้  ให้จัดกิจกรรมได้ตั้ งแต่ วันที่            
๒๕ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เท่านั้น 
 ๑๐. ให้กองพัฒนานักศึกษา และทุกคณะจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนและแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวัง     
การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์  
 ๑๑. การฝ่าฝืนเกณฑ์และมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  ๑๑.๑ กรณี มีนั กศึกษา หรือกลุ่ มนักศึกษาฝ่าฝืน ไม่ปฏิบั ติตามเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ 
มหาวิทยาลัย/คณะ จะสั่งระงับการจัดกิจกรรมนั้นทันที และให้ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ 
รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 
  ๑๑.๒ หากเกิดปัญหา อันเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม หรือเกิดข้อร้องเรียน/ฟ้องร้องจาก
ผู้ปกครองของนักศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ให้ผู้รับผิดชอบก ากับดูแลกิจกรรมนั้นๆ เป็นผู้แก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
พร้อมส่งรายงานข้อเท็จจริง เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป 
   ๑๑.๓ ให้คณะด าเนินการลงโทษทางวินัยกับนักศึกษาที่ฝ่าฝืนเกณฑ์และมาตรการในการ   
จัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรง หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของนักศึกษาใหม่ตามสมควรแก่กรณี
โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ 
แล้วให้ส่งรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ  
  ๑๑.๔ หากนักศึกษาฝ่าฝืนการจัดกิจกรรมนอกเหนือจากช่วงวัน และเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้ลงโทษพักการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา ทันที 
 ให้ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชาในทุกคณะ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 
              (รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์) 
                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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  เหตุผลของการรับน้อง  

ผลกระทบ  

สาเหตุเริ่มต้นของการรับน้อง เกิดจากท่ีนักศึกษาท่ีเข้าเรียนในสถานศึกษา
แห่งใหม่ จําเป็นต้องเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆรวมถึงเรื่องราวของสถานศึกษานั้น การเตรียม
ตัวการเรียนและมารยาทต่างๆในสถานศึกษา การรับน้องเกิดขึ้นเพื่อให้ นักศึกษา
ใหม่ได้คุ้นเคยและทําความรู้จักกับรุ่นพี่ ท่ีจะสามารถสอนวิธีการปฏิบัติตัวในสังคม
ได้ การรับน้องถือเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์  ในอดีตอย่างน้อยต่อรุ่นน้องให้ได้
รู้จักรุ่นพี่ นอกจากนี้ยังทําให้ทุกคนรู้รักสามัคคีกัน รู้จักปรับตัว รู้จักการวางตัว 
รวมท้ังกิริยามารยาทท่ีควรปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น 
  

เนื่องจากกิจกรรมรับน้องจัดโดยรุ่นพี่ที่อยู่ในสถานศึกษานั้นมาก่อน หลาย
ครั้งท่ีผู้อาวุโสกว่าจะมีการวางตัวข่มขู่เพื่อให้รุ่นน้องเป็นท่ียําเกรง ซึ่งนําไปสู่การใช้
อํานาจในสังคมการศึกษาอย่างไม่ถูกไม่ควรในบางสถาบันโดยอ้างเหตุผลของการ
รับน้อง ตัวอย่างการข่มขู่ท่ีออกมาให้เห็นได้ เช่นการท่ีรุ่นพี่ส่ังไม่ชอบหน้ารุ่นน้อง 
โดยส่ังให้รุ่นน้องทํากิจกรรมต่างๆ เช่น การส่ังให้วิ่งรอบสนาม การให้ผู้ชายสอง
คนจับอวัยวะเพศของกันและกัน หรือ การส่ังให้ถอดเส้ือผ้ากลางท่ีสาธารณชน 
เป็นต้น โดยถ้ารุ่นน้องไม่ปฏิบัติตามจะถูกรุ่นพี่กลุ่มหนึ่ง กล่าวหาว่าไม่เคารพรุ่นพี่
และนําการรับน้องมาใช้เป็นเหตุผล ป๎ญหาท่ีตามมาแทนท่ีรุ่นน้องจะได้รับ
การศึกษาและแนวทางปฏิบัติท่ีดี รุ่นน้องบางคนอาจนําบทเรียนท่ีตนเองไม่ชอบ
รวมถึงรู้วิธีการลงโทษและการแกล้งจากรุ่นพี่แล้วจะนําไปใช้เป็นกิจกรรม  
ในการรับน้องของปีต่อไปแทน 
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กิจกรรมรับน้องใหม่

อยากเหน็น้องใหม่เป็นอย่างไร 

รุ่นพ่ีต้องเป็นแบบน้ัน...
14 

 

กิจกรรมรับน้องใหม ่
 

เป้าหมาย 
 เพื่อให้นักศึกษาใหม่รู้สึกมีความสุข สนุกกับชีวิตใหม่ในมหาวิทยาลัย 
 เพื่อนักศึกษาใหม่ร้องเพลงมหาวิทยาลัยได้ 
 เพื่อนักศึกษาใหม่รู้จักเพื่อนใหม่ท้ังภายในและต่างคณะ 
 เพื่อนักศึกษาใหม่ภูมิใจท่ีตนเองได้ศึกษาในมทร.พระนคร 
 เพื่อให้นักศึกษาใหม่เกิดความรู้สึกประทับใจในกิจกรรม 
 เพื่อนักศึกษาใหม่มีใจท่ีจะทําส่ิงดีๆให้มหาวิทยาลัย 

เป้าหมายกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ 
 เพื่อสร้างสังคมของการอยู่ร่วมกันท่ีดีในมหาวิทยาลัย (รุ่นพี่ รุ่นน้อง เพื่อน

ร่วมรุ่น) 
- สมานฉันท์ 
- เอื้ออาทร 
- เกื้อกูลกัน 

 รุ่นพี่ 
- ฝึกการแสดงออกซึ่งบทบาทความเป็นรุ่นพี่ที่ดี 
- ฝึกพัฒนาจิตใจของความเป็นผู้ให้ (เอื้ออาทร ความปรารถนาดี  
  ความจริงใจ) 
- ฝึกการบริหารจัดการ 

 สถาบัน 
- มีบรรยากาศ Campus life เพื่อความสุขของนักศึกษา 
  ในมหาวิทยาลัย 
- เพื่อภาพลักษณ์สังคมท่ีมีการอยู่ร่วมกันท่ีดี 
- เพื่อสร้างสามัคคีในหมู่นักศึกษา เป็น พลังส าคัญให้มหาวิทยาลัย 

 

อยากเห็นน้องใหม่เป็นอย่างไร รุ่นพี่ต้องเป็นแบบนั้น... 

สมำนฉันท์ เอื้ออำทร เกื้อกูลกัน
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ปัญหาเดิม ข้อห้าม 

 ความปลอดภัยในการดําเนิน
กิจกรรม 

 การวางแผนงานโดยไม่มีการ 
ตกลงกันก่อน 

 การแบ่งหน้าท่ีไม่ชัดเจนของรุ่นพี่ 
 การเลือกสถานท่ีและช่วงเวลา

ขาดความเหมาะสม 
 การรักษาเวลา 
 กิจกรรมท่ีส่อไปในทางเชิงลามก

อนาจาร 

 การนัดน้องทํากิจกรรมนอกเวลา 

 ห้ามทํากิจกรรมท่ีส่ือไปในทางลามก
อนาจาร 

 ห้ามทํากิจกรรมรับน้ องภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ 

 ห้ าม จั ดกิ จ ก ร ร มรั บน้ อ ง ท่ี ไ ม่ ถู ก
สุขลักษณะตามหลักโภชนาการ 

 ห้ามกิจกรรมท่ีทารุณกรรมสัตว์ 
 ห้ามกิจกรรมท่ีขัดกับหลักศาสนาของ

รุ่นน้องท่ีนับถือ 
 ห้ามจัดกิจกรรมท่ีก่อให้ เกิดความ

รุนแรงและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ของรุ่นน้อง 

 ห้ ามกิ จกร รมรั บน้ อ ง เ กิ น เ วลา ท่ี
มหาวิทยาลัยฯกําหนด (ออกพื้น ท่ี 
ไม่เกิน 19.00 น.) 
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กิจกรรมที่น้องยิ้ม 
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กิจกรรมที่น้องยี้ 

แหล่งที่มำ :  
1. http://news.mthai.com/hotnews/372020.html 
2. https://royal1688.gclub-top.com/177/วิจารณ์หนัก%20ภาพรบัน้องสุดโหด%20 

ที่จุดไฟเผาก้นรุ่นน้อง 
3. http://www.graduate-cpru.com/กิจกรรมรับน้องในสถาบัน/ 
4. http://variety.teenee.com/foodforbrain/75501.html 

1 2 

3 4 
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จุดดีที่ต้องรักษา 
 

 วัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบทอดกันมา 
 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
 การแสดงความเคารพของรุ่นน้องต่อรุ่นพี่ 
 การปลูกฝ๎งเรื่องความรักมหาวิทยาลัย 
 การรับขวัญน้อง 
 การร้องเพลงของมหาวิทยาลัย 
 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 
 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 
 กิจกรรมกีฬาท่ีทําร่วมกันระหว่างรุ่นพี่ - รุ่นน้อง 
 กิจกรรมสร้างสามัคคีมีน้ําใจ 

แนวทางการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ 10 ประการ  
ท่ีมา : (สภาเยาวชนจาก 55 สถาบันทั่วประเทศ จากผู้จัดการออนไลน์)  
 

1. ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ต้ังอยู่ในระบอบประชาธิปไตย 
ภายใต้กรอบของกฎหมายและศีลธรรม ไม่ขัดกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  

2. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรง ซึ่งผลกระทบท้ังร่างกายและ
จิตใจ  

3. คํานึงถึงเสียงส่วนน้อยที่มีเหตุผล โดยต้องเคารพสิทธิเสรีภาพส่วน
บุคคล ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศาสนา และความเช่ือ  

4. การจัดกิจกรรม ต้องไม่มีอบายมุขทุกชนิดเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ สารเสพติด และการพนัน พร้อมท้ังให้ความรู้เรื่องโทษ
และอันตราย  

5. จรรโลงวัฒนธรรมไทย ด้วยวิ ธีการใช้ถ้อยคําและกิริยาท่ีสุภาพ  
ไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศ ลวนลาม ส่อไปในทางลามกอนาจาร  
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6.  ปลูกฝ๎งจิตสํานึก คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
และส่งเสริมเรื่องการจัดระเบียบตัวเอง  

7. ทําโครงการเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และประสานกับฝุายกิจกรรม
นัก ศึกษาให้รับรู้  ไม่ละ เมิด สิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคล ต้ังอยู่ ในระบอบ
ประชาธิปไตยภายใต้กรอบของกฎหมายและศีลธรรม ไม่ขัดต่อนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  

8.  มีอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรม คอยควบคุมดูแล ในระหว่างการทํา
กิจกรรมทุกกิจกรรม  

9.  ผู้จัดกิจกรรมต้องเตรียมพร้อม และปูองกันอุบัติเหตุท่ีจะเกิดขึ้น  
10. ต้องมีการเตือนถึงความเส่ียงและอันตรายในเรื่องต่างๆ เช่น

กรณีศึกษาในอดีต และมาตรการความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมต่างๆ  
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (บทความวิชาการจาก คุณอริสรา  
กิตติพงษ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่) 

ความหมายของเกมส์หรือกิจกรรม 
 กิจกรรมหรือเกมส์ เป็นเทคนิคการฝึกอบรมประเภทเน้นจุดศูนย์กลาง
เรียนรู้ ท่ีกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ อันเนื่องจากการค้นพบตนเอง 
อันจะเป็นแนวทางสู่การพัฒนาตนเอง 
 

 หลักการในการจัดกิจกรรม 
 

การเลือกกิจกรรมเพื่อนํามาใช้ต้องดูจากวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายว่า
ต้องการให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์ นอกจากผู้ให้จะได้ประโยชน์แล้ว ผู้รับ  
ก็ต้องได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน และเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. เลือกให้ถูกตามวัตถุประสงค์ 
2. เลือกให้เหมาะสมกับบุคคลได้แก่ เพศและวัยของผู้เข้าร่วม 
3. เลือกให้เหมาะสมกับสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่หรือสามารถจัดหาได้ 
4. เลือกให้เหมาะกับจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
5. เลือกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและท้องถิ่น 
6. เลือกใช้เฉพาะกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ไม่เกิดอันตรายแก่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 
7. เลือกกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมได้มากท่ีสุดและให้ความ 
    สนุกเพลิดเพลิน 
  

ประเภทเกมส์หรือกิจกรรมที่ใช้ในการฝึกอบรม 
 

 กิจกรรมละลายพฤติกรรม มีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อสร้างความรู้จักคุ้นเคย
ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมซึ่งมาจากต่างฝุายต่างแผนก เกมส์จะช่วยอุ่นเครื่อง  
และสร้างบรรยากาศแห่งการเปิดเผยตัวเองให้ผู้อื่นรู้จัก อันจะเป็นประโยชน์  
ในการเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น และการทํากิจกรรมร่วมกันต่อไป ซึ่งเป็น
การผสมผสานกันระหว่างสันทนาการและกิจกรรมเข้าจังหวะ 
 กิจกรรมเพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นเกมส์ท่ีเน้นสาระรวบยอด  
เพื่อเปล่ียนพฤติกรรมทัศนคติ ความเข้าใจ และก่อให้เกิดทักษะใหม่ๆ อันจะนําไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการดําเนินชีวิต 
 กิจกรรมนันทนาการ เป็นการเสริมบรรยากาศให้มีความสนุกสนานรื่นเริง 
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 กิจกรรมเข้าจังหวะ เป็นกิจกรรมท่ีร่างกายและจิตใจมีปฏิกิริยาตอบสนอง
ต่อดนตรีและจังหวะท่ีใช้ประกอบ ได้แก่ เสียงเพลง การเคาะไม้ เคาะเหล็ก  
ฉิ่งฉาบ กลอง เป็นต้น 
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Group Dynamic (กระบวนการกลุ่ม)  

ขั้นตอนของกระบวนการกลุ่ม (GD4+1)  
 1. Ice Breaking - สลายพฤติกรรม ปกติมนุษย์เมื่อเข้าสู่สังคมใหม่จะ
มีความรู้สึกว่า ตัวเองไม่คุ้นเคย ไม่ปลอดภัย ระแวง รู้สึกเหมือนถูกจับตามอง
จากคนท่ีไม่รู้จัก จึงเกิดพฤติกรรมท่ีปิดกั้น ตัวเอง วางฟอร์ม ไม่พูดคุยกับใคร 
(คล้ายๆ จะฆ่าตัวตายอะไรประมาณนั้น) เหมือนกับมีกรอบน้ําแข็งล้อมรอบ
ตัวเองอยู่ เพราะฉะนั้นขั้นแรกจึงเป็น การละลายน้ําแข็งเพื่อทําให้รู้สึกว่าทุกๆ 
คนก็เหมือนกัน 
  

 

คนเราทุกคนต่างได้รับการปลูกฝ๎งมาจากส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน  
ซึ่งทําให้มีความคิดพื้นฐานทางจิตใจท่ีแตกต่างกัน กระบวนการกลุ่มจึงเป็นวิธี
หนึ่งท่ีใช้ในการปรับสภาพกลุ่มคน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกัน ทํางานร่วมกัน
ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มท่ีจะบีบบังคับพฤติกรรม เพื่อให้กลุ่มแสดงศักยภาพ
ออกมาในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นั่นคือเราสามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมพัฒนากลุ่มบุคคลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการได้ใน
ระยะเวลาอันส้ัน โดยได้ท้ังความสนิทสนม, ความสนุกสนาน, การพร้อมท่ีจะ
ร่วมมือกันในการทํางานต่อไป 
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Group Dynamic (กระบวนกำรกลุ่ม)  

กระบวนกำรกลุ่ม 

ขั้นตอนของกระบวนกำรกลุ่ม (GD4+1)  

 1. Ice Breaking - สลำยพฤติกรรม ปกติมนุษย์เมื่อเข้าสู่สังคมใหม่จะ
มีความรู้สึกว่า ตัวเองไม่คุ้นเคย ไม่ปลอดภัย ระแวง รู้สึกเหมือนถูกจับตามอง
จากคนที่ไม่รู้จัก จึงเกิดพฤติกรรมที่ปิดกั้น ตัวเอง วางฟอร์ม ไม่พูดคุยกับใคร 
(คล้ายๆ จะฆ่าตัวตายอะไรประมาณนั้น) เหมือนกับมีกรอบน้ าแข็งล้อมรอบ
ตัวเองอยู่ เพราะฉะนั้นขั้นแรกจึงเป็น การละลายน้ าแข็งเพ่ือท าให้รู้สึกว่าทุกๆ 
คนก็เหมือนกัน 
  

 

คนเราทุกคนต่างได้รับการปลูกฝังมาจากสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน  
ซึ่งท าให้มีความคิดพ้ืนฐานทางจิตใจที่แตกต่างกัน กระบวนการกลุ่มจึงเป็นวิธี
หนึ่งที่ใช้ในการปรับสภาพกลุ่มคน เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกัน ท างานร่วมกัน
ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มที่จะบีบบังคับพฤติกรรม เพ่ือให้กลุ่มแสดงศักยภาพ
ออกมาในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นั่นคือเราสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพัฒนากลุ่มบุคคลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น โดยได้ทั้งความสนิทสนม, ความสนุกสนาน, การพร้อมที่จะ
ร่วมมือกันในการท างานต่อไป 
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2. Humanication - สร้ำงมนุษย์สัมพันธ์+เกิดกำรปฏิสัมพันธ์  
เมื่อน้ าแข็งเกิดละลายและเบาบางลง เขาหรือเธอจะมีความรู้สึกว่าทุกๆ คนที่อยู่
ต่อหน้าเป็นพวกเดียวกันจะเริ่มไม่รู้สึกเขินอาย และเริ่มกล้าแสดงออก กิจกรรมใน
ขั้นตอนนี้จะเริ่มมีการพูดคุย ถูกเนื้อต้องตัวกัน เกิดความไว้วางใจกัน กล้าเล่น  
จับมือถือแขน โดยไม่คิดมากและขัดเขิน แต่ต้องอยู่ในกรอบอันดีงาม 
  3. Creation - สร้ำงสรรค์ ก่อเกิดควำมคิดริเริ่ม  ส าหรับขั้นตอนนี้  
จะเริ่มเป็นการยื่นเงื่อนไข เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล้าแสดงออกต่อเพ่ือนๆ 
ในกลุ่ม และสาธารณชนมากขึ้น กล้าแสดงความคิดอ่าน ให้เพ่ือนๆ รับฟัง ทั้งนี้
อาจจะช้าหรือเร็วไม่เท่ากันอย่าซีเรียส กิจกรรมจะเป็นรูปแบบ การกระตุ้นให้คิด
ภายในกลุ่ม 

4. Brain Storming - กำรระดมควำมคิด ปลูกฝังการท างานร่วมกัน 
ในกลุ่ม ให้รู้จักคิดพูดและรับฟังความคิด เห็นของคนอ่ืน เปิดใจให้กว้าง ยอมรับ
ความคิดแปลก แตกต่าง อาจมีการเชื่อมความคิด เชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม น าเสนอ
ความคิดกลุ่มตนต่อกลุ่มอ่ืนๆ กิจกรรมจะอยู่ในรูปแบบที่ต้องมีการถกเถียงกัน  
หาข้อสรุปร่วมที่เป็นความคิดของกลุ่ม 

ค า ว่ า  Brianstorming เ ริ่ ม รู้ จั ก กั น แพร่ ห ล ายจ ากหนั ง สื อ ขอ ง  
อเล็ก ออสบอร์ (Alex Osbor) ที่มีชื่อว่า Applied Imagination ซึ่งตีพิมพ์ในปี 
ค.ศ.  1953 โดยออสบอร์  ได้กล่าวว่า “การระดมสมองมีประสิทธิภาพ 
มากกว่าการท างานเพียงล าพัง” อย่างไรก็ตามเทคนิคการ Brianstorming 
สามารถน าไปใช้ได้ทั้งแบบคนเดียว และแบบกลุ่ม 

5. Evaluation - การประเมินผล ให้รู้จักการประเมินความส้าเร็จของ
กระบวนการ ในแต่ละข้ันตอน (โดยต้องประเมินอยู่ตลอดเวลา) เพ่ือปรับท่าที 
รวมไปถึงการพิจารณาตัดสินใจในการข้ามไปสู่กระบวนการต่อไป (อาจใช้กิจกรรม
บางกิจกรรมในการตัดสิน) 
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การทํางานเป็นทีม 

 วิธีการนําท่ีดีท่ีสุด ควรมีคนประมาณ 4 -5 คน ทุกคนต้องทํางานได้
เหมือนๆกัน นําเกมส์ได้ เป็น cheer up ได้ ซึ่งในทีมจะแบ่งเป็น  

Leader (ผู้นํา) - อธิบายเกมส์ นําเพลงตามข้ันตอน  

Cheer up (ผู้ช่วย) - ทําหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยผู้นําเกมส์ ช่วยสาธิตเกมส์ 
เต้นประกอบเพลง เข้าร่วมเล่นกับน้องๆ ปรบมือ ฉกฉวยสถานการณ์ นํามาสร้าง
ความสนุก * Cheer up อย่าลืมทําหน้าท่ี อย่าแย่งบทบาทผู้นํา อย่าทําให้น้อง
สับสนว่าใครเป็นคนนํา แต่ถ้าผู้นําเกิดอาการแย่มากจริงๆ สามารถเข้าไป
ช่วยเหลือได้  

 การส่งต่อ เกมส์-เพลง  คนท่ีมีหน้าท่ีต่อควรจะไม่ทําให้เกิดการหยุดชะงัก 
ทําได้โดยใช้สัญญาณท่ีเป็นท่ีรู้กันว่าพร้อมจะหยุดแล้วให้เพื่อนเข้ามาต่อเถิดหรือ
ให้ผู้นําคนต่อไปเข้ามาเป็น cheer up คอยช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆ 
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การท างานเป็นทีม 

 วิธีการน้าที่ดีที่สุด ควรมีคนประมาณ 4 -5 คน ทุกคนต้องท้างานได้
เหมือนๆกัน น้าเกมส์ได้ เป็น cheer up ได้ ซึ่งในทีมจะแบ่งเป็น  

Leader (ผู้น า) - อธิบายเกมส์ น้าเพลงตามขั้นตอน  

Cheer up (ผู้ช่วย) - ท้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้น้าเกมส์ ช่วยสาธิตเกมส์ 
เต้นประกอบเพลง เข้าร่วมเล่นกับน้องๆ ปรบมือ ฉกฉวยสถานการณ์ น้ามาสร้าง
ความสนุก * Cheer up อย่าลืมท้าหน้าที่ อย่าแย่งบทบาทผู้น้า อย่าท้าให้น้อง
สับสนว่าใครเป็นคนน้า แต่ถ้าผู้ น้าเกิดอาการแย่มากจริงๆ สามารถเข้าไป
ช่วยเหลือได้  

 การส่งต่อ เกมส์-เพลง  คนที่มีหน้าที่ต่อควรจะไม่ท้าให้เกิดการหยุดชะงัก 
ท้าได้โดยใช้สัญญาณที่เป็นที่รู้กันว่าพร้อมจะหยุดแล้วให้เพ่ือนเข้ามาต่อเถิดหรือ
ให้ผู้น้าคนต่อไปเข้ามาเป็น cheer up คอยช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆ 
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ค าแนะน าส าหรับการเป็นพี่ที่ดีและน้องที่ดี 

การเป็นพี่ท่ีดี 

1. รุ่นพ่ีที่ดีต้องมีทัศนคติที่ว่า น้องไม่ใช่ยาสีฟ๎น จะบีบคั้นได้ตามใจ 
2. ต้องไม่สอนให้น้องกินเหล้า ถ้าน้องอยากเมา สอนให้น้อง(รัก)พ่ีดีกว่า 
3. รุ่นพ่ีที่ดีต้องรู้ว่าลักษณะกิจกรรมใดไม่เหมาะสม 
4. รุ่นพ่ีไม่ได้ถูกเสมอ 
5. ทําให้น้องเกรงใจแต่อย่าทําให้น้องเกรงกลัว 
6. อย่าเอาความคับแค้นใจที่มีในปีก่อนมาลงกับรุ่นน้องในปีน้ี 
7. “ขอความร่วมมือ” ด้วยนํ้าเสียงขอความร่วมมือ อย่าขอความร่วมมือด้วย “นํ้าเสียงบังคับ” 
8. อย่าคิดกิจกรรมแผลงๆเพ่ือความสะใจ แล้วอ้างจุดประสงค์บังหน้า 
9. เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่ายัดเยียดสิ่งที่เราเกลียดให้รุ่นน้อง 
10. จะภูมิใจมากกว่า ถ้ารุ่นน้องเคารพเพราะทําตัวน่าเคารพ ไม่ใช่เคารพเพียงเพราะแก่กว่า 
 

การเป็นน้องที่ด ี

1. อย่ารีบปฏิเสธ ก่อนจะได้รู้ว่าต้องทําอะไร การมีอคติต่อกิจกรรมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ 
2. เราสามารถไตร่ตรองได้เองเพราะสิ่งที่รุ่นพ่ีบอกไม่ได้ถูกเสมอ 
3. น้องรู้ไว้เถิดว่า การเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นกันที่ใจ  
4. อย่าบอกว่ารุ่นพ่ีสั่ง ถ้าเขาสั่งให้ทํา เราไม่อยากทํา เราก็สามารถปฏิเสธได้ 
5. ไม่มีใครบังคับให้น้องทําสิ่งไม่ดีได้ ถ้าน้องไม่เต็มใจ 
6. เคารพรุ่นพ่ีที่ใจ อย่าพยายามเคารพแค่มันผ่านๆไป 
7. การทําตัวเลิศเลอ ไม่ช่วยให้คุณดูดีเลย จงมีมนุษยสัมพันธ์ 
8. กิจกรรมนานา อย่าทําเสียหมดคนเดียว และอย่าท้ิงให้เพ่ือนทําคนเดียว 
9. ร่วมกิจกรรมรับน้องจนครบถ้วนกระบวนความ การหยุดกลางคันไม่ได้อะไร แต่สิ่งที่คนอื่น
ได้มาคุณอาจจะไม่ได้เรียนรู้ 
10. งานหนักไม่เคยฆ่าคน รับน้องไม่เคยฆ่าใคร เพราะฉะน้ันน้องต้องสู้ต่อไป  
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26 

 

 
 

ขับร้องหมู่                                                                                                                                                                                               
คําร้อง    กมล  ทัพคัลไลย                                                                                                                                                                     
ทํานอง    สมาน  กาญจนะผลิน                                                                                                                                                            
เรียบเรียงประสาน สมาน  กาญจนะผลิน                                                                                                                                       
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สีม่วงงามเด่นพราวอร่ามกลางใจ  

จะเทิดทูนบูชาไว้นิรันดร์ 

 ก้าวลํ้านํารู้ตนวิทยาการท้ังมวลรวมกัน 

เพื่อมหาพิชัยมงกุฎรักเทิดมั่น 

(ญ) ดอกบัวบานไม่รู้โรยรา 

(พร้อม) จะจรรโลงยืนยงศักดิ์ศรี 

มิ่งพระภวูดลพระราชทานสมญานามให้ 

เกียรติคุณสมนามยิ่งใหญ่ลํ้าเลอค่า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนครรว่มใจมุ่งสร้างสรรค์ 

เทิดแด่องค์ราชันย์ดุจถวายชีวี 

(ช) เหมือนป๎ญญาแจ่มจ้าธาตรี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                  
 

หมวด : เพลงประจํามหาวิทยาลัย มาร์ชมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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มำร์ชมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
 
 

ขับร้องหมู่                                                                                                                  
ค ำร้อง  กมล  ทัพคัลไลย                                                                                                               
ท ำนอง  สมาน  กาญจนะผลิน                                                                                                                                                            
เรียบเรียงประสำน  สมาน  กาญจนะผลิน                                                                                                             
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
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เทิดแด่องค์ราชันย์ดุจถวายชีวี  

 

(พร้อม) จะจรรโลงยืนยงศักดิ์ศรี 

มิ่งพระภูวดลพระราชทานสมญานามให้ 

เกียรติคุณสมนามยิ่งใหญ่ล้ าเลอค่า 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                 

หมวด : เพลงประจ ำมหำวิทยำลัย 
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ศิลปิน    นรีกระจ่าง คันธมาศ, ป๎ณณวัชร์ ภักดีฐิติฐากรณ์ 
คําร้อง/ทํานอง  สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง   โกมล บุญเพียรผล 
ขิม    เขม อภิภัทรวโรดม 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

*อยู่ยั้งยืนหยัดมาผ่านกาลเวลากว่าร้อยปี 
  สืบสานสร้างคนดีสู่ภูมิป๎ญญาสากล 

  ห้าถิ่นศาสตร์สถานวิชาการท่ีหลากล้น 
  (นวมินทร์ภูวดล  พระราชทานนามกร) 
  ฝากนามให้ยินยล   ราชมงคลพระนคร 

        ชาญช่างแห่งชนชาติ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
         วิถีชีวิตดีงาม   คหกรรมศาสตร์วิทยา 

         เก่งกล้าบริหารธุรกิจ  เช่ียวพาณิชย์แต่นานมา 
         เทคโนโลยีก้าวหน้า  วิทยาศาสตร์มาตรฐานสากล 

เช่ียวชาญเรื่องการช่าง   มุ่งแนวทางวิศวกรรม 
แฟช่ันก้าวหน้านํา  อุตสาหกรรมส่ิงทอไทย 

สถาป๎ตยกรรมศาสตร์  ช่วยพาชาติให้ก้าวไกล 
เช่ือมโยงสังคมไทย  อุดมการณ์ส่ือสารมวลชน 

เปิดทางโลกกว้างใหญ่  ศิลปศาสตร์ปราชญ์สากล 
ซ้ํา   * / * 

หมวด : เพลงประจํามหาวิทยาลัย ราชมงคลพระนคร 
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        ชาญช่างแห่งชนชาติ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
         วิถีชีวิตดีงาม   คหกรรมศาสตร์วิทยา 

         เก่งกล้าบริหารธุรกิจ  เช่ียวพาณิชย์แต่นานมา 
         เทคโนโลยีก้าวหน้า  วิทยาศาสตร์มาตรฐานสากล 

เช่ียวชาญเรื่องการช่าง   มุ่งแนวทางวิศวกรรม 
แฟช่ันก้าวหน้านํา  อุตสาหกรรมส่ิงทอไทย 

สถาป๎ตยกรรมศาสตร์  ช่วยพาชาติให้ก้าวไกล 
เช่ือมโยงสังคมไทย  อุดมการณ์ส่ือสารมวลชน 

เปิดทางโลกกว้างใหญ่  ศิลปศาสตร์ปราชญ์สากล 
ซ้ํา   * / * 

หมวด : เพลงประจํามหาวิทยาลัย ราชมงคลพระนคร 
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ศิลปิน    ชนธัญ แก้วจุมพล / ป๎ณณวัชร์ ภักดีฐิติฐากรณ์ / สรีภรณ ์แสงบุญนํา 
คําร้อง/ทํานอง  สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง   โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  
รับฟูารุ่งอรุณเคล้าไออุ่นจากแสงตะวัน 
เจ้าบัวฉลองขวัญผลิดอกบานชูช่อไสว 

ท้าแสงทิวาวารเช่นราชันแห่งดอกบัวไทย 
ม่วงครามสดใสเหมือนฟูาสร้างสรรค์ 

ฉลองขวัญสานสายใยหลอมหัวใจราชมงคล 
แตกต่อก่อตัวตนบนความหวังและความใฝุฝ๎น 
ในธารแห่งศรัทธาเจ้าเกิดมาทายท้าปณิธาณ 

ใต้ร่มเงาถิ่นสถานป๎ญญาชน 
*เกริกเกียรติกําจรทั่วถิ่นไทย 

ใต้มหาพิชัยมงกุฎ 
สวยพิสุทธิ์งดงามลํ้าค่าในตน 
เป็นเบ้าหลอมความคิดฝ๎น 

เติมชีวิตคนให้เต็มคน 
ประจักษ์นามท่ัวสากล  ราชมงคลพระนคร 

มุ่งหมายคุณธรรม ยึดมรรคแปดส่องนําป๎ญญา 
แผ่ไปท่ัวทิศา  นําพาชาติรุ่งเรืองขจร 

ฉลองขวัญนิลุบลนบบังคลเจ้าฟูาสิรินธร 
ราชมงคลพระนครภาคภูมิอําไพ 

หมวด : เพลงประจํามหาวิทยาลัย ฉลองขวัญพระนคร 
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29 

 

 
ศิลปิน   ป๎ณณวัชร์ ภักดีฐิติฐากรณ์,ชนธัญ แก้วจุมพล 
คําร้อง/ทํานอง  สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง   สดุดี ศรีประทุม 
อัลบั้ม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  

 
คือการเดินทางไกลในโลกแห่งความรู้ 

มีคํากล่าวขานยกย่องเชิดชูปรากฏอยู่เบื้องหลัง 
ยังต้องก้าวไปในโลกกว้าง 

บนถนนสายท่ีแตกต่าง คือเวลาต้องจับมือกัน 
*ก้าวไกลไปสู่สากลราชมงคลพระนคร 

รุ่งเรืองสถิตสถาพรสืบต่อความเป็นตํานาน 
มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตท่ีใฝุรู้ สู้งาน 

เช่ียวชาญเทคโนโลยี  มีคุณธรรมสร้างสรรค์ 
ก้าวไปบนทางปณิธาน สู่ฝ๎นท่ียิ่งใหญ่ 

(ราชมงคลพระนคร  รวมพลังสร้างสรรค์) 
บางเวลาเราคงเผชิญกับป๎ญหา 

และมีขวากหนามท่ีต้องฟ๎นฝุาก้าวข้ามผ่านมันไป 
รวมใจสานสร้างคนรุ่นใหม่ 
เป็นความหวังของสังคมไทย 

ในโลกแห่งการแข่งขัน 
ซ้ํา   * / * 

  

 

หมวด : เพลงประจํามหาวิทยาลัย  สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ 
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30 

 

 

ศิลปิน   สรีภรณ์ แสงบุญนํา 
คําร้อง / ทํานอง  สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง   โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
แสงที่สุกสกาวอยู่บนฟากฟูา 

ผ่านการเดินทางจากถ่ินที่ไกลแสนไกล 
นับหมื่นปีแสงที่ผ่านมา 

เพ่ือเป็นดาวที่กระพริบพราวพร่างตา 
จุดเล็กๆบนขอบฟูา 

จุดประกายฝ๎นให้ผู้คนออกไปค้นหา 
*ดาวจะไกลแค่ไหน  ก็คงไม่เกินจะไขว่จะคว้า 

ก้าวเดินไปด้วยหัวใจที่ศรัทธา 
เอ้ือมฝ๎นให้สูงสุดฟูา 

Reaching For The Star, 
That’s The Way Of  RMUTP 
พร้อมจะก้าวเดินไปสู่วันพรุ่งน้ี 

เปิดประตูสู่โลกรับ AEC 
มอบความรู้สู่สากล 

สร้างคนดี ที่มีคุณธรรมนําตน 
ใฝุรู้ สูง้าน อดทน 

ด้วยปรัชญาราชมงคล  ผู้นําแห่งการศึกษา 
ซ้ํา * 

ขอแค่เรากล้าจะฝ๎น (กล้าท่ีจะฝ๎น) 
ต้องได้ไปถึงตรงน้ัน (ก้าวไปด้วยกัน) 

ด้วยแรงพลังสร้างสรรค์แห่งราชมงคลพระนคร 
ซ้ํา * 

 
 

หมวด : เพลงประจํามหาวิทยาลัย เอ้ือมฝันให้สูงสุดฟ้า 
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31 

 

Stars, Shining bright out there in the night, 
left  the Journey there so far behind, 

million light years away. 
* To be one, brightest star that shine 

gem of a wider sky 
Light up the hearts to be one 

chasing my dreams 
** No matter how far, how high 

I wanna find my destiny 
The world is watching 

Open wide for me 
Reaching up afar, 

reaching for the star 
That's the way of RMUTP 

Walk, ahead the steps to be free 
to the bright path of AC 

Let them know, what I know 

 
Artist :  Sareeporn Sangboonnam 
Lyrics :  Sam Thongrong & Amornsuda  Kanchanapee  
Melody :  Surak Suksaewee  
Arranged : Komol Boonpienpol 

 

* To be one, brightest star that shine 
gem of a wider sky 

Light up the hearts to be one 
 

chasing my dreams (Repeat  **) 
Rise up and dare to dream 

It’s time to move on 
Bounding  to be the one of  Rajamanga-

la  Phranakhon  (Repeat **) 
Reaching up afar, reaching for the star 

That's the way of RMUTP 
(Reaching up afar, reaching for the star 

That's the way of RMUTP) 
  

 

หมวด : เพลงประจํามหาวิทยาลัย That’s The Way of  RMUTP 
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ศิลปิน    วินัย พันธุรักษ์, นรีกระจ่าง คันธมาส 
คําร้อง / ทํานอง  สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง   จิราพัชร์ ธํารงชัยพิศุทธ์ิ 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  
เสมือนหนึ่งเป็นพ่อพระแม่พระ 

มีชีวิตเพื่อเสียสละ  ช่วยพาให้ศิษย์สู่ฝ่๎งฝ๎น 
สองมือของครูประหนึ่งเทวาช่างป๎้น 

เฝูาแต่งเติมบ่มเพาะสร้างสรรค์ 
แล้วรอวันศิษย์จากไป 

เวียนครบมาถึงวาระเชิดชู 
เข้าบายศรีพิธีไหว้ครู  ด้วยกตัญํูท่ีศิษย์ต้ังใจ 

สานประเพณีจารีตวิถีของไทย 
ทดแทนคุณแด่ครูผู้ให้  ด้วยใจเทิดทูนบูชา 

*สองมือประนมประณตน้อมสักการ 
ก้มกราบครูบาอาจารย์ผู้เป่ียมล้นด้วยความเมตตา 

ได้มีตัวตนหนทางแห่งความก้าวหน้า 
เกิดความรู้และป๎ญญา  ด้วยวิชาท่ีครูจุนเจือ 

**ดอกรักมะลิจัดพุ่มแต่งพาน 
แซมดอกเข็มหญ้าแพรกครบครัน 

ธูปเทียนข้าวตอกดอกมะเขือ 
ระลึกพระคุณผู้เคยการุณย์หนุนเกื้อ 

ช่ัวชีวิตท่ีมีท่ีเหลือ 
ศิษย์น้อมกายใจก้มกราบไหว้ครู  

ซ้ํา  * / ** 

หมวด : เพลงไหว้ครู บูชาครู 
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ศิลปิน    วินัย พันธุรักษ์, นรีกระจ่าง คันธมาส 
คําร้อง / ทํานอง  สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง   จิราพัชร์ ธํารงชัยพิศุทธ์ิ 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  
เสมือนหนึ่งเป็นพ่อพระแม่พระ 

มีชีวิตเพื่อเสียสละ  ช่วยพาให้ศิษย์สู่ฝ่๎งฝ๎น 
สองมือของครูประหนึ่งเทวาช่างป๎้น 

เฝูาแต่งเติมบ่มเพาะสร้างสรรค์ 
แล้วรอวันศิษย์จากไป 

เวียนครบมาถึงวาระเชิดชู 
เข้าบายศรีพิธีไหว้ครู  ด้วยกตัญํูท่ีศิษย์ต้ังใจ 

สานประเพณีจารีตวิถีของไทย 
ทดแทนคุณแด่ครูผู้ให้  ด้วยใจเทิดทูนบูชา 

*สองมือประนมประณตน้อมสักการ 
ก้มกราบครูบาอาจารย์ผู้เป่ียมล้นด้วยความเมตตา 

ได้มีตัวตนหนทางแห่งความก้าวหน้า 
เกิดความรู้และป๎ญญา  ด้วยวิชาท่ีครูจุนเจือ 

**ดอกรักมะลิจัดพุ่มแต่งพาน 
แซมดอกเข็มหญ้าแพรกครบครัน 

ธูปเทียนข้าวตอกดอกมะเขือ 
ระลึกพระคุณผู้เคยการุณย์หนุนเกื้อ 

ช่ัวชีวิตท่ีมีท่ีเหลือ 
ศิษย์น้อมกายใจก้มกราบไหว้ครู  

ซ้ํา  * / ** 

หมวด : เพลงไหว้ครู บูชาครู 

คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ 2561

CREATIVE ACTIVITY LIST FOR FRESHMEN 2018
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ศิลปิน    เศกพล อุ่นสําราญ,นรีกระจ่าง คันธมาศ 
   สรีภรณ์ แสงบุญนํา,สุรักษ์ สุขเสวี 
คําร้อง / ทํานอง  สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง   สดุดี ศรีประทุม 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  
ร่วงริ้วเรียงราย   เกลื่อนกล่นอยู่บนพ้ืนดิน 

ดอกอินทนิลกําลังผลิบานสะพรัง่สดใส 
ย้อนความทรงจําครัง้หน่ึง   คิดถึงเรื่องราวที่พ้นไป 

ครั้งเราได้ผ่านพบมาเป็นเพ่ือนกัน 
ร่วมฝ๎นเรืองรอง   ผูกพันเพ่ือนผองน้องพ่ี 
จากวันเดือนปีเวลาโบยบินไปด่ังความฝ๎น 

ทุกวันเราเคยร่วมสุข   ทุกข์ใจก็อยู่เคียงข้างกัน 
แล้ววันหน่ึงก็ถึงวันจากลา 

*อาจจะมีดวงดาวสุกใส   ท้าทายให้ไปข้างหน้า 
แต่ที่เลยล่วงมาไม่อาจบรรยายด้วยถ้อยคํา 
**ใต้ร่มอินทนิลแห่งน้ี  วิเศษกว่าท่ีแห่งไหน 

ดอกกิ่งก้านใบมีความทรงจํา 
ม่วงชมพูโรยร่วงพรัง่พรูใต้ฟูาสีคราม 

ติดตรึงตาในวันเวลาท่ีแสนงดงาม  ฝ๎งจําในใจ 
ผ่านพ้นฤดู   ดอกคงร่วงโรยสูญสิ้น 

แต่อินทนิลในความทรงจําจะไม่เลือนหาย 
ถึงตัวจะไปใจน้ันอยู่   ไม่ลืมถ่ินทางที่ร้างไกล 

ใต้ร่มอินทนิลที่จากมา 
(เฝูารอคอยวันจะหวนสู่   ต้นธารแห่งจิตชีวิตตน 

สานสายใยพ่ีน้องราชมงคลพระนคร) 

หมวด : เพลงสําหรับงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ใต้ร่มอินทนิล 
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ศิลปิน    เศกพล อุ่นสําราญ,นรีกระจ่าง คันธมาศ 
   สรีภรณ์ แสงบุญนํา,สุรักษ์ สุขเสวี 
คําร้อง / ทํานอง  สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง   สดุดี ศรีประทุม 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  
ร่วงริ้วเรียงราย   เกลื่อนกล่นอยู่บนพ้ืนดิน 

ดอกอินทนิลกําลังผลิบานสะพรัง่สดใส 
ย้อนความทรงจําครัง้หน่ึง   คิดถึงเรื่องราวที่พ้นไป 

ครั้งเราได้ผ่านพบมาเป็นเพ่ือนกัน 
ร่วมฝ๎นเรืองรอง   ผูกพันเพ่ือนผองน้องพ่ี 
จากวันเดือนปีเวลาโบยบินไปด่ังความฝ๎น 

ทุกวันเราเคยร่วมสุข   ทุกข์ใจก็อยู่เคียงข้างกัน 
แล้ววันหน่ึงก็ถึงวันจากลา 

*อาจจะมีดวงดาวสุกใส   ท้าทายให้ไปข้างหน้า 
แต่ที่เลยล่วงมาไม่อาจบรรยายด้วยถ้อยคํา 
**ใต้ร่มอินทนิลแห่งน้ี  วิเศษกว่าท่ีแห่งไหน 

ดอกกิ่งก้านใบมีความทรงจํา 
ม่วงชมพูโรยร่วงพรัง่พรูใต้ฟูาสีคราม 

ติดตรึงตาในวันเวลาท่ีแสนงดงาม  ฝ๎งจําในใจ 
ผ่านพ้นฤดู   ดอกคงร่วงโรยสูญสิ้น 

แต่อินทนิลในความทรงจําจะไม่เลือนหาย 
ถึงตัวจะไปใจน้ันอยู่   ไม่ลืมถ่ินทางที่ร้างไกล 

ใต้ร่มอินทนิลที่จากมา 
(เฝูารอคอยวันจะหวนสู่   ต้นธารแห่งจิตชีวิตตน 

สานสายใยพ่ีน้องราชมงคลพระนคร) 

หมวด : เพลงสําหรับงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ใต้ร่มอินทนิล 
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ศิลปิน   ป๎ณณวัชร์ ภักดีฐิติฐากรณ์ 
คําร้อง/ทํานอง  สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง   โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

Congratulations   RMUTP 
Congratulations   RMUTP 

 

นับเวลานาที   ท่ีก้าวเดินบนทางไกล 
ทุ่มเทกายและใจเพื่อไขว่คว้า 

หมายดวงดาวดวงหนึ่ง  เอื้อมถึงปริญญา 
เป็นของสูงค่าท่ีใฝุฝ๎น 

แลกมาด้วยหยาดเหงื่อ  สุขทุกข์คลุกเคล้ากันมา 
ชีวิตเติมเต็มคุณค่าประสบการณ์ 

แล้วก็ถึงนาทีท่ีแสงตะวัน 
สาดส่องมาให้ฟูาพร่างพราย 

 

*ถึงวันหนึง่วันนี้  ประกาศศักดิ์ศรีและความ
ภูมิใจ 

จดจารึกเขียนช่ือของเราฝากไว้ 
เป็นเกียรติประวัติแห่งตน 

ถึงท่ีสุดแห่งฝ๎น นี่คือรางวัลท่ีสู้ท่ีอดทน 

Congratulations   RMUTP 
Congratulations   RMUTP 

 

รู้คุณค่าการเรียน  ใช้ความเพียรนําทาง 
ความรู้ป๎ญญาบังเกิดประเสริฐล้น 

ฉันคือบันฑิตแห่งราชมงคล 
หนึ่งในปวงป๎ญญาชนของไทย    

ซ้ํา * / Solo / * 
 

Congratulations   RMUTP 
Celebrating, you and me 

Congratulations   We’re  RMUTP 
Celebrating the day of  dignity 

 

หมวด : เพลงสําหรับงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
และงานพระราชทานปริญญาบัตร 

วันหนึ่ง วันนี้  
(Congratulations) 

คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ 2561
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ศิลปิน    เศกพล อุ่นสําราญ,นรีกระจ่าง คันธมาศ 
   สรีภรณ์ แสงบุญนํา,สุรักษ์ สุขเสวี 
คําร้อง / ทํานอง  สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง   สดุดี ศรีประทุม 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  
ร่วงริ้วเรียงราย   เกลื่อนกล่นอยู่บนพ้ืนดิน 

ดอกอินทนิลกําลังผลิบานสะพรัง่สดใส 
ย้อนความทรงจําครัง้หน่ึง   คิดถึงเรื่องราวที่พ้นไป 

ครั้งเราได้ผ่านพบมาเป็นเพ่ือนกัน 
ร่วมฝ๎นเรืองรอง   ผูกพันเพ่ือนผองน้องพ่ี 
จากวันเดือนปีเวลาโบยบินไปด่ังความฝ๎น 

ทุกวันเราเคยร่วมสุข   ทุกข์ใจก็อยู่เคียงข้างกัน 
แล้ววันหน่ึงก็ถึงวันจากลา 

*อาจจะมีดวงดาวสุกใส   ท้าทายให้ไปข้างหน้า 
แต่ที่เลยล่วงมาไม่อาจบรรยายด้วยถ้อยคํา 
**ใต้ร่มอินทนิลแห่งน้ี  วิเศษกว่าท่ีแห่งไหน 

ดอกกิ่งก้านใบมีความทรงจํา 
ม่วงชมพูโรยร่วงพรัง่พรูใต้ฟูาสีคราม 

ติดตรึงตาในวันเวลาท่ีแสนงดงาม  ฝ๎งจําในใจ 
ผ่านพ้นฤดู   ดอกคงร่วงโรยสูญสิ้น 

แต่อินทนิลในความทรงจําจะไม่เลือนหาย 
ถึงตัวจะไปใจน้ันอยู่   ไม่ลืมถ่ินทางที่ร้างไกล 

ใต้ร่มอินทนิลที่จากมา 
(เฝูารอคอยวันจะหวนสู่   ต้นธารแห่งจิตชีวิตตน 

สานสายใยพ่ีน้องราชมงคลพระนคร) 

หมวด : เพลงสําหรับงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ใต้ร่มอินทนิล 
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ศิลปิน   ป๎ณณวัชร์ ภักดีฐิติฐากรณ์ 
คําร้อง/ทํานอง  สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง   โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

Congratulations   RMUTP 
Congratulations   RMUTP 

 

นับเวลานาที   ท่ีก้าวเดินบนทางไกล 
ทุ่มเทกายและใจเพื่อไขว่คว้า 

หมายดวงดาวดวงหนึ่ง  เอื้อมถึงปริญญา 
เป็นของสูงค่าท่ีใฝุฝ๎น 

แลกมาด้วยหยาดเหงื่อ  สุขทุกข์คลุกเคล้ากันมา 
ชีวิตเติมเต็มคุณค่าประสบการณ์ 

แล้วก็ถึงนาทีท่ีแสงตะวัน 
สาดส่องมาให้ฟูาพร่างพราย 

 

*ถึงวันหนึง่วันนี้  ประกาศศักดิ์ศรีและความ
ภูมิใจ 

จดจารึกเขียนช่ือของเราฝากไว้ 
เป็นเกียรติประวัติแห่งตน 

ถึงท่ีสุดแห่งฝ๎น นี่คือรางวัลท่ีสู้ท่ีอดทน 

Congratulations   RMUTP 
Congratulations   RMUTP 

 

รู้คุณค่าการเรียน  ใช้ความเพียรนําทาง 
ความรู้ป๎ญญาบังเกิดประเสริฐล้น 

ฉันคือบันฑิตแห่งราชมงคล 
หนึ่งในปวงป๎ญญาชนของไทย    

ซ้ํา * / Solo / * 
 

Congratulations   RMUTP 
Celebrating, you and me 

Congratulations   We’re  RMUTP 
Celebrating the day of  dignity 

 

หมวด : เพลงสําหรับงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
และงานพระราชทานปริญญาบัตร 

วันหนึ่ง วันนี้  
(Congratulations) 
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ศิลปิน   ป๎ณณวัชร์ ภักดีฐิติฐากรณ์ 
คําร้อง/ทํานอง  สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง   โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

Congratulations   RMUTP 
Congratulations   RMUTP 

 

นับเวลานาที   ท่ีก้าวเดินบนทางไกล 
ทุ่มเทกายและใจเพื่อไขว่คว้า 

หมายดวงดาวดวงหนึ่ง  เอื้อมถึงปริญญา 
เป็นของสูงค่าท่ีใฝุฝ๎น 

แลกมาด้วยหยาดเหงื่อ  สุขทุกข์คลุกเคล้ากันมา 
ชีวิตเติมเต็มคุณค่าประสบการณ์ 

แล้วก็ถึงนาทีท่ีแสงตะวัน 
สาดส่องมาให้ฟูาพร่างพราย 

 

*ถึงวันหนึง่วันนี้  ประกาศศักดิ์ศรีและความ
ภูมิใจ 

จดจารึกเขียนช่ือของเราฝากไว้ 
เป็นเกียรติประวัติแห่งตน 

ถึงท่ีสุดแห่งฝ๎น นี่คือรางวัลท่ีสู้ท่ีอดทน 

Congratulations   RMUTP 
Congratulations   RMUTP 

 

รู้คุณค่าการเรียน  ใช้ความเพียรนําทาง 
ความรู้ป๎ญญาบังเกิดประเสริฐล้น 

ฉันคือบันฑิตแห่งราชมงคล 
หนึ่งในปวงป๎ญญาชนของไทย    

ซ้ํา * / Solo / * 
 

Congratulations   RMUTP 
Celebrating, you and me 

Congratulations   We’re  RMUTP 
Celebrating the day of  dignity 

 

หมวด : เพลงสําหรับงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
และงานพระราชทานปริญญาบัตร 

วันหนึ่ง วันนี้  
(Congratulations) 

34 

 

วันหนึ่ง วันนี ้(Congratulations) 
 

ศิลปิน ปัณณวัชร์ ภักดีฐิติฐากรณ์ 
ค ำร้อง/ท ำนอง สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

Congratulations   RMUTP 
Congratulations   RMUTP 

 

นับเวลานาที   ที่ก้าวเดินบนทางไกล 
ทุ่มเทกายและใจเพ่ือไขว่คว้า 

หมายดวงดาวดวงหนึ่ง  เอ้ือมถึงปริญญา 
เป็นของสูงค่าท่ีใฝ่ฝัน 

แลกมาด้วยหยาดเหงื่อ  สุขทุกข์คลุกเคล้ากันมา 
ชีวิตเติมเต็มคุณค่าประสบการณ์ 

แล้วก็ถึงนาทีที่แสงตะวัน 
สาดส่องมาให้ฟ้าพร่างพราย 

 

*ถึงวันหนึ่งวันนี้  ประกาศศักดิ์ศรีและความภูมิใจ 
จดจารึกเขียนชื่อของเราฝากไว้ 

เป็นเกียรติประวัติแห่งตน 
ถึงท่ีสุดแห่งฝัน นี่คือรางวัลที่สู้ที่อดทน 
บนวิถีแห่งเกียรติยศราชมงคลพระนคร 

 

Congratulations   RMUTP 
Congratulations   RMUTP 

 

รู้คุณค่าการเรียน  ใช้ความเพียรน าทาง 
ความรู้ปัญญาบังเกิดประเสริฐล้น 

ฉันคือบันฑิตแห่งราชมงคล 
หนึ่งในปวงปัญญาชนของไทย    

ซ้ า * / Solo / * 
 

Congratulations   RMUTP 
Celebrating, you and me 

Congratulations   We’re  RMUTP 
Celebrating the day of  dignity 

 

หมวด : เพลงส ำหรับงำนปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ 
และงำนพระรำชทำนปริญญำบัตร 

คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ 2561
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35 

 

 
ศิลปิน    ธิติ ชนะชัย 
คําร้อง/ทํานอง  สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง   โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

            
 

RMUTP  Attention Please 
ราชมงคลพระนคร  ฟ๎งกันสักนิด 

* ตะโกนให้ดังๆ ให้โลกรู้ว่าเราเป็นใคร 
ตะโกนอย่างภูมิใจ  เราคือ  RMUTP 

รุ่นพ่ีกับรุ่นน้องเชื่อมประสานนํ้าใจไมตรี 
รวมเป็นหน่ึงเดียวตรงน้ีที่ราชมงคล (พระนคร)  
ให้มือไม้อ่อนเข้าไว้  ทักทายกันตามประเพณี 
รุ่นน้องสวัสดีรุ่นพ่ีซะก่อน (สวัสดีครับ (ค่ะ)) 

เชื่อฟ๎งพ่ีอนาคตดีแน่นอน 
เรื่องมันเยอะพ่ีจะสอนน้องให้เข้าใจ 

สิ่งศรัทธายึดเหน่ียวรวมจิตใจที่เราน้ันมี 
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ..จําไว้ 

อีกท่านคือพระบิดาแห่งทัพเรือไทย 
ถ้าได้กราบไหว้กรมหลวงชุมพรฯถือเป็นมงคลดี 

ซ้ํา * 
 

9 คณะใช่อื่นไหน นับกันไปก็พ่ีน้อง 
คนไหนที่ใส่ทองก็คบกันง่าย  (โหยย..) 
ดอกบัวน้อยฉลองขวัญห้ามมองข้ามไป 

เป็นดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัยเรา 
ตระหง่านบนผืนดินอินทนิลต้นไม้สําคัญ 

ปลูกไว้รอบสถาบันแผ่กิ่งก้านร่มเงา 
และอย่าลืมสีม่วงน้ันคือสีของเรา 

มองไปทางไหนก็เข้าตาเรา สวยงามดูเข้าที 
ซ้ํา * 

นานินานา  นานิ นา นานาน๊า 
นา นินานา  We’re  RMUTP 
นานินานา  นานิ นา นานาน๊า 
นา นินานา  We’re  RMUTP 
นานินานา  นานิ นา นานาน๊า 
นา นินานา  We’re  RMUTP 

ซ้ํา * 

หมวด : เพลงกีฬา หมวด : เพลงกีฬา 

35 

 

 
ศิลปิน    ธิติ ชนะชัย 
คําร้อง/ทํานอง  สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง   โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

            
 

RMUTP  Attention Please 
ราชมงคลพระนคร  ฟ๎งกันสักนิด 

* ตะโกนให้ดังๆ ให้โลกรู้ว่าเราเป็นใคร 
ตะโกนอย่างภูมิใจ  เราคือ  RMUTP 

รุ่นพ่ีกับรุ่นน้องเชื่อมประสานนํ้าใจไมตรี 
รวมเป็นหน่ึงเดียวตรงน้ีที่ราชมงคล (พระนคร)  
ให้มือไม้อ่อนเข้าไว้  ทักทายกันตามประเพณี 
รุ่นน้องสวัสดีรุ่นพ่ีซะก่อน (สวัสดีครับ (ค่ะ)) 

เชื่อฟ๎งพ่ีอนาคตดีแน่นอน 
เรื่องมันเยอะพ่ีจะสอนน้องให้เข้าใจ 

สิ่งศรัทธายึดเหน่ียวรวมจิตใจที่เราน้ันมี 
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ..จําไว้ 

อีกท่านคือพระบิดาแห่งทัพเรือไทย 
ถ้าได้กราบไหว้กรมหลวงชุมพรฯถือเป็นมงคลดี 

ซ้ํา * 
 

9 คณะใช่อื่นไหน นับกันไปก็พ่ีน้อง 
คนไหนที่ใส่ทองก็คบกันง่าย  (โหยย..) 
ดอกบัวน้อยฉลองขวัญห้ามมองข้ามไป 

เป็นดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัยเรา 
ตระหง่านบนผืนดินอินทนิลต้นไม้สําคัญ 

ปลูกไว้รอบสถาบันแผ่กิ่งก้านร่มเงา 
และอย่าลืมสีม่วงน้ันคือสีของเรา 

มองไปทางไหนก็เข้าตาเรา สวยงามดูเข้าที 
ซ้ํา * 

นานินานา  นานิ นา นานาน๊า 
นา นินานา  We’re  RMUTP 
นานินานา  นานิ นา นานาน๊า 
นา นินานา  We’re  RMUTP 
นานินานา  นานิ นา นานาน๊า 
นา นินานา  We’re  RMUTP 

ซ้ํา * 

หมวด : เพลงกีฬา หมวด : เพลงกีฬา 
หมวด : เพลงกีฬำ เรำคือ RMUTP

คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ 2561
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36 

 

  
ศิลปิน    ชนธัญ แก้วจุมพล 
คําร้อง/ทํานอง  สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง   โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  
 

* RMUTP   ลีลาเค้าดี  เลื่องชื่อลือกระฉ่อน 
เรื่องกีฬาของแท้แน่นอน 
ถ้าเจอไก่อ่อนก็เคี้ยวสบาย 
ถ้าเจอของแข็งก็ย่ิงท้าทาย 

(พระนคร  พระนคร  พระนคร, 
พระนคร  พระนคร  พระนคร) 

ไม่ต้ังใจจะแรงแซงหน้า 
แต่เรื่องกีฬา เขาห้ามใจอ่อน 
ชอบเกมรุก  ไม่ชอบเกมรับ 

คะแนนอย่าเพ่ิงนับ  เด๋ียวมันขาดตอน 
มาเล่นกัน  อย่าสั่นไปเลย 

อ๊ะ..อยู่เฉยๆ เด๋ียวพ่ีจะสอน 
ทั้งท่ายาก  ท่าเยอะ มากมาย 

มีลูกล่อ ลูกชน จัดให ้
จี๊ดจ๊าดถึงใจ  น่ันล่ะพระนคร 

(พระนคร  พระนคร  พระนคร, 
พระนคร  พระนคร  พระนคร) 

ซ้ํา * 

 ต้องสู้กันให้มันได้เสีย 
จะเหน่ือยจะเพลีย  โหมแรงไม่ต้องผ่อน 

โยกทางซ้าย  เด๋ียวก็ส่ายทางขวา 
ใส่เกียร์เดินหน้า  ก็แหมเครื่องมันร้อน 

กระทบกันหนักเบาต้องมี 
แต่เรื่องไมตรีแนบแน่นแน่นอน 

มันคู่คี่เข้าถึงเส้นชัย 
ถ้าน้องแพ้ก็ไม่ต้องอายใคร 

ทุกคนเห็นใจ น้องแข่งกับพระนคร 
(พระนคร  พระนคร  พระนคร, 
พระนคร  พระนคร  พระนคร) 

ซ้ํา * 
 

 

หมวด : เพลงกีฬา ลีลาพระนคร 

36 

 

  
ศิลปิน    ชนธัญ แก้วจุมพล 
คําร้อง/ทํานอง  สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง   โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  
 

* RMUTP   ลีลาเค้าดี  เลื่องชื่อลือกระฉ่อน 
เรื่องกีฬาของแท้แน่นอน 
ถ้าเจอไก่อ่อนก็เคี้ยวสบาย 
ถ้าเจอของแข็งก็ย่ิงท้าทาย 

(พระนคร  พระนคร  พระนคร, 
พระนคร  พระนคร  พระนคร) 

ไม่ต้ังใจจะแรงแซงหน้า 
แต่เรื่องกีฬา เขาห้ามใจอ่อน 
ชอบเกมรุก  ไม่ชอบเกมรับ 

คะแนนอย่าเพ่ิงนับ  เด๋ียวมันขาดตอน 
มาเล่นกัน  อย่าสั่นไปเลย 

อ๊ะ..อยู่เฉยๆ เด๋ียวพ่ีจะสอน 
ทั้งท่ายาก  ท่าเยอะ มากมาย 

มีลูกล่อ ลูกชน จัดให ้
จี๊ดจ๊าดถึงใจ  น่ันล่ะพระนคร 

(พระนคร  พระนคร  พระนคร, 
พระนคร  พระนคร  พระนคร) 

ซ้ํา * 

 ต้องสู้กันให้มันได้เสีย 
จะเหน่ือยจะเพลีย  โหมแรงไม่ต้องผ่อน 

โยกทางซ้าย  เด๋ียวก็ส่ายทางขวา 
ใส่เกียร์เดินหน้า  ก็แหมเครื่องมันร้อน 

กระทบกันหนักเบาต้องมี 
แต่เรื่องไมตรีแนบแน่นแน่นอน 

มันคู่คี่เข้าถึงเส้นชัย 
ถ้าน้องแพ้ก็ไม่ต้องอายใคร 

ทุกคนเห็นใจ น้องแข่งกับพระนคร 
(พระนคร  พระนคร  พระนคร, 
พระนคร  พระนคร  พระนคร) 

ซ้ํา * 
 

 

หมวด : เพลงกีฬา ลีลาพระนคร 

36 

 

  
ศิลปิน    ชนธัญ แก้วจุมพล 
คําร้อง/ทํานอง  สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง   โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  
 

* RMUTP   ลีลาเค้าดี  เลื่องชื่อลือกระฉ่อน 
เรื่องกีฬาของแท้แน่นอน 
ถ้าเจอไก่อ่อนก็เคี้ยวสบาย 
ถ้าเจอของแข็งก็ย่ิงท้าทาย 

(พระนคร  พระนคร  พระนคร, 
พระนคร  พระนคร  พระนคร) 

ไม่ต้ังใจจะแรงแซงหน้า 
แต่เรื่องกีฬา เขาห้ามใจอ่อน 
ชอบเกมรุก  ไม่ชอบเกมรับ 

คะแนนอย่าเพ่ิงนับ  เด๋ียวมันขาดตอน 
มาเล่นกัน  อย่าสั่นไปเลย 

อ๊ะ..อยู่เฉยๆ เด๋ียวพ่ีจะสอน 
ทั้งท่ายาก  ท่าเยอะ มากมาย 

มีลูกล่อ ลูกชน จัดให ้
จี๊ดจ๊าดถึงใจ  น่ันล่ะพระนคร 

(พระนคร  พระนคร  พระนคร, 
พระนคร  พระนคร  พระนคร) 

ซ้ํา * 

 ต้องสู้กันให้มันได้เสีย 
จะเหน่ือยจะเพลีย  โหมแรงไม่ต้องผ่อน 

โยกทางซ้าย  เด๋ียวก็ส่ายทางขวา 
ใส่เกียร์เดินหน้า  ก็แหมเครื่องมันร้อน 

กระทบกันหนักเบาต้องมี 
แต่เรื่องไมตรีแนบแน่นแน่นอน 

มันคู่คี่เข้าถึงเส้นชัย 
ถ้าน้องแพ้ก็ไม่ต้องอายใคร 

ทุกคนเห็นใจ น้องแข่งกับพระนคร 
(พระนคร  พระนคร  พระนคร, 
พระนคร  พระนคร  พระนคร) 

ซ้ํา * 
 

 

หมวด : เพลงกีฬา ลีลาพระนคร 

คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ 2561
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37 

 

  
ศิลปิน    ธิติ ชนะชัย 
คําร้อง/ทํานอง  สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง   โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  

 

*ไม่มีใครยอมใครแน่นอน  พระนครเขามาชิงชัย 
9 คณะสมัครรักใคร่ 
หล่อหลอมใจเป็นหน่ึงเดียวกัน 
รุ่นพี่รุ่นน้อง (รุ่นพี่รุ่นน้อง) 
ต่างมาแข่งขัน (ต่างมาแข่งขัน) 
สนุกสนานสามัคค ี ใน RMUTP Games 
  
รู้แล้วว่าพี่น่ะเก๋า วันน้ีสีเทาเขาฟอร์มเข้มข้น 
คิดจะปราบสื่อสารมวลชน 
(คิดจะปราบสื่อสารมวลชน) 
ต้องถือปืนกลมาแข่งละมั้ง ! 
คล่องแคล่วไม่ขัดไม่เขิน 
สีน้ําเงินเล่นได้ตามสั่ง 
สิ่งทอจัดเต็มไม่ย้ัง  (สิ่งทอจัดเต็มไม่ย้ัง) 
คู่แข่งตาคา้ง  เล่นไปมึนไป 
ซ้ํา * 
ลีลาระดับเร่ิดหรู  สีชมพูเขาสู้ทุกท่า 
คหกรรมชอบดึงเกมช้า (คหกรรมชอบดึงเกมช้า) 
จบเกมก็คว้าเหรียญทองทุกที  
จี๊ดจ๊าดเป็นที่กล่าวขาน  สีน้ําตาลเขาโชว์เต็มที่ 
สถาป๎ตย์ป๎่นเกมเร็วจี๋ (สถาป๎ตย์ป๎่นเกมเร็วจี๋) 
แต่ละดอกแต่ละที แหมมันถึงใจ 
ซ้ํา * 
 

ฟอร์มดีระดับแมวมอง 
คือสีเหลืองทองวิทยาศาสตร์ 
เล่นดีไม่มีผิดพลาด (เล่นดีไม่มีผิดพลาด) 
คู่แข่งขยาด ต้ังตัวแทบไม่ติด 
แต้มไหลจนน่าอิจฉา  ก็ต้องสีฟูาบริหารธุรกิจ 
มาดหรูกล้ามฟูดูฟิต (มาดหรูกล้ามฟูดูฟิต) 
ถ้าเก่งอีกนิด ก็ติดทีมชาติไทย 
ซ้ํา * 
แต่ละแต้มเอาแบบเน้นๆ 
สีบานเย็นเขาเล่นกันสนุก 
ครุศาสตร์ถนัดเกมรุก (ครุศาสตร์ถนัดเกมรุก) 
นับคะแนนไม่ถูก  มันไหลมาเทมา 
วี๊ดว้ายจนแสบแก้วหู 
เมื่อแดงเลือดหมูเขาแต้มนําหน้า 
วิศวะสู้หลังพิงฝา (วิศวะสู้หลังพงิฝา) 
โดดตีลังกาพุ่งเข้าเส้นชัย 
ซ้ํา * 
ลีลาย่ัวยวน  ต้องสีขาวนวลของศิลปะศาสตร์ 
กองเชียร์ส่งเสียงกร๊ีดกร๊าด 
(กองเชียร์ส่งเสียงกร๊ีดกร๊าด) 
ไม่ต้องแอ็คอาร์ทก็ได้เหรียญไป 

ซ้ํา * 

หมวด : เพลงกีฬา RMUTP. Games 
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ศิลปิน    ธิติ ชนะชัย 
คําร้อง/ทํานอง  สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง   โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  

 

*ไม่มีใครยอมใครแน่นอน  พระนครเขามาชิงชัย 
9 คณะสมัครรักใคร่ 
หล่อหลอมใจเป็นหน่ึงเดียวกัน 
รุ่นพี่รุ่นน้อง (รุ่นพี่รุ่นน้อง) 
ต่างมาแข่งขัน (ต่างมาแข่งขัน) 
สนุกสนานสามัคค ี ใน RMUTP Games 
  
รู้แล้วว่าพี่น่ะเก๋า วันน้ีสีเทาเขาฟอร์มเข้มข้น 
คิดจะปราบสื่อสารมวลชน 
(คิดจะปราบสื่อสารมวลชน) 
ต้องถือปืนกลมาแข่งละมั้ง ! 
คล่องแคล่วไม่ขัดไม่เขิน 
สีน้ําเงินเล่นได้ตามสั่ง 
สิ่งทอจัดเต็มไม่ย้ัง  (สิ่งทอจัดเต็มไม่ย้ัง) 
คู่แข่งตาคา้ง  เล่นไปมึนไป 
ซ้ํา * 
ลีลาระดับเร่ิดหรู  สีชมพูเขาสู้ทุกท่า 
คหกรรมชอบดึงเกมช้า (คหกรรมชอบดึงเกมช้า) 
จบเกมก็คว้าเหรียญทองทุกที  
จี๊ดจ๊าดเป็นที่กล่าวขาน  สีน้ําตาลเขาโชว์เต็มที่ 
สถาป๎ตย์ป๎่นเกมเร็วจี๋ (สถาป๎ตย์ป๎่นเกมเร็วจี๋) 
แต่ละดอกแต่ละที แหมมันถึงใจ 
ซ้ํา * 
 

ฟอร์มดีระดับแมวมอง 
คือสีเหลืองทองวิทยาศาสตร์ 
เล่นดีไม่มีผิดพลาด (เล่นดีไม่มีผิดพลาด) 
คู่แข่งขยาด ต้ังตัวแทบไม่ติด 
แต้มไหลจนน่าอิจฉา  ก็ต้องสีฟูาบริหารธุรกิจ 
มาดหรูกล้ามฟูดูฟิต (มาดหรูกล้ามฟูดูฟิต) 
ถ้าเก่งอีกนิด ก็ติดทีมชาติไทย 
ซ้ํา * 
แต่ละแต้มเอาแบบเน้นๆ 
สีบานเย็นเขาเล่นกันสนุก 
ครุศาสตร์ถนัดเกมรุก (ครุศาสตร์ถนัดเกมรุก) 
นับคะแนนไม่ถูก  มันไหลมาเทมา 
วี๊ดว้ายจนแสบแก้วหู 
เมื่อแดงเลือดหมูเขาแต้มนําหน้า 
วิศวะสู้หลังพิงฝา (วิศวะสู้หลังพงิฝา) 
โดดตีลังกาพุ่งเข้าเส้นชัย 
ซ้ํา * 
ลีลาย่ัวยวน  ต้องสีขาวนวลของศิลปะศาสตร์ 
กองเชียร์ส่งเสียงกร๊ีดกร๊าด 
(กองเชียร์ส่งเสียงกร๊ีดกร๊าด) 
ไม่ต้องแอ็คอาร์ทก็ได้เหรียญไป 

ซ้ํา * 

หมวด : เพลงกีฬา RMUTP. Games 
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ศิลปิน    ธิติ ชนะชัย 
คําร้อง/ทํานอง  สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง   โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  

 

*ไม่มีใครยอมใครแน่นอน  พระนครเขามาชิงชัย 
9 คณะสมัครรักใคร่ 
หล่อหลอมใจเป็นหน่ึงเดียวกัน 
รุ่นพี่รุ่นน้อง (รุ่นพี่รุ่นน้อง) 
ต่างมาแข่งขัน (ต่างมาแข่งขัน) 
สนุกสนานสามัคค ี ใน RMUTP Games 
  
รู้แล้วว่าพี่น่ะเก๋า วันน้ีสีเทาเขาฟอร์มเข้มข้น 
คิดจะปราบสื่อสารมวลชน 
(คิดจะปราบสื่อสารมวลชน) 
ต้องถือปืนกลมาแข่งละมั้ง ! 
คล่องแคล่วไม่ขัดไม่เขิน 
สีน้ําเงินเล่นได้ตามสั่ง 
สิ่งทอจัดเต็มไม่ย้ัง  (สิ่งทอจัดเต็มไม่ย้ัง) 
คู่แข่งตาคา้ง  เล่นไปมึนไป 
ซ้ํา * 
ลีลาระดับเร่ิดหรู  สีชมพูเขาสู้ทุกท่า 
คหกรรมชอบดึงเกมช้า (คหกรรมชอบดึงเกมช้า) 
จบเกมก็คว้าเหรียญทองทุกที  
จี๊ดจ๊าดเป็นที่กล่าวขาน  สีน้ําตาลเขาโชว์เต็มที่ 
สถาป๎ตย์ป๎่นเกมเร็วจี๋ (สถาป๎ตย์ป๎่นเกมเร็วจี๋) 
แต่ละดอกแต่ละที แหมมันถึงใจ 
ซ้ํา * 
 

ฟอร์มดีระดับแมวมอง 
คือสีเหลืองทองวิทยาศาสตร์ 
เล่นดีไม่มีผิดพลาด (เล่นดีไม่มีผิดพลาด) 
คู่แข่งขยาด ต้ังตัวแทบไม่ติด 
แต้มไหลจนน่าอิจฉา  ก็ต้องสีฟูาบริหารธุรกิจ 
มาดหรูกล้ามฟูดูฟิต (มาดหรูกล้ามฟูดูฟิต) 
ถ้าเก่งอีกนิด ก็ติดทีมชาติไทย 
ซ้ํา * 
แต่ละแต้มเอาแบบเน้นๆ 
สีบานเย็นเขาเล่นกันสนุก 
ครุศาสตร์ถนัดเกมรุก (ครุศาสตร์ถนัดเกมรุก) 
นับคะแนนไม่ถูก  มันไหลมาเทมา 
วี๊ดว้ายจนแสบแก้วหู 
เมื่อแดงเลือดหมูเขาแต้มนําหน้า 
วิศวะสู้หลังพิงฝา (วิศวะสู้หลังพงิฝา) 
โดดตีลังกาพุ่งเข้าเส้นชัย 
ซ้ํา * 
ลีลาย่ัวยวน  ต้องสีขาวนวลของศิลปะศาสตร์ 
กองเชียร์ส่งเสียงกร๊ีดกร๊าด 
(กองเชียร์ส่งเสียงกร๊ีดกร๊าด) 
ไม่ต้องแอ็คอาร์ทก็ได้เหรียญไป 

ซ้ํา * 

หมวด : เพลงกีฬา RMUTP. Games 
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ศิลปิน    ธิติ ชนะชัย 
คําร้อง/ทํานอง  สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง   โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  

 

*ไม่มีใครยอมใครแน่นอน  พระนครเขามาชิงชัย 
9 คณะสมัครรักใคร่ 
หล่อหลอมใจเป็นหน่ึงเดียวกัน 
รุ่นพี่รุ่นน้อง (รุ่นพี่รุ่นน้อง) 
ต่างมาแข่งขัน (ต่างมาแข่งขัน) 
สนุกสนานสามัคค ี ใน RMUTP Games 
  
รู้แล้วว่าพี่น่ะเก๋า วันน้ีสีเทาเขาฟอร์มเข้มข้น 
คิดจะปราบสื่อสารมวลชน 
(คิดจะปราบสื่อสารมวลชน) 
ต้องถือปืนกลมาแข่งละมั้ง ! 
คล่องแคล่วไม่ขัดไม่เขิน 
สีน้ําเงินเล่นได้ตามสั่ง 
สิ่งทอจัดเต็มไม่ย้ัง  (สิ่งทอจัดเต็มไม่ย้ัง) 
คู่แข่งตาคา้ง  เล่นไปมึนไป 
ซ้ํา * 
ลีลาระดับเร่ิดหรู  สีชมพูเขาสู้ทุกท่า 
คหกรรมชอบดึงเกมช้า (คหกรรมชอบดึงเกมช้า) 
จบเกมก็คว้าเหรียญทองทุกที  
จี๊ดจ๊าดเป็นที่กล่าวขาน  สีน้ําตาลเขาโชว์เต็มที่ 
สถาป๎ตย์ป๎่นเกมเร็วจี๋ (สถาป๎ตย์ป๎่นเกมเร็วจี๋) 
แต่ละดอกแต่ละที แหมมันถึงใจ 
ซ้ํา * 
 

ฟอร์มดีระดับแมวมอง 
คือสีเหลืองทองวิทยาศาสตร์ 
เล่นดีไม่มีผิดพลาด (เล่นดีไม่มีผิดพลาด) 
คู่แข่งขยาด ต้ังตัวแทบไม่ติด 
แต้มไหลจนน่าอิจฉา  ก็ต้องสีฟูาบริหารธุรกิจ 
มาดหรูกล้ามฟูดูฟิต (มาดหรูกล้ามฟูดูฟิต) 
ถ้าเก่งอีกนิด ก็ติดทีมชาติไทย 
ซ้ํา * 
แต่ละแต้มเอาแบบเน้นๆ 
สีบานเย็นเขาเล่นกันสนุก 
ครุศาสตร์ถนัดเกมรุก (ครุศาสตร์ถนัดเกมรุก) 
นับคะแนนไม่ถูก  มันไหลมาเทมา 
วี๊ดว้ายจนแสบแก้วหู 
เมื่อแดงเลือดหมูเขาแต้มนําหน้า 
วิศวะสู้หลังพิงฝา (วิศวะสู้หลังพงิฝา) 
โดดตีลังกาพุ่งเข้าเส้นชัย 
ซ้ํา * 
ลีลาย่ัวยวน  ต้องสีขาวนวลของศิลปะศาสตร์ 
กองเชียร์ส่งเสียงกร๊ีดกร๊าด 
(กองเชียร์ส่งเสียงกร๊ีดกร๊าด) 
ไม่ต้องแอ็คอาร์ทก็ได้เหรียญไป 

ซ้ํา * 

หมวด : เพลงกีฬา RMUTP. Games 
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*กีฬาชาว มทร.โอ้ละหนอตะลึงตรึงใจ 
เก้าสีเก้า ม.รักใคร่ หล่อหลอมใจเป็นหน่ึงเดียวกัน 
แข่งกีฬาสร้างคน เก้าราชมงคลสร้างสานสัมพันธ์ 

ก้าวทัน AEC สามัคคีในพระนครเกมส์ 
What’s Up  What’s Up 
ประกายระยับสีทองเจิดจ้า 

สุวรรณภูมิเขามา (สุวรรณภูมิเขามา) 
ยกทัพกรีฑามาร่วมแข่งขัน 

What’s That  What’s That 
เห็นธงแคแสดพลิ้วอยู่ตรงน้ัน 

จากถ่ินแดนดินอีสาน (จากถ่ินแดนดินอีสาน) 
สนุกสนานม่วนซื่นกันใหญ่  /  * 

Welcome  Welcome 
ประกายวับวามนํ้าเงินทะเล 

ตะวันออกเขาเล่นทุ่มเท(ตะวันออกเขาเล่นทุ่มเท) 
แต่เรื่องฮาเฮไม่ยอมน้อยหน้า 

Bravo Bravo โอ้โฮะ โอ้โห..เหลืองงามสง่า 
ศรีวิชัยเขาสู้ยิบตา (ศรีวิชัยเขาสู้ยิบตา) 

ตะลุงลีลาหรอยแรงกันไป  /  * 

Whoopee Yippy เจอะกันปีน้ีนํ้าเงินดูเด่น 
ธัญบุรีเขาอ่อยไม่เป็น (ธัญบุรีเข้าอ่อยไม่เป็น) 

จะเชียร์จะเล่นแหม..ดูเข้าตา 
Hi There  Hi There สดชื่นดีแท้สีเขียวเริงร่า 
กรุงเทพฯ เล่นโชว์ลีลา (กรุงเทพฯเล่นโชว์ลีลา) 

แข่งเสร็จก็มา Dance กันกระจาย   /  * 
Awesome  Awesome 

น่ันแดงเลือดนกโผบินข้ามถ่ิน 
โอ่ โอ รัตนโกสินทร์ (โอ่ โอ รัตนโกสินทร์) 

สู้ใจขาดด้ิน น่าลุ้นน่าลอง 
Hello หมู่เฮา  สวัสดีเจ๊าสีนํ้าตาลทอง 

ล้านนาไม่เอาที่สอง (ล้านนาไม่เอาที่สอง) 
จะกวาดเหรียญทองปิ๊กบ้านเฮาไป 

Big Thanks  สีม่วงขอบคุณ 
ย้ิมอันอบอุ่น นํ้าใจอาทร 

จากใจเจ้าภาพพระนคร (จากใจเจ้าภาพพระนคร) 
อวยชัยให้พร  เซิ้งไปปลื้มไป  / * 

 

 

ศิลปิน   สุธน บู่สายสาม (ต้ัม The Star10) 
คําร้อง/ทํานอง  สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง    โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

หมวด : เพลงกีฬา โอ้ละหนอ มทร. 
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*กีฬาชาว มทร.โอ้ละหนอตะลึงตรึงใจ 
เก้าสีเก้า ม.รักใคร่ หล่อหลอมใจเป็นหน่ึงเดียวกัน 
แข่งกีฬาสร้างคน เก้าราชมงคลสร้างสานสัมพันธ์ 

ก้าวทัน AEC สามัคคีในพระนครเกมส์ 
What’s Up  What’s Up 
ประกายระยับสีทองเจิดจ้า 

สุวรรณภูมิเขามา (สุวรรณภูมิเขามา) 
ยกทัพกรีฑามาร่วมแข่งขัน 

What’s That  What’s That 
เห็นธงแคแสดพลิ้วอยู่ตรงน้ัน 

จากถ่ินแดนดินอีสาน (จากถ่ินแดนดินอีสาน) 
สนุกสนานม่วนซื่นกันใหญ่  /  * 

Welcome  Welcome 
ประกายวับวามนํ้าเงินทะเล 

ตะวันออกเขาเล่นทุ่มเท(ตะวันออกเขาเล่นทุ่มเท) 
แต่เรื่องฮาเฮไม่ยอมน้อยหน้า 

Bravo Bravo โอ้โฮะ โอ้โห..เหลืองงามสง่า 
ศรีวิชัยเขาสู้ยิบตา (ศรีวิชัยเขาสู้ยิบตา) 

ตะลุงลีลาหรอยแรงกันไป  /  * 

Whoopee Yippy เจอะกันปีน้ีนํ้าเงินดูเด่น 
ธัญบุรีเขาอ่อยไม่เป็น (ธัญบุรีเข้าอ่อยไม่เป็น) 

จะเชียร์จะเล่นแหม..ดูเข้าตา 
Hi There  Hi There สดชื่นดีแท้สีเขียวเริงร่า 
กรุงเทพฯ เล่นโชว์ลีลา (กรุงเทพฯเล่นโชว์ลีลา) 

แข่งเสร็จก็มา Dance กันกระจาย   /  * 
Awesome  Awesome 

น่ันแดงเลือดนกโผบินข้ามถ่ิน 
โอ่ โอ รัตนโกสินทร์ (โอ่ โอ รัตนโกสินทร์) 

สู้ใจขาดด้ิน น่าลุ้นน่าลอง 
Hello หมู่เฮา  สวัสดีเจ๊าสีนํ้าตาลทอง 

ล้านนาไม่เอาที่สอง (ล้านนาไม่เอาที่สอง) 
จะกวาดเหรียญทองปิ๊กบ้านเฮาไป 

Big Thanks  สีม่วงขอบคุณ 
ย้ิมอันอบอุ่น นํ้าใจอาทร 

จากใจเจ้าภาพพระนคร (จากใจเจ้าภาพพระนคร) 
อวยชัยให้พร  เซิ้งไปปลื้มไป  / * 

 

 

ศิลปิน   สุธน บู่สายสาม (ต้ัม The Star10) 
คําร้อง/ทํานอง  สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง    โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

หมวด : เพลงกีฬา โอ้ละหนอ มทร. 
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*กีฬาชาว มทร.โอ้ละหนอตะลึงตรึงใจ 
เก้าสีเก้า ม.รักใคร่ หล่อหลอมใจเป็นหน่ึงเดียวกัน 
แข่งกีฬาสร้างคน เก้าราชมงคลสร้างสานสัมพันธ์ 

ก้าวทัน AEC สามัคคีในพระนครเกมส์ 
What’s Up  What’s Up 
ประกายระยับสีทองเจิดจ้า 

สุวรรณภูมิเขามา (สุวรรณภูมิเขามา) 
ยกทัพกรีฑามาร่วมแข่งขัน 

What’s That  What’s That 
เห็นธงแคแสดพลิ้วอยู่ตรงน้ัน 

จากถ่ินแดนดินอีสาน (จากถ่ินแดนดินอีสาน) 
สนุกสนานม่วนซื่นกันใหญ่  /  * 

Welcome  Welcome 
ประกายวับวามนํ้าเงินทะเล 

ตะวันออกเขาเล่นทุ่มเท(ตะวันออกเขาเล่นทุ่มเท) 
แต่เรื่องฮาเฮไม่ยอมน้อยหน้า 

Bravo Bravo โอ้โฮะ โอ้โห..เหลืองงามสง่า 
ศรีวิชัยเขาสู้ยิบตา (ศรีวิชัยเขาสู้ยิบตา) 

ตะลุงลีลาหรอยแรงกันไป  /  * 

Whoopee Yippy เจอะกันปีน้ีนํ้าเงินดูเด่น 
ธัญบุรีเขาอ่อยไม่เป็น (ธัญบุรีเข้าอ่อยไม่เป็น) 

จะเชียร์จะเล่นแหม..ดูเข้าตา 
Hi There  Hi There สดชื่นดีแท้สีเขียวเริงร่า 
กรุงเทพฯ เล่นโชว์ลีลา (กรุงเทพฯเล่นโชว์ลีลา) 

แข่งเสร็จก็มา Dance กันกระจาย   /  * 
Awesome  Awesome 

น่ันแดงเลือดนกโผบินข้ามถ่ิน 
โอ่ โอ รัตนโกสินทร์ (โอ่ โอ รัตนโกสินทร์) 

สู้ใจขาดด้ิน น่าลุ้นน่าลอง 
Hello หมู่เฮา  สวัสดีเจ๊าสีนํ้าตาลทอง 

ล้านนาไม่เอาที่สอง (ล้านนาไม่เอาที่สอง) 
จะกวาดเหรียญทองปิ๊กบ้านเฮาไป 

Big Thanks  สีม่วงขอบคุณ 
ย้ิมอันอบอุ่น นํ้าใจอาทร 

จากใจเจ้าภาพพระนคร (จากใจเจ้าภาพพระนคร) 
อวยชัยให้พร  เซิ้งไปปลื้มไป  / * 

 

 

ศิลปิน   สุธน บู่สายสาม (ต้ัม The Star10) 
คําร้อง/ทํานอง  สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง    โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

หมวด : เพลงกีฬา โอ้ละหนอ มทร. 
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หมวด : เพลงพิเศษ
            โดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
     เพื่อน้อมส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9

หมวด : เพลงพิเศษ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เพื่อน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
 
มงคลแห่งพระราชา 
ค าร้อง/ท านอง : สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง : โกมล บุญเพียรผล 
 
ด้วยส านึกล้นพ้น อยู่ในใจคนไทยทุกคน มิ่งขวัญฟ้าภูมิพล พ่อหลวงแห่งไทย 
ทรงเป็นดวงชีวิตนิพิฐอ าไพ สาดส่องสุดแดนแคว้นไกล ด้วยน้ าพระทัยแห่งฟ้า 
 
พ่อหว่านพันธุ์เมล็ดผล ปลุกความรู้ให้เยาวชน ได้เป็นคนเต็มคนด้วยการศึกษา 
วางแนวทางสร้างเสริมเติมภูมิปัญญา ด้วยศาสตร์แห่งพระราชา ปรัชญาเกริกเกียรติก าจร 
 
** มิ่งมงคลแห่งพระราชา ภาคภูมิด้วยตราพระลัญจกร 
พระราชทานนามมิ่งโกมล ราชมงคลพระนคร 
ธ สถิตธ ารงอยู่ ณ กลางใจ เทิดไว้นิจนิรันดร 
ราชมงคลพระนคร สิริสถาน แห่งปัญญา (สาดส่องทอแสง แห่งปัญญา) 
 
ดุจดังบัวฉลองขวัญ เฝ้ารอวันเวลาแย้มบาน ก้าวตามทางปณิธานด้วยไฟศรัทธา 
เพียรเติมเต็มชีวิตให้มีคุณค่า น าพาชาติไทยก้าวหน้า เดินตามรอยค าพ่อสอน 
 
ซ้ า ** / solo / ** 
 

คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ 2561
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39 

 

สันทนาการสร้างสรรค์ 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 

แหล่งที่มา : ชมรมสันทนาการ มทร.พระนคร 
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สันทนำกำรสร้ำงสรรค ์

แหล่งที่มำ : ชมรมสันทนำกำร มทร.พระนคร 

คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ 2561
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หมวด : เพลงเพื่อนันทนำกำร

1.

2.

3.

4.

5.
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เพลงกิ่งก้านใบ  
ทํานองเพลง สามช่า 
กิ่งก้านใบ ชะ ชะ ใบก้านกิ่ง กิ่งก้านใบ ชะ ชะ ใบก้านกิ่ง ฝนตกลงมาจริงๆ  
ฝนตกลงมาจริงๆ ชะ ชะ กิ่งก้านใบ 
 

เพลงอาหลีก้าก้า 
ทํานองเพลง สามช่า 
อาหลีก้าก้า อาหลีก้าก้า เซบารุซึบาซะ บาดึบบาดึบาดึบ เอ้า.... 
บาดึบบาดึบาดึบ แด๊บแด่ว แด๊บแด่ว แด๊บแด่วมาแด่วแด้วแด๊บ (ซ้ํา) 
 

เพลงซาลาเปา 
ทํานองเพลง สามช่า 
ชิกกะล่งกงชิก กะล่งกง ฉาว ฉาว ฉาว ปฺงกะล่งกงปฺง กะล่งกง ปฺาว ปฺาว ปฺาว 
ชิกกะล่งกงฉาว กะล่งกง ปฺาว ปฺาว ปฺาว  ชิกกะล่งกงปฺงกะล่งกงฉาว เสียว ปฺาว 
เอ้า ปฺาว ปฺาว ปฺาว  
 

เพลงสวัสดี 
ทํานองเพลง สามช่า 
สวัสดี สวัสดี วันนี้เรามาพบกัน เธอและฉัน พบกันสวัสดี 
 

เพลงมอเตอร์ไซต์ฮาเล ่
ทํานองเพลง สามช่า 
มอเตอร์ไซต์ฮาเล่...วิ่งเท่ เปไปเปมา คนขับก็เท่นะฮ๊า คนขับก็เท่นะฮ๊า  
แต่คนซ้อนสวยกว่า มอเตอร์ไซต์ฮาเล่... 
มอเตอร์ไซต์ ไปไหนก็มอเตอร์ไซต์... ฮึ้ย ฮึ้ย ฮึ้ย 
มอเตอร์ไซต์ ไปไหนก็มอเตอร์ไซต์... ฮึ้ย ฮึ้ย ฮึ้ย 

หมวด : เพลงเพื่อนนัทนาการ 
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เพลงกิ่งก้านใบ  
ทํานองเพลง สามช่า 
กิ่งก้านใบ ชะ ชะ ใบก้านกิ่ง กิ่งก้านใบ ชะ ชะ ใบก้านกิ่ง ฝนตกลงมาจริงๆ  
ฝนตกลงมาจริงๆ ชะ ชะ กิ่งก้านใบ 
 

เพลงอาหลีก้าก้า 
ทํานองเพลง สามช่า 
อาหลีก้าก้า อาหลีก้าก้า เซบารุซึบาซะ บาดึบบาดึบาดึบ เอ้า.... 
บาดึบบาดึบาดึบ แด๊บแด่ว แด๊บแด่ว แด๊บแด่วมาแด่วแด้วแด๊บ (ซ้ํา) 
 

เพลงซาลาเปา 
ทํานองเพลง สามช่า 
ชิกกะล่งกงชิก กะล่งกง ฉาว ฉาว ฉาว ปฺงกะล่งกงปฺง กะล่งกง ปฺาว ปฺาว ปฺาว 
ชิกกะล่งกงฉาว กะล่งกง ปฺาว ปฺาว ปฺาว  ชิกกะล่งกงปฺงกะล่งกงฉาว เสียว ปฺาว 
เอ้า ปฺาว ปฺาว ปฺาว  
 

เพลงสวัสดี 
ทํานองเพลง สามช่า 
สวัสดี สวัสดี วันนี้เรามาพบกัน เธอและฉัน พบกันสวัสดี 
 

เพลงมอเตอร์ไซต์ฮาเล ่
ทํานองเพลง สามช่า 
มอเตอร์ไซต์ฮาเล่...วิ่งเท่ เปไปเปมา คนขับก็เท่นะฮ๊า คนขับก็เท่นะฮ๊า  
แต่คนซ้อนสวยกว่า มอเตอร์ไซต์ฮาเล่... 
มอเตอร์ไซต์ ไปไหนก็มอเตอร์ไซต์... ฮึ้ย ฮึ้ย ฮึ้ย 
มอเตอร์ไซต์ ไปไหนก็มอเตอร์ไซต์... ฮึ้ย ฮึ้ย ฮึ้ย 

หมวด : เพลงเพื่อนนัทนาการ 

(สามารถดูวิธีการสอนร้องและท่าเต้นได้ที่	:	www.youtube.com/watch?v=EULwTFwCqp8)

(สามารถดูวิธีการสอนร้องและท่าเต้นได้ที่	:	www.youtube.com/watch?v=6PbfVZ8TMa0)

เพลง ญำญำญำ

ท�ำนอง สำมชำ่
ญา	ญา	ญา	หญ่า	อี๊	ญา	ญ๊า	ญ่า	 	 ญา	ญา	ญา	หญ่า	อี๊	ญา	ญ๊า	ญ่า

ฮึ้ย	ญ่า	ฮึ้ย	ญ่า	 	 	 	 ฮึ้ย	ญ่า	ฮึ้ย	ญ่า	ฮึ้ย	ญ่า	
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6.

7.

8.

9.

10.
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เพลงลูกเป็ด 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ลูกเป็ดตัวน้อย ลูกเป็ดตัวน้อย ส่งเสียงร่าเริงยินดีหางมันไม่มีหางมันไม่มีส่งเสียง
กู่ร้องก้องดัง คูแหว๊กแคว๊กแคว๊ก คูแหว๊กแคว๊กแคว๊ก  
คูแหวก คูแหวก คู่แหวก แคว๊ก แคว๊ก คูแหว๊กแคว๊กแคว๊ก คูแหว๊กแคว๊กแคว๊ก 
คูแหวก คูแหวก คู่แหวก แคว๊ก แคว๊ก 
 

เพลงลืมควำมทุกข์  
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ลืมความทุกข์ สนุกให้เต็มอ่ิม มานั่งยิ้ม แล้วหัวเราะชอบใจ  
อะ อะ อะ อะ อะ อิ อิ อิ อิ อิ  
 

เพลง 3 ช่ำ 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
มาร่วมกันบรรเลง ร้องเป็นเพลง 3 ช่า มาสิมา มาสิมา มาสิมา มาสิมา มาร่วม
กันร้องบรรเลง อิย้ายาย่ะ อิย้ายาย่ะ อิย้ายาย่ะ เอวเธอหายไป กุ๊กๆก๊ิกๆกั๊กๆ 
กุ๊กๆกิ๊กๆกั๊กๆ 
 

เพลงแครอท 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ผมเอาแครอทมาฝาก อยากให้เธอได้กิน ผักมีวิตามิน ไม่ต้องกินของแพง ผมเอา
แครอทมาฝาก อยากให้เธอแข็งแรง แก้มของเธอจะแดง แดงเหมือนสีแครอท 
ล้า ลาลา... 
 

เพลงโลมำ  
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
โลมา จิ๊กก๊ิว จิ๊กก๊ิว ปู่ชิว อี้อ่อ อี้อ่อ  
จักรยานนั้นมีสองล้อ จักรยานนั้นมีสองล้อ 
ปู่ชิว อี้อ่อ โลมา โลมา จิ๊กก๊ิว จิ๊กก๊ิว 
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เพลงลูกเป็ด 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ลูกเป็ดตัวน้อย ลูกเป็ดตัวน้อย ส่งเสียงร่าเริงยินดีหางมันไม่มีหางมันไม่มีส่งเสียง
กู่ร้องก้องดัง คูแหว๊กแคว๊กแคว๊ก คูแหว๊กแคว๊กแคว๊ก  
คูแหวก คูแหวก คู่แหวก แคว๊ก แคว๊ก คูแหว๊กแคว๊กแคว๊ก คูแหว๊กแคว๊กแคว๊ก 
คูแหวก คูแหวก คู่แหวก แคว๊ก แคว๊ก 
 

เพลงลืมควำมทุกข์  
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ลืมความทุกข์ สนุกให้เต็มอ่ิม มานั่งยิ้ม แล้วหัวเราะชอบใจ  
อะ อะ อะ อะ อะ อิ อิ อิ อิ อิ  
 

เพลง 3 ช่ำ 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
มาร่วมกันบรรเลง ร้องเป็นเพลง 3 ช่า มาสิมา มาสิมา มาสิมา มาสิมา มาร่วม
กันร้องบรรเลง อิย้ายาย่ะ อิย้ายาย่ะ อิย้ายาย่ะ เอวเธอหายไป กุ๊กๆก๊ิกๆกั๊กๆ 
กุ๊กๆกิ๊กๆกั๊กๆ 
 

เพลงแครอท 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ผมเอาแครอทมาฝาก อยากให้เธอได้กิน ผักมีวิตามิน ไม่ต้องกินของแพง ผมเอา
แครอทมาฝาก อยากให้เธอแข็งแรง แก้มของเธอจะแดง แดงเหมือนสีแครอท 
ล้า ลาลา... 
 

เพลงโลมำ  
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
โลมา จิ๊กก๊ิว จิ๊กก๊ิว ปู่ชิว อี้อ่อ อี้อ่อ  
จักรยานนั้นมีสองล้อ จักรยานนั้นมีสองล้อ 
ปู่ชิว อี้อ่อ โลมา โลมา จิ๊กก๊ิว จิ๊กก๊ิว 
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เพลงลูกเป็ด 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ลูกเป็ดตัวน้อย ลูกเป็ดตัวน้อย ส่งเสียงร่าเริงยินดีหางมันไม่มีหางมันไม่มีส่งเสียง
กู่ร้องก้องดัง คูแหว๊กแคว๊กแคว๊ก คูแหว๊กแคว๊กแคว๊ก  
คูแหวก คูแหวก คู่แหวก แคว๊ก แคว๊ก คูแหว๊กแคว๊กแคว๊ก คูแหว๊กแคว๊กแคว๊ก 
คูแหวก คูแหวก คู่แหวก แคว๊ก แคว๊ก 
 

เพลงลืมควำมทุกข์  
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ลืมความทุกข์ สนุกให้เต็มอ่ิม มานั่งยิ้ม แล้วหัวเราะชอบใจ  
อะ อะ อะ อะ อะ อิ อิ อิ อิ อิ  
 

เพลง 3 ช่ำ 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
มาร่วมกันบรรเลง ร้องเป็นเพลง 3 ช่า มาสิมา มาสิมา มาสิมา มาสิมา มาร่วม
กันร้องบรรเลง อิย้ายาย่ะ อิย้ายาย่ะ อิย้ายาย่ะ เอวเธอหายไป กุ๊กๆก๊ิกๆก๊ักๆ 
กุ๊กๆกิ๊กๆกั๊กๆ 
 

เพลงร ำวงสันนิบำต 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
คนไหนเข้าที่ทีหลัง โปรดจงระวังร าวงสันนิบาต (ซ้ า) 
ปากเบี้ยว มือหงิก เท้างอ (ซ้ า) 
เพ่ือนๆหัวเราะ ดีจังๆ 
 

เพลงโลมำ  
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
โลมา จิ๊กก๊ิว จิ๊กก๊ิว ปู่ชิว อี้อ่อ อ้ีอ่อ  
จักรยานนั้นมีสองล้อ จักรยานนั้นมีสองล้อ 
ปู่ชิว อี้อ่อ โลมา โลมา จิ๊กก๊ิว จิ๊กก๊ิว 
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 เพลงโอ้วทะเล  
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
โอ้วทะเลแสนงาม ฟ้าสีครามสดใส มองเห็นเรือใบ แล่นอยู่ในทะเล หาดทราย
งามเห็นปู ดูซิดูหมู่ปลา กุ้งหอยนานา อยู่ในท้องทะเล  
เมื่อเราเดินเที่ยวไป เดินเที่ยวไป เดินเที่ยวไป เที่ยวไปในทะเล… 
เราแสนฮาเฮ เที่ยวทะเลสุขใจ…เมื่อตะวันตกดิน ตะวันตกดิน ตะวันตกดิน เรา
เห็นเครื่องบินผ่านไป เราหอนทันใด บรู่วบรู่วบรู่วบรู่ว สุขใจจริงๆ สุขใจจริงๆ 
 

เพลงแจว 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
แจวมาแจวจั้มฉึก น้ านิ่งไหลลึก นึกถึงคนแจว แจวมาแจวจ้ าฉึก น้ านิ่งไหลลึก 
นึกถึงคนแจว แจวเรือจะไปซื้อของ แจวเรือจะไปซื้อของ ขอเชิญ...ลุกขึ้นช่วย
แจว เอ้า!! 
 

เพลงเมื่อย 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
เมื่อยไหมจ๊ะน้องจ๋าต้องท าท่า อย่างงี้ อย่างงี้ ท าแล้วสบายใจดี อย่างงี้ อย่างงี้ 
สบายใจจัง 
 

เพลงพร้ิว  
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
พริ้วบาหน่านา พริ้ว พริ้ว บาหน่านา พริ้ว พริ้ว บาหน่านา โก๊ะ! 
โก๊ะ บาหน่านา โก๊ะ โก๊ะ บาหน่านา โก๊ะ โก๊ะ บาหน่านา เช็ค! 
เช็ค บาหน่านา เช็ค เช็ค บาหน่านา เช็ค เช็ค บาหน่านา พริ้ว ! 
 

เพลงโยก 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
โยกๆ กันให้สนุก กันให้สนุก ก็โยก ก็โยก โยกซ้าย แล้วก็โยกขวา 
โยกกันไปมา ก็โยก ก็โยก โยกแรงเค้าว่าหนูบ้า โยกแรงเค้าว่าหนูบ้า  
แต่ถ้าหนูไม่บ้าแล้วใครจะลุกขึ้นโยก 
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 เพลงโอ้วทะเล  
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
โอ้วทะเลแสนงาม ฟ้าสีครามสดใส มองเห็นเรือใบ แล่นอยู่ในทะเล หาดทราย
งามเห็นปู ดูซิดูหมู่ปลา กุ้งหอยนานา อยู่ในท้องทะเล  
เมื่อเราเดินเที่ยวไป เดินเที่ยวไป เดินเที่ยวไป เที่ยวไปในทะเล… 
เราแสนฮาเฮ เที่ยวทะเลสุขใจ…เมื่อตะวันตกดิน ตะวันตกดิน ตะวันตกดิน เรา
เห็นเครื่องบินผ่านไป เราหอนทันใด บรู่วบรู่วบรู่วบรู่ว สุขใจจริงๆ สุขใจจริงๆ 
 

เพลงแจว 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
แจวมาแจวจั้มฉึก น้ านิ่งไหลลึก นึกถึงคนแจว แจวมาแจวจ้ าฉึก น้ านิ่งไหลลึก 
นึกถึงคนแจว แจวเรือจะไปซื้อของ แจวเรือจะไปซื้อของ ขอเชิญ...ลุกขึ้นช่วย
แจว เอ้า!! 
 

เพลงเมื่อย 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
เมื่อยไหมจ๊ะน้องจ๋าต้องท าท่า อย่างงี้ อย่างงี้ ท าแล้วสบายใจดี อย่างงี้ อย่างงี้ 
สบายใจจัง 
 

เพลงพร้ิว  
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
พริ้วบาหน่านา พริ้ว พริ้ว บาหน่านา พริ้ว พริ้ว บาหน่านา โก๊ะ! 
โก๊ะ บาหน่านา โก๊ะ โก๊ะ บาหน่านา โก๊ะ โก๊ะ บาหน่านา เช็ค! 
เช็ค บาหน่านา เช็ค เช็ค บาหน่านา เช็ค เช็ค บาหน่านา พริ้ว ! 
 

เพลงโยก 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
โยกๆ กันให้สนุก กันให้สนุก ก็โยก ก็โยก โยกซ้าย แล้วก็โยกขวา 
โยกกันไปมา ก็โยก ก็โยก โยกแรงเค้าว่าหนูบ้า โยกแรงเค้าว่าหนูบ้า  
แต่ถ้าหนูไม่บ้าแล้วใครจะลุกขึ้นโยก 
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เพลงอะไรก็ให้ได้  
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
อะไรก็ให้ได้ อะไรก็ให้ได้ 
สาลี่ สาลี่ สาลีลิ้นจีล่ าไย (ซ้ า) 
ลูกเกดก็ให้ไม่ได้ (ซ้ า) 
ยิ่งกล้วยไม่ได้ใหญ่เลย (ซ้ า) 
 

เพลงแจว 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
แจวมาแจวจั้มฉึก น้ านิ่งไหลลึก นึกถึงคนแจว แจวมาแจวจ้ าฉึก น้ านิ่งไหลลึก 
นึกถึงคนแจว แจวเรือจะไปซื้อของ แจวเรือจะไปซื้อของ ขอเชิญ...ลุกขึ้นช่วย
แจว เอ้า!! 
 

เพลงเมื่อย 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
เมื่อยไหมจ๊ะน้องจ๋าต้องท าท่า อย่างงี้ อย่างงี้ ท าแล้วสบายใจดี อย่างงี้ อย่างงี้ 
สบายใจจัง 
 

เพลงพร้ิว  
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
พริ้วบาหน่านา พริ้ว พริ้ว บาหน่านา พริ้ว พริ้ว บาหน่านา โก๊ะ! 
โก๊ะ บาหน่านา โก๊ะ โก๊ะ บาหน่านา โก๊ะ โก๊ะ บาหน่านา เช็ค! 
เช็ค บาหน่านา เช็ค เช็ค บาหน่านา เช็ค เช็ค บาหน่านา พริ้ว ! 
 

เพลงโยก 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
โยกๆ กันให้สนุก กันให้สนุก ก็โยก ก็โยก โยกซ้าย แล้วก็โยกขวา 
โยกกันไปมา ก็โยก ก็โยก โยกแรงเค้าว่าหนูบ้า โยกแรงเค้าว่าหนูบ้า  
แต่ถ้าหนูไม่บ้าแล้วใครจะลุกขึ้นโยก 

(สามารถดูวิธีการสอนร้องและท่าเต้นได้ที่	:	www.youtube.com/watch?v=iVzik_Kij20)
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21.
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 เพลงคุณปู่ 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
คุณปู่ คิตะ คิตะ อยู่เผ่ามิกุ มิกุ มีเวทมนต์คูลุ คูลุ อยู่เผ่ามิกุ  
คือคุณปู่คิตะ คิตะ 
  

เพลงฉันและเธอ 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ฉันและเธอ เจอกัน แทบทุกวันเลยเชียว เมื่อเจอกันเราทักกัน เพื่อสมานไมตรี  
ยิ้มให้กันทีไร สุขฤทัยเปรมปรีด์  ต่างพูดจาพาที สวัสดีลาก่อน 
 

เพลงตุ๊กๆ 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
รถ ตุ๊กๆ รถ ตุ๊กๆ รถขึ้นสะพาน รถขึ้นสะพาน รถลงสะพาน รถลงสะพาน  
รถเลี้ยวซ้าย รถเลี้ยวซ้าย รถเลี้ยวขวา รถเลี้ยวขวา รถชักกระตุก รถชักกระตุก 
รถชักกระตุก 
 

เพลงดี๊ด ี
ท ำนองเพลง ตำลีกีปัส 
ซ้ายยกข้ึนชูมือขวาก็ถูสะโพกเบาๆ ขวายกข้ึนชูมือซ้ายก็ถูสะโพกเบาๆ  
เสร็จแล้วหมุนรอบตัวเรา เสร็จแล้วหมุนรอบตัวเรา สองมือจับเข่าเตะเท้าสลับกัน 
ดี๊ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี๊ ดี ดี ดี  ดี ดี ดี๊ ดี ดี ดี ดี ดี๊ ดี ดี ดี ดี ด ีดี ดี ดี 
 

เพลงชมรมสัน  
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
มา มา มา มาอยู่ชมรมสันทนา ฮา ฮา ฮา เอ้า ใครๆเค้าก็มา 
มา มา  เอิ้ว มา มา เอ้ิว มามามามา *มาสิมา มา ฮา ฮา ฮา (*ซ้ า) 
 

เพลงม่วยต่อตี ๋
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ม่วยต่อตี๋ เต้าหู้ยี้กับตั้งฉ่าย เกี๋ยมฉ่ายโป๊ยฉ่าย จีเจ๊กฉ่ายกับจั๊บฉ่าย 

44 

 เพลงคุณปู่ 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
คุณปู่ คิตะ คิตะ อยู่เผ่ามิกุ มิกุ มีเวทมนต์คูลุ คูลุ อยู่เผ่ามิกุ  
คือคุณปู่คิตะ คิตะ 
  

เพลงฉันและเธอ 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ฉันและเธอ เจอกัน แทบทุกวันเลยเชียว เมื่อเจอกันเราทักกัน เพื่อสมานไมตรี  
ยิ้มให้กันทีไร สุขฤทัยเปรมปรีด์  ต่างพูดจาพาที สวัสดีลาก่อน 
 

เพลงตุ๊กๆ 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
รถ ตุ๊กๆ รถ ตุ๊กๆ รถขึ้นสะพาน รถขึ้นสะพาน รถลงสะพาน รถลงสะพาน  
รถเลี้ยวซ้าย รถเลี้ยวซ้าย รถเลี้ยวขวา รถเลี้ยวขวา รถชักกระตุก รถชักกระตุก 
รถชักกระตุก 
 

เพลงดี๊ด ี
ท ำนองเพลง ตำลีกีปัส 
ซ้ายยกข้ึนชูมือขวาก็ถูสะโพกเบาๆ ขวายกข้ึนชูมือซ้ายก็ถูสะโพกเบาๆ  
เสร็จแล้วหมุนรอบตัวเรา เสร็จแล้วหมุนรอบตัวเรา สองมือจับเข่าเตะเท้าสลับกัน 
ดี๊ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี๊ ดี ดี ดี  ดี ดี ดี๊ ดี ดี ดี ดี ดี๊ ดี ดี ดี ดี ด ีดี ดี ดี 
 

เพลงชมรมสัน  
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
มา มา มา มาอยู่ชมรมสันทนา ฮา ฮา ฮา เอ้า ใครๆเค้าก็มา 
มา มา  เอิ้ว มา มา เอ้ิว มามามามา *มาสิมา มา ฮา ฮา ฮา (*ซ้ า) 
 

เพลงม่วยต่อตี ๋
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ม่วยต่อตี๋ เต้าหู้ยี้กับตั้งฉ่าย เกี๋ยมฉ่ายโป๊ยฉ่าย จีเจ๊กฉ่ายกับจั๊บฉ่าย 

(สามารถดูวิธีการสอนร้องและท่าเต้นได้ที่	:	www.youtube.com/watch?v=sF0AuZKsMeY&-
feature=youtu.be)
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 เพลงคุณปู่ 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
คุณปู่ คิตะ คิตะ อยู่เผ่ามิกุ มิกุ มีเวทมนต์คูลุ คูลุ อยู่เผ่ามิกุ  
คือคุณปู่คิตะ คิตะ 
  

เพลงฉันและเธอ 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ฉันและเธอ เจอกัน แทบทุกวันเลยเชียว เมื่อเจอกันเราทักกัน เพื่อสมานไมตรี  
ยิ้มให้กันทีไร สุขฤทัยเปรมปรีด์  ต่างพูดจาพาที สวัสดีลาก่อน 
 

เพลงตุ๊กๆ 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
รถ ตุ๊กๆ รถ ตุ๊กๆ รถขึ้นสะพาน รถขึ้นสะพาน รถลงสะพาน รถลงสะพาน  
รถเลี้ยวซ้าย รถเลี้ยวซ้าย รถเลี้ยวขวา รถเลี้ยวขวา รถชักกระตุก รถชักกระตุก 
รถชักกระตุก 
 

เพลงดี๊ด ี
ท ำนองเพลง ตำลีกีปัส 
ซ้ายยกข้ึนชูมือขวาก็ถูสะโพกเบาๆ ขวายกข้ึนชูมือซ้ายก็ถูสะโพกเบาๆ  
เสร็จแล้วหมุนรอบตัวเรา เสร็จแล้วหมุนรอบตัวเรา สองมือจับเข่าเตะเท้าสลับกัน 
ดี๊ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี๊ ดี ดี ดี  ดี ดี ดี๊ ดี ดี ดี ดี ดี๊ ดี ดี ดี ดี ด ีดี ดี ดี 
 

เพลงชมรมสัน  
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
มา มา มา มาอยู่ชมรมสันทนา ฮา ฮา ฮา เอ้า ใครๆเค้าก็มา 
มา มา  เอิ้ว มา มา เอ้ิว มามามามา *มาสิมา มา ฮา ฮา ฮา (*ซ้ า) 
 

เพลงม่วยต่อตี ๋
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ม่วยต่อตี๋ เต้าหู้ยี้กับตั้งฉ่าย เกี๋ยมฉ่ายโป๊ยฉ่าย จีเจ๊กฉ่ายกับจั๊บฉ่าย 
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 เพลงคุณปู่ 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
คุณปู่ คิตะ คิตะ อยู่เผ่ามิกุ มิกุ มีเวทมนต์คูลุ คูลุ อยู่เผ่ามิกุ  
คือคุณปู่คิตะ คิตะ 
  

เพลงฉันและเธอ 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ฉันและเธอ เจอกัน แทบทุกวันเลยเชียว เมื่อเจอกันเราทักกัน เพื่อสมานไมตรี  
ยิ้มให้กันทีไร สุขฤทัยเปรมปรีด์  ต่างพูดจาพาที สวัสดีลาก่อน 
 

เพลงตุ๊กๆ 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
รถ ตุ๊กๆ รถ ตุ๊กๆ รถขึ้นสะพาน รถขึ้นสะพาน รถลงสะพาน รถลงสะพาน  
รถเลี้ยวซ้าย รถเลี้ยวซ้าย รถเลี้ยวขวา รถเลี้ยวขวา รถชักกระตุก รถชักกระตุก 
รถชักกระตุก 
 

เพลงดี๊ด ี
ท ำนองเพลง ตำลีกีปัส 
ซ้ายยกข้ึนชูมือขวาก็ถูสะโพกเบาๆ ขวายกข้ึนชูมือซ้ายก็ถูสะโพกเบาๆ  
เสร็จแล้วหมุนรอบตัวเรา เสร็จแล้วหมุนรอบตัวเรา สองมือจับเข่าเตะเท้าสลับกัน 
ดี๊ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี๊ ดี ดี ดี  ดี ดี ดี๊ ดี ดี ดี ดี ดี๊ ดี ดี ดี ดี ด ีดี ดี ดี 
 

เพลงชมรมสัน  
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
มา มา มา มาอยู่ชมรมสันทนา ฮา ฮา ฮา เอ้า ใครๆเค้าก็มา 
มา มา  เอิ้ว มา มา เอ้ิว มามามามา *มาสิมา มา ฮา ฮา ฮา (*ซ้ า) 
 

เพลงม่วยต่อตี ๋
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ม่วยต่อตี๋ เต้าหู้ยี้กับตั้งฉ่าย เกี๋ยมฉ่ายโป๊ยฉ่าย จีเจ๊กฉ่ายกับจั๊บฉ่าย 
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22.

23.

24.

25.

26.

46 

 

เพลงใส้เดือนดิน 
ทํานองเพลง สามช่า 
ใส้เดือนดินออกหากินตอนกลางคืน ใส้เดือนดินออกหากินตอนกลางคืน  
กลางวันมันยังไม่ต่ืน กลางวันมันยังไม่ต่ืน ออกกลางคืนกะดึบๆ ออกกลางคืน
กะดึบๆ  
 

เพลงกินปลา 
ทํานองเพลง สามช่า 
กินปลาบ้าง อะไรบ้าง อะไรบ้าง กินปลาบ้าง อะไรบ้าง อะไรบ้าง 
ถ้ากินเข้าไปมากๆ ถ้ากินเข้าไปมากๆ  
แล้วมันจะซ่าๆๆ แล้วมันจะซ่าๆๆ  
 

เพลงช้างเป็ด 
ทํานองเพลง สามช่า 
ช้างๆๆ เห็นเป็ดอาบน้ําในคลอง ตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองมีหอยปูปลา 
มีตําหนิอยู่ท่ีไหน มีไฝอยู่ท่ีหน้า มีอะไรบอกมา ... มีหูมีตาหางยาว 
 

เพลงหรรษา 
ทํานองเพลง สามช่า 

มาเถิดเรามา มาร่วมร้องเพลงกัน พวกเราท้ังนัน้ลุกขึ้นพลันทันที แล้วเราก็หันหน้า
มาหากัน แล้วยิ้มให้กันปรบมือสามที เสร็จพลันแล้วเราก็หันกลับมา สนุกหนักหนา 
ปรบมือสิบที (จากนั้นเปล่ียนคําส่ังไปเรื่อยๆ เช่น เอาหัวไหล่ชนกันสิบที) 
 

เพลงชายทะเล 
ทํานองเพลง สามช่า 

เราอยู่กันสองคน อยู่ท่ีชายทะเล เราร้องเพลงฮาเฮ ฉื่อดือด้ึบฉึบฉึบดือด๋ือ เธอมอง
ฉันฉันก็มองเธอๆ ลา.... (จากนั้นก็เปล่ียนจากเราอยู่กันสองคน เป็นประโยคอื่นๆ 
เช่น เราอยู่กันสิบคน, เราอยู่บ้านเดียวกัน) 
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27.

29.

30.

28.

47 

 เพลงมันยกร่อง 
ทํานองเพลง สามช่า 
มันยกร่อง ฟ๎กทองแตงไทย สาวๆหน้ามน ทําไมเป็นคนหลายใจ ใครล่ะ ใครล่ะ  
จะไม่น่าน้อยใจ เอ่อ เออ เอ้อ เอ๊ย....ย มันน้อยใจ๋ น้อยใจ 
 

เพลง 7 นาฬิกา (aka เช้าวันหนึ่ง) 
ทํานองเพลง สามช่า 
เช้าวันหนึ่งวันนัน้ วันหนึง่วนันั้น 7 นาฬิกา A กระโดดออกมาก็บอกว่ารัก รัก B 
คนเดียว B ก็บอกว่ารัก ก็บอกว่ารัก รัก A คนเดียว ใครก็ไม่แลเหลียว ก็ไม่แล
เหลียวให้เสียเวลา 
 

เพลง โอเยโป 
ทํานองเพลง สามช่า 
โอเยโป ตา ตา เย่ล่ะ โอเยโป ตา ตา เย่ล่ะ โอเยโป ตา ตา เยโป อีโต๊ะปฺะโต๋เย่โป  
อีโต๊ะปฺะโต๋เย่ล่ะ 
 

เพลงตด 
ทํานองเพลง สามช่า 
ตด ฉันลอยมาตามลม ถ้าใครได้ดม ก็ปฺะลัมป๎่มป๎๊ม จมูกมีไว้หายใจ ถ้าใครตดใส่
ก็ปฺะลัมป๎่มป๎๊ม 
 

เพลงพวกเราเด็กมทร. 
ทํานองเพลง สามช่า 
พวกเราเด็กมทร. พวกเราเด็ก มทร.น่ารัก สามัคคี มีวินัย  
ผู้นํามทร.ยุคใหม่ ผู้นํามทร.ยุคใหม่ เก่งดี มีวินัย เด็กมทร. 
 

เพลงความรัก 
ทํานองเพลง สามช่า 
ความรักอยู่สูง ความรักอยู่ตํ่า ความรักอยู่รอบๆ ความรักอยู่ข้างใน  
สวัสดีฉันรักเธอ สวัสดีฉันรักเธอ 
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 เพลงมันยกร่อง 
ทํานองเพลง สามช่า 
มันยกร่อง ฟ๎กทองแตงไทย สาวๆหน้ามน ทําไมเป็นคนหลายใจ ใครล่ะ ใครล่ะ  
จะไม่น่าน้อยใจ เอ่อ เออ เอ้อ เอ๊ย....ย มันน้อยใจ๋ น้อยใจ 
 

เพลง 7 นาฬิกา (aka เช้าวันหนึ่ง) 
ทํานองเพลง สามช่า 
เช้าวันหนึ่งวันนัน้ วันหนึง่วนันั้น 7 นาฬิกา A กระโดดออกมาก็บอกว่ารัก รัก B 
คนเดียว B ก็บอกว่ารัก ก็บอกว่ารัก รัก A คนเดียว ใครก็ไม่แลเหลียว ก็ไม่แล
เหลียวให้เสียเวลา 
 

เพลง โอเยโป 
ทํานองเพลง สามช่า 
โอเยโป ตา ตา เย่ล่ะ โอเยโป ตา ตา เย่ล่ะ โอเยโป ตา ตา เยโป อีโต๊ะปฺะโต๋เย่โป  
อีโต๊ะปฺะโต๋เย่ล่ะ 
 

เพลงตด 
ทํานองเพลง สามช่า 
ตด ฉันลอยมาตามลม ถ้าใครได้ดม ก็ปฺะลัมป๎่มป๎๊ม จมูกมีไว้หายใจ ถ้าใครตดใส่
ก็ปฺะลัมป๎่มป๎๊ม 
 

เพลงพวกเราเด็กมทร. 
ทํานองเพลง สามช่า 
พวกเราเด็กมทร. พวกเราเด็ก มทร.น่ารัก สามัคคี มีวินัย  
ผู้นํามทร.ยุคใหม่ ผู้นํามทร.ยุคใหม่ เก่งดี มีวินัย เด็กมทร. 
 

เพลงความรัก 
ทํานองเพลง สามช่า 
ความรักอยู่สูง ความรักอยู่ตํ่า ความรักอยู่รอบๆ ความรักอยู่ข้างใน  
สวัสดีฉันรักเธอ สวัสดีฉันรักเธอ 
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 เพลงมันยกร่อง 
ทํานองเพลง สามช่า 
มันยกร่อง ฟ๎กทองแตงไทย สาวๆหน้ามน ทําไมเป็นคนหลายใจ ใครล่ะ ใครล่ะ  
จะไม่น่าน้อยใจ เอ่อ เออ เอ้อ เอ๊ย....ย มันน้อยใจ๋ น้อยใจ 
 

เพลง 7 นาฬิกา (aka เช้าวันหนึ่ง) 
ทํานองเพลง สามช่า 
เช้าวันหนึ่งวันนัน้ วันหนึง่วนันั้น 7 นาฬิกา A กระโดดออกมาก็บอกว่ารัก รัก B 
คนเดียว B ก็บอกว่ารัก ก็บอกว่ารัก รัก A คนเดียว ใครก็ไม่แลเหลียว ก็ไม่แล
เหลียวให้เสียเวลา 
 

เพลง โอเยโป 
ทํานองเพลง สามช่า 
โอเยโป ตา ตา เย่ล่ะ โอเยโป ตา ตา เย่ล่ะ โอเยโป ตา ตา เยโป อีโต๊ะปฺะโต๋เย่โป  
อีโต๊ะปฺะโต๋เย่ล่ะ 
 

เพลงตด 
ทํานองเพลง สามช่า 
ตด ฉันลอยมาตามลม ถ้าใครได้ดม ก็ปฺะลัมป๎่มป๎๊ม จมูกมีไว้หายใจ ถ้าใครตดใส่
ก็ปฺะลัมป๎่มป๎๊ม 
 

เพลงพวกเราเด็กมทร. 
ทํานองเพลง สามช่า 
พวกเราเด็กมทร. พวกเราเด็ก มทร.น่ารัก สามัคคี มีวินัย  
ผู้นํามทร.ยุคใหม่ ผู้นํามทร.ยุคใหม่ เก่งดี มีวินัย เด็กมทร. 
 

เพลงจักรยานเทอร์โบ 
ทํานองเพลง สามช่า 
จักรยานเทอร์โบ โอ้โห โอ้โห สีสันสดใส 
เวลาขับก็ไปได้ไกล นั่นไง นั่นไง จักรยานเทอร์โบ  
 
  

31.

47 

 

เพลง 7 นำฬิกำ (aka เช้ำวันหนึ่ง) 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
เช้าวันหนึ่งวันนั้น วันหนึ่งวันนั้น 7 นาฬิกา A กระโดดออกมาก็บอกว่ารัก รัก B 
คนเดียว B ก็บอกว่ารัก ก็บอกว่ารัก รัก A คนเดียว ใครก็ไม่แลเหลียว ก็ไม่แล
เหลียวให้เสียเวลา 
 

เพลง โอเยโป 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
โอเยโป ตา ตา เย่ล่ะ โอเยโป ตา ตา เย่ล่ะ โอเยโป ตา ตา เยโป อีโต๊ะป๊ะโต๋เย่โป  
อีโต๊ะป๊ะโต๋เย่ล่ะ 
 

เพลงพวกเรำเด็กมทร. 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
พวกเราเด็กมทร. พวกเราเด็ก มทร.น่ารัก สามัคคี มีวินัย  
ผู้น ามทร.ยุกใหม่ ผู้น ามทร.ยุกใหม่ เก่งดี มีวินัย เด็กมทร. 
 

เพลงควำมรัก 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ความรักอยู่สูง ความรักอยู่ต่ า ความรักอยู่รอบๆ ความรักอยู่ข้างใน  
สวัสดีฉันรักเธอ สวัสดีฉันรักเธอ 
 

เพลงสวรรค์บันดำล 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
สวรรค์บันดาล (ซ้ า) ดลให้เรามา ให้สองเรามาพบกันวันใหม ่
เจอะกันวันนี้ ดีอกดีใจ  รื่นเริงกันไปไม่รู้โรยรา 
จะอยู่แห่งไหนเตือนใจเตือนตา จะอยู่บนฟ้าเตือนตาเตือนใจ 
สวรรค์บันดาล 
 

(สามารถดูวิธีการสอนร้องและท่าเต้นได้ที่	:	www.youtube.com/watch?v=I7gg_U1evHU)
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32.

33.

34.

35.

36.

48 

 

เพลงศักด์ิศรีนันทนาการ 
(คําร้องอาจารย์ภูมินทร์ มีขันหมาก ทํานองเพลงพม่าประเทศ  

“โปรดเตรียมเคารพธงชาติ”เพลงเทียบเวลา ทํานองเคารพธงชาติ) 

นันทนาการนั้นสร้างความสุข เน้นความสนุกสาระบันเทิง 
(ช่วยบรรเทาทุกข์ระทม ให้อารมณ์รื่นเริง 

คิดอย่างมีช้ันเชิง ช่ืนชมช่ือช้ัน) *ซ้ํา 
(สมเกียรติ สานกิจ สร้างมิตรไมตรี 

เสริมค่าชีวี ศักดิ์ศรีนันทนาการฯ) *ซ้ํา 
  

 

เพลงเรือหางยาว 
ทํานองเพลง สามช่า 
เรือหางยาว ตะแหลนแตนแต๊น ลงเรือแจวพายไปพายมา เรือไททานิกวอดวายชีวา 
เรือไททานิกวอดวายชีวา เรือด่วนก็มา เอ๊าบึด จํ้าบึด เอ๊าบึด จํ้าบึด เอ๊าบึด จํ้าบึด 
 

เพลงมากลางวัน 
ทํานองเพลง สามช่า 
มากลางวัน เธอนัดให้มากลางคืน มากลางคืน เธอนัดให้มากลางวัน  
(ซ้ําท้ังเพลงอีก 1 รอบ) 
 

เพลงสุรางกาณ ี
ทํานองเพลง สามช่า 
สุรางกาณี สุรางกาณี สุรางกาณีเตมารูเตนาวา มารูมารูมารู 
สุรางกาณีเตมารู สุรางกาณีเตมารูเตนาวา 
 

เพลงลมเพลมพัด 
ทํานองเพลง สามช่า 
ลมเพลมพัด โบกสะบัดพัดมาไวๆ (ซ้ํา)   
ลมเพลมพัดอะไร ลมเพลมพัดอะไร ฉันจะบอกให้…….. 

48 

 

เพลงศักด์ิศรีนันทนาการ 
(คําร้องอาจารย์ภูมินทร์ มีขันหมาก ทํานองเพลงพม่าประเทศ  

“โปรดเตรียมเคารพธงชาติ”เพลงเทียบเวลา ทํานองเคารพธงชาติ) 

นันทนาการนั้นสร้างความสุข เน้นความสนุกสาระบันเทิง 
(ช่วยบรรเทาทุกข์ระทม ให้อารมณ์รื่นเริง 

คิดอย่างมีช้ันเชิง ช่ืนชมช่ือช้ัน) *ซ้ํา 
(สมเกียรติ สานกิจ สร้างมิตรไมตรี 

เสริมค่าชีวี ศักดิ์ศรีนันทนาการฯ) *ซ้ํา 
  

 

เพลงเรือหางยาว 
ทํานองเพลง สามช่า 
เรือหางยาว ตะแหลนแตนแต๊น ลงเรือแจวพายไปพายมา เรือไททานิกวอดวายชีวา 
เรือไททานิกวอดวายชีวา เรือด่วนก็มา เอ๊าบึด จํ้าบึด เอ๊าบึด จํ้าบึด เอ๊าบึด จํ้าบึด 
 

เพลงมากลางวัน 
ทํานองเพลง สามช่า 
มากลางวัน เธอนัดให้มากลางคืน มากลางคืน เธอนัดให้มากลางวัน  
(ซ้ําท้ังเพลงอีก 1 รอบ) 
 

เพลงสุรางกาณ ี
ทํานองเพลง สามช่า 
สุรางกาณี สุรางกาณี สุรางกาณีเตมารูเตนาวา มารูมารูมารู 
สุรางกาณีเตมารู สุรางกาณีเตมารูเตนาวา 
 

เพลงลมเพลมพัด 
ทํานองเพลง สามช่า 
ลมเพลมพัด โบกสะบัดพัดมาไวๆ (ซ้ํา)   
ลมเพลมพัดอะไร ลมเพลมพัดอะไร ฉันจะบอกให้…….. 

(สามารถดูวิธีการสอนร้องและท่าเต้นได้ที่	:	www.youtube.com/watch?v=xeQYMZp34JA)

คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ 2561

CREATIVE ACTIVITY LIST FOR FRESHMEN 2018

46



37.

38.

49 

 

เพลงเหงาใจ 
ผู้นําเสนอ : อาจารย์จิตพิสุทธิ์ หงษ์ขจร 

 

หากตะวันไม่ส่องแสงมาท้องฟูาก็หม่นเหงาใจ 
ร้องเป็นเพลงบรรเลงบอกไปให้เธอได้รู้ 

ว่าท่ีแหล่งนี้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเรามีแสงดาวเคียงคู่ 
ให้ใจเรามีสุขอยู่กลางปุาเขา 

* สุขท่ีได้รัก สุขท่ียังคอย ให้ใจมันลอยไปไกลแสนไกล 
หากความฝ๎นนั้นยังมีอยู่เต็มหัวใจ 

หากเธอนั้นมีเวลา จะชวนมาเดินตามฉันไป 
สุขท่ีได้ฝ๎นได้ฟูาไกลใน....(ค่าย) ของเรา 

(ซ้ํา*) 

ด้วยดวงใจ 
ผู้นําเสนอ : ว่าที่ร้อยตรีสุรัตน์ ผลเจริญสุข 

ด้วยดวงใจ ท่ีใฝุฝ๎นหา ใจเรามุ่งมั่นท่ีก้าวมา 
ค้นหาตัวเอง คืนวันผ่านไป หัวใจไม่เหงาวังเวง 

ร่วมกันบรรเลง บทเพลงแห่งสันติภาพ 
* รักคงมั่น ผูกพันเราไว้ สัญญากนัไว้อย่างไร 
ขอให้คงอยู่นิรันดร์ ด้วยใจศรัทธา ด้วยใจใฝุฝ๎น 

ด้วยใจรักกัน สร้างสรรค์สัมพันธ์ไม่คลาย 
** รัก คงอยู่แสนนาน ฝ๎น คงอยู่ไม่ไกล 

บนเส้นทางชีวิตท่ีเราฝ๎นใฝุ ก้าวเดินต่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง 
*,** 

(บนเส้นทางชีวิตท่ีเราฝ๎นใฝุ ก้าวเดินต่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง) 
 

คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ 2561

CREATIVE ACTIVITY LIST FOR FRESHMEN 2018

47



50 

 

สาระดี.... 

 เราเป็นใคร? เราคือ ผู้มีจิตอาสา มีจิตที่ เป็นสาธารณะคือคน
นันทนาการ เราคือผู้บุกเบิก เราคือแกนนํานักศึกษา เราคือผู้นํา
นักศึกษา คําว่าผู้นํานี้จะสอนให้เราคิดเป็น ทําเป็น พูดเป็น 

 เรากําลังทําอะไร? เรากําลังทําในส่ิงที่ย่ิงใหญ่ เรากําลังเตรียมงานที่
ยิ่งใหญ่ งานที่จะทําให้น้องๆหลายร้อยหลายพันคนที่ต่างทิศต่างทาง 
ต่างที่ต่างคณะได้รู้จักกัน ได้สนิทสนมกัน และได้เรียนรู้แนวคิดต่างๆ 
มากมายจากเรา จงเดินหน้าต่อไป เพราะเรากําลังเตรียมงาน 
เพื่อ “สร้างคน” … 

 เราทําเพื่ออะไร? เรากําลังทําเพื่อมหาวิทยาลัยของเรา มหาวิทยาลัย
ของเรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทําเพ่ือน้องๆ  
ทําเพื่อเพื่อนๆ ทําเพื่อพ่ีๆ ฯลฯ การทําเพื่อผู้อื่นนั้นเราจะได้เรียนรู้ถึง
คําว่า “ผู้ให้” และพวกเราคือผู้ให้ที่ไม่เคยหวังส่ิงตอบแทนเลย  
เราจะรู้จักคําว่าผู้ให้มากยิ่งขึ้น ทําให้รู้ว่า “ผู้ให้ มีความสุขกว่า
ผู้รับ” 

 
จงต้ังใจทํา และจงภาคภูมิใจกับคําว่าให้ 
สู้ๆ นะครับทุกคน 

จงตัง้ใจท�ำ และจงภำคภมิูใจ

กับค�ำว่ำให้ สู้ๆ  นะครับทกุคน
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เกมส์ ปูลงรู-เกลียวสัมพันธ์ 
วิธีเล่นปูลงรู : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม ให้ผู้เล่นถามชื่อเพ่ือนคนซ้ายมือและขวามือ 
เมื่อผู้น าพูดค าว่า "หนึ่ง" ให้ผู้เล่นก ามือซ้ายหลวมๆเป็นรู ถ้าผู้น าพูดค าว่า "สอง" 
ให้ผู้เล่นชูนิ้วชี้มือขวาขึ้น ถ้าผู้น าพูดค าว่า "สาม" ให้ผู้เล่นน านิ้วชี้มือขวาวนปากรู
ของเพ่ือนทางขวามือ เมื่อผู้น าพูดค าว่า "สี่" ให้เอานิ้วแหย่ลงไปในรู และถ้าผู้น าพูด
ค าว่า "ห้า" มือที่ท าเป็นรูต้องพยายามจับปู(ที่เป็นนิ้ว)ให้ได้ ส่วนปู(นิ้ว)ต้องพยายาม
หนีออกจากรูให้ได้ คนที่ถูกจับได้ให้ออกมานั่งเป็นวงอยู่กลางวง 
วิธีเล่นเกลียวสัมพันธ์ : เมื่อมีผู้เล่นมานั่งอยู่ในวงเยอะพอสมควรให้ผู้เล่นทั้งหมด
จับมือ กันโดยคนที่จับจะต้องเป็นคนที่เราถามชื่อไว้ตั้งแต่แรก จากนั้นให้ผู้เล่น
พยายามแกะวงออกให้เป็นวงกลมวงเดียว  
 

เกมส์ เป่ำยิงฉุบชิงแชมป์โลก 
เนื้อเพลง : ซ้ายแล้วก็ซ้ายๆๆ ขวาแล้วก็ขวาๆๆ ข้างหน้า ข้างหลัง  ข้างหน้าๆๆๆ 
ใครขวางหน้าให้เป่ายิงฉุบ  ยิงฉุบ ยิงฉุบ ยิงฉุบ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นคู่หรือวงกลมสองวงซ้อนกัน ร้องเพลงพร้อมท าท่าประกอบ 
เมื่อจบเพลงให้ผู้เล่นเป่ายิงฉุบ คนที่แพ้ต้องไปต่อหลังคนที่ชนะ จากนั้นจึงไปเปา
ยิงฉุบ กับแถวอ่ืนๆต่อไป จนกว่าจะได้แถวที่ชนะแถวเดียว 
  

เกมส์ บก น้ ำ อำกำศ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม ให้ผู้เล่นพูด "บก น้ า อากาศ" เมื่อผู้น าไปหยุดที่ใคร
แล้วพูดว่า "บก" ให้ผู้เล่นบอกชื่อสัตว์บก แต่ถ้าเป็น "น้ า" ให้บอกชื่อสัตว์น้ า 
และถ้าเป็น "อากาศ" ให้บอกชื่อสัตว์ที่บินได้ 
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เกมส์ แนะน ำตัวเอง-ทำแป้ง 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม ให้ผู้เล่นแนะน าชื่อตัวเองพร้อมบอกว่าชอบทาแป้ง
ที่...(อวัยวะ) และเหตุผลที่ทาที่อวัยวะนั้นด้วย เช่น ผมชื่อบอยชอบทาแป้งที่หลัง
เพราะเย็นดี 
 

เกมส์ ทิชชู่ สบู่ ยำสีฟัน 
วิธีเล่น : ก าหนดค าขึ้นมา 3 ค า คือ "ทิชชู่" "สบู่" "ยาสีฟัน" จัดผู้เล่นเป็นวงกลม 
เมื่อผู้น าชี้ที่ผู้เล่นแล้วบอกว่า "ทิชชู่" ผู้เล่นต้องบอกชื่อที่เหลือ ก็คือ สบู่ ยาสีฟัน 
 

เกมส์ แสดงท่ำประกอบชื่อ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม ให้ผู้เล่นแนะน าชื่อตัวเองพร้อมท าท่าประกอบ 
จากนั้นให้คนถัดมา(ทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้) บอกชื่อพร้อมท าท่าของคนที่แล้ว 
และบอกชื่อตัวเองพร้อมท าท่าประกอบ และให้คนถัดไปท าเหมือนกัน (แนะน า 
จ านวนคนเล่นประมาณ 5 คนต่อหนึ่งชุด) 
 

เกมส์ ฝึกทหำร 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม เมื่อผู้น าพูดว่า "หนึ่ง" (หรือค าว่าอะไรก็ได้) ให้ผู้เล่น
ก้าวไปทางซ้าย 1 ก้าว เมื่อผู้น าพูดค าว่า "สอง" ให้ผู้เล่นก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว 
เมื่อผู้น าพูดค าว่า "สาม" ให้ผู้เล่นก้าวไปทางขวา 1 ก้าว และผู้น าพูดค าว่า "สี่" ให้ผู้
เล่นก้าวถอยหลัง 1 ก้าว แต่ถ้าพูดค าว่า...?  
 

เกมส์ สูตรคูณ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม ให้ผู้เล่นท่องสูตรคูณโดยมีข้อแม้ว่าแต่ละคนออก
เสียงได้แค่พยางค์เดียวเท่านั้น 
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เกมส์ ปลำร้ำ-ปลำทู 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นคู่หรือวงกลมสองวงซ้อนกัน ให้ผู้เล่นเอาฝ่ามือข้างใดข้าง
หนึ่ ง ป ร ะก บ กั น ( ค ล้ า ย ๆ จั บมื อ แ บ บ ฝ รั่ ง )  ก า ห น ด ใ ห้ ฝ่ า ย ห นึ่ ง เ ป็ น 
ปลาร้า อีกฝ่ายหนึ่งเป็นปลาทู เมื่อผู้น าพูด"ปลาร้า" ให้ฝ่ายปลาร้าพยายามเอามือ
ทั้งสองข้าง ตีมือฝ่ายปลาทูให้ได้ ในขณะเดียวกันฝ่ายปลาทูต้องหลบการตีมือจาก 
ฝ่ายปลาร้าให้ได้เช่นกัน แต่ถ้าผู้น าพูด "ปลาทู" ก็ให้ท าเช่นเดียวกับที่ผู้น าพูดว่า 
ปลาร้า 
 

เกมส์ รักเมืองไทย 
เนื้อเพลง : รักเมืองไทย ชูชาติไทย ท านุบ ารุงให้รุ่งเรือง สมเป็นเมืองของไทย 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม คนที่ถูกชี้คนแรกให้ท าท่าโบกธง คนข้างๆคนโบกธง
(ซ้ายและขวา)ให้วันทยาหัตถ์  และคนต่อมาให้เดินสวนสนาม คนที่สี่ให้ยิงปืน  
คนที่ห้าให้ขว้างระเบิด 
 

เกมส์ จันทรโครพ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลมสองวง นั่งหันหน้าเข้าหากัน (จับคู่) ให้คนที่อยู่ใน
วงเป็นจันทโครพ ก าลูกอมไว้ในมือให้แน่น (สมมุติว่าเป็นผอบ) โดยที่คนวงนอก
เป็นโจรป่า พยายามแกะลูกอมออกจากมือจันทรโครพ(คนวงใน)ให้ได้ 
  

เกมส์ลมเพลมพัด 
เนื้อเพลง : ลมเพลมพัด โบกสะบัดพัดมาไวๆ ลมเพลมพัดอะไร ลมเพลมพัดอะไร 
ฉันจะบอกให้... 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นวงกลมหรือกลุ่ม เมื่อผู้น าร้องเพลงจบแล้วผู้น าสั่งว่า "พัดคนที่ใส่
กางเกง" ให้คนที่ใส่กางเกงวิ่งไปยังฝั่งตรงข้าม หรือย้ายต าแหน่งที่ยืนอยู่ไปยัง
ต าแหน่งอื่น 
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 เกมส์ ซ้ายเป็นหมา-ขวาเป็นหยัง 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม มีกติกาอยู่ว่าถ้าผู้เล่นหันหน้าไปทางซ้ายให้พูด
คําว่า "หมา" แต่ถ้าหันหน้าไปทางขวาให้พูดคําว่า "เป็นหยัง" ซึ่งผู้เล่นจะหัน
หน้าไปทางไหนก็ได้ แต่ต้องพูดให้ถูกตามกติกา 
 

เกมส์ จ๊ะเอ๋ 
เนื้อเพลง :สวัสดีจ๊ะ หันมาสิจ๊ะ ยิ้มหน่อยสิจ๊ะ จ๊ะๆๆ จ๊ะเอ๋  
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นคู่หรือวงกลมสองวงซ้อนกัน ให้ผู้เล่นหันหลังชนกันแล้วร้อง
เพลง เมื่อจบเพลงให้ผู้เล่นหันหลังกลับ โดยมีกติการว่า ถ้าหน้ามาแล้วเจอกันผู้ท่ี
อยู่วงในเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าหันมาแล้วไม่เจอกันผู้ท่ีอยู่วงนอกชนะ (หรือแบ่งเป็น
ชาย-หญิงก็ได้) 
 

เกมส์ พายเรือไปในธารา 
เนื้อเพลง : พายเรือไปในธารา กุ้งหอยปูปลา แหวกว่ายเวียนวน พายเรือกันไป
หลายคน เรือจึงชนกันเอง เรือกําลังจะล่ม เอ้า... เรือกําลังจะล่ม ขอคน...  
(จํานวนคน) คนเอา...(อวัยวะในร่างกาย) ชนกัน เช่น เข่า หน้าผาก ฯลฯ  
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นวง ให้ผู้เล่นร้องเพลง เมื่อจบเพลง ผู้นําจะบอกว่า 
ขอคน...คน เอา...ชนกัน ก็ให้ผู้เล่นทําตามคําบอกของผู้นํา เช่น ให้คน 4 คน เอา
เข่าชนกันผู้เล่นก็ต้องหาคนส่ีคนเอาเข่ามาชนกัน 
 

เกมส์ ของใคร 
วิธีเล่น : แบ่งกลุ่มออกเป็นแถวเท่าๆกัน เมื่อผู้นําให้สัญญาณนกหวีดเริ่มเล่น  
ให้ทุกคนในแถวเริ่มต่อโดยใช้อวัยวะทุกๆ ส่วนของร่างกาย หรืออุปกรณ์ทีมีอยู่ๆ 
กันไปให้ยาวท่ีสุด และเมื่อสัญญาณนกหวีดดังให้หยุดต่อทันที แถวใดต่อได้ยาว
ท่ีสุดแถวนั้นเป็นแถวชนะ 
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18.

19.
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เกมส์ ตำรำง 9 ช่อง 
อุปกรณ์ : กระดาษแผ่นเล็กๆ ปากกา 
วิธีเล่น : แบ่งผู้เล่นออกเป็นแถวหรือกลุ่ม แจกกระดาษ-ปากกาให้ผู้เล่นครบทุก
คน ในแผ่นกระดาษให้ผู้เล่นตีตาราง 9 ช่องและใส่หมายเลข 1-9 ก ากับไว้ในแต่
ละช่องด้วย จากนั้นให้ผู้เล่นถามชื่อคนในกลุ่มหรือนอกกลุ่มก็ได้ แล้วจดลงใน
ตาราง 1 ช่อง ต่อ 1 ชื่อ ผู้น าจะถามค าถาม ตั้งแต่ข้อ 1-9 ให้ผู้เล่นออกตามหา
ค าตอบตามชื่อที่อยู่ในตาราง เช่น ข้อ 1 บอกว่า "ให้ไปถามคนที่อยู่ในช่องที่ 1 ว่า
ถ้ามันนัดกับแฟนจะไปเที่ยวที่ไหน" ผู้เล่นจะต้องดูว่าในช่องที่ 1 นั้นเขียนชื่อใคร
ไว้ จะต้องไปตามหาค าตอบจากคนคนนั้นให้ได้ 
 

เกมส์ เลขนรก 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม โดยยืนเบียดกันไว้ แล้วเอามือแตะที่หัวของคน
ข้างๆทั้งสองข้าง ให้ผู้เล่นนับ 1-5 แล้วจ าเลขของตัวเองไว้ เมื่อผู้น าบอกเลขไหน 
คนที่นับเลขนั้นๆต้องรีบกระโดดออกมา ในขณะที่คนข้างทั้งสองก็ตบหัวใส่เลข
นั้นๆ 
 

เกมส์ ให้ท่ำ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละเท่าๆกัน ให้คนน าหาคนให้ท่า (ง่ายที่สุดก็พ่ี
เลี้ยงนั่นแหละ) ให้คนสุดท้ายของแต่ละแถวไปหาคนให้ท่าแล้วกลับมาท าให้คน
รองสุดท้ายดู โดยที่ห้ามพูดและคนที่อยู่ข้างหน้าห้ามหันกลับมาดู ค่อยๆส่งต่อท่า
ไปให้คนต่อไปจนถึงหน้าสุด เมื่อครบทุกแถวแล้ว ให้คนหน้าสุดของแต่ละแถว 
ออกมาแสดงท่าให้ดู 
 

เกมส์ งูกินหำง 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆ หัวแถวเรียกว่า "หัวงู" (ไม่ใช่พวกชอบเด็กนะ) 
หางแถวเรียก "หางงู" แจกผ้าหรือป้ายชื่อให้หางงู หัวงูจะต้องพยายามเอาผ้ามา
จากหางงู และหางงูต้องหนีเพื่อไม่ให้หัวงูเอาผ้าไปได้ และตัวงูห้ามหลุดจากแถว 
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เกมส์ ตำรำง 9 ช่อง 
อุปกรณ์ : กระดาษแผ่นเล็กๆ ปากกา 
วิธีเล่น : แบ่งผู้เล่นออกเป็นแถวหรือกลุ่ม แจกกระดาษ-ปากกาให้ผู้เล่นครบทุก
คน ในแผ่นกระดาษให้ผู้เล่นตีตาราง 9 ช่องและใส่หมายเลข 1-9 ก ากับไว้ในแต่
ละช่องด้วย จากนั้นให้ผู้เล่นถามชื่อคนในกลุ่มหรือนอกกลุ่มก็ได้ แล้วจดลงใน
ตาราง 1 ช่อง ต่อ 1 ชื่อ ผู้น าจะถามค าถาม ตั้งแต่ข้อ 1-9 ให้ผู้เล่นออกตามหา
ค าตอบตามชื่อที่อยู่ในตาราง เช่น ข้อ 1 บอกว่า "ให้ไปถามคนที่อยู่ในช่องที่ 1  
ว่าถ้ามันนัดกับแฟนจะไปเที่ยวที่ไหน" ผู้เล่นจะต้องดูว่าในช่องที่ 1 นั้นเขียนชื่อ
ใครไว้ จะต้องไปตามหาค าตอบจากคนคนนั้นให้ได้ 
 

เกมส์ เฮอริเคน 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นให้นั่งเป็นแถวๆ ให้สมาชิกแต่ละแถวคล้องแขนกัน ผู้เล่น
ต้องท าตามที่ผู้น าสั่ง โดยผู้น าจะท าการผายมือ จากนั้นให้ผู้เล่นเอนตัวไปตามมือ
ของผู้น า โดยผู้น าจะท าให้ผู้เล่นเกิดความรู้สึกเหมือนเล่นเครื่องเล่น 
 

เกมส์ ให้ท่ำ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละเท่าๆกัน ให้คนน าหาคนให้ท่า (ง่ายที่สุดก็
พ่ีเลี้ยงนั่นแหละ) ให้คนสุดท้ายของแต่ละแถวไปหาคนให้ท่าแล้วกลับมาท าให้คน
รองสุดท้ายดู โดยที่ห้ามพูดและคนที่อยู่ข้างหน้าห้ามหันกลับมาดู ค่อยๆส่งต่อท่า
ไปให้คนต่อไปจนถึงหน้าสุด เมื่อครบทุกแถวแล้ว ให้คนหน้าสุดของแต่ละแถว 
ออกมาแสดงท่าให้ดู 
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สาระด.ี... 

ลด ละ เลี่ยง ควำมรุนแรงทุกรูปแบบ  
  

ไม่ว่าจะเป็นค าพูดท่ีหยาบคาย การเล่นโลดโผนและสกปรก 
ท่ีเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบท้ังในด้านร่างกายและจิตใจ จนถึงขั้นเกิด
อันตรายแก่ชีวิตและสุขภาพกายใจ หรือเกิดการทะเลาะวิวาทกันได้ 
บางทีเราอาจจะลืมไปว่าการกระท าท่ีสุภาพอ่อนโยนของรุ่นพี่จะสร้าง
ความประทับใจให้กับรุ่นน้องได้มากกว่าการกระท าท่ีหยาบคายรุนแรง 

ห้ำม!! 
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สาระด.ี... 

ปลอดอบำยมุขทุกประเภท 
 หลายคนคงมองว่าเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วที่กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้าง
สัมพันธ์ในทุกที่ต้องใช้สุรายาเสพติดเป็นตัวช่วยกระชับให้ความสัมพันธ์แนบแน่น
ขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ในแวดวงการศึกษาที่บ่อยครั้งเราจะได้ยินข่าวว่ามีการบังคับให้
น้องใหม่ดื่มเหล้าสูบยา ทั้งเพ่ือตอบสนองความคึกคะนองของรุ่นพ่ีและเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจให้กับรุ่นน้องว่าถ้าท าแบบนี้ก็จะเป็นพี่น้องกันอย่างสมบูรณ์ บางทีเรา
อาจจะลืมไปว่าการนั่งกินบุฟเฟต์หมูกระทะด้วยกันคุยกันไป จะสร้างความ
สนุกสนานและเสียงหัวเราะได้มากกว่าการเมาเหล้าแล้วพูดกันไม่รู้เรื่อง  
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เกมส์ มังกรลอดถ้ ำ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆ แล้วให้ผู้เล่นนับตลอด (1234 ...) จนครบทุกคน
และให้จ าหมายเลขของตัวเองไว้ ให้ผู้เล่นยืนขึ้นแล้วจับมือเพ่ือนคนข้างๆไว้ เมื่อ
ผู้น าพูดหมายเลขคู่ใดคู่หนึ่งขึ้นมา เช่น 15 - 16 ให้คนที่ถูกเรียกยกแขนขึ้นเป็น
ถ้ า แล้วให้หัวแถวและหางแถววิ่งลอดถ้ า ใครเสร็จก่อนโดยที่มือไม่หลุดถือว่าชนะ 
 

เกมส์ จับคู่อวัยวะ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลมสองวงหรือจับคู่ชายหญิง ผู้น าจะบอกชื่ออวัยวะ 
โดยมีข้อก าหนดว่าผู้หญิงจะต้องเอาอวัยวะที่เป็นพยางค์แรกมาจับคู่กับอวัยวะ
ของผู้ชายที่เป็นพยางค์หลัง ตามชื่ออวัยวะนั้นๆ เช่น "หัวไหล่" ก็ให้ผู้หญิงเอาหัว
ไปแตะกับไหล่ผู้ชาย... 
 

เกมส์ ฝ่ำก ำแพงใจ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นสองแถวหันหน้าเข้าหากัน แบ่งออกเป็นฝั่งตะวันตก
กับฝั่งตะวันออก เมื่อผู้น าบอกให้ฝ่าก าแพง ให้ฝั่งตะวันตกพยายามฝ่าแถวของฝั่ง
ตะวันออกไปให้ได้มากท่ีสุด และอีกฝั่งก็ท าเช่นเดียวกัน 
 

เกมส์ วิวำห์เหำะ 
วิธีเล่น :จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม เริ่มเล่นดึงคนออกมา 1 คน ก็จะมีช่องว่างใน
วงกลม ให้คนที่อยู่ที่ข้างๆ ที่ว่างต้องรีบจูงมือกันไปหาคนในวงกลมมานั่งแทนที่
ว่างอยู่ พอมีช่องว่างก็ให้ท าเหมือนเดิม 
 

เกมส์ เก้ำอี้มนุษย์ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นวงกลม หันไหล่ขวาเข้าหากลางวง แล้วนั่งลงบนหน้า
ขาของคนข้างหลังพร้อมกัน เมื่อคนน าสั่ง "เอียงซ้าย" ให้ทุกคนกางแขนแล้วเอียง
ตัวไปทางซ้ายหรือ "เอียงขวา" "เดินหน้า" ก็ให้ทุกคนท าตามค าสั่งผู้น า 
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เกมส์ มังกรลอดถ้ ำ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆ แล้วให้ผู้เล่นนับตลอด (1234 ...) จนครบทุก
คนและให้จ าหมายเลขของตัวเองไว้ ให้ผู้เล่นยืนขึ้นแล้วจับมือเพ่ือนคนข้างๆไว้ 
เมื่อผู้น าพูดหมายเลขคู่ใดคู่หนึ่งขึ้นมา เช่น 15 - 16 ให้คนที่ถูกเรียกยกแขนขึ้น
เป็นถ้ า แล้วให้หัวแถวและหางแถววิ่งลอดถ้ า ใครเสร็จก่อนโดยที่มือไม่หลุดถือว่า
ชนะ 
 

เกมส์ จับคู่อวัยวะ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลมสองวงหรือจับคู่ชายหญิง ผู้น าจะบอกชื่ออวัยวะ 
โดยมีข้อก าหนดว่าผู้หญิงจะต้องเอาอวัยวะที่เป็นพยางค์แรกมาจับคู่กับอวัยวะ
ของผู้ชายที่เป็นพยางค์หลัง ตามชื่ออวัยวะนั้นๆ เช่น "หัวไหล่" ก็ให้ผู้หญิงเอาหัว
ไปแตะกับไหล่ผู้ชาย... 
 
 

เกมส์ วิวำห์เหำะ 
วิธีเล่น :จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม เริ่มเล่นดึงคนออกมา 1 คน ก็จะมีช่องว่างใน
วงกลม ให้คนที่อยู่ที่ข้างๆ ที่ว่างต้องรีบจูงมือกันไปหาคนในวงกลมมานั่งแทนที่
ว่างอยู่ พอมีช่องว่างก็ให้ท าเหมือนเดิม 
 

เกมส์ เก้ำอี้มนุษย์ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นวงกลม หันไหล่ขวาเข้าหากลางวง แล้วนั่งลงบน
หน้าขาของคนข้างหลังพร้อมกัน เมื่อคนน าสั่ง "เอียงซ้าย" ให้ทุกคนกางแขนแล้ว
เอียงตัวไปทางซ้ายหรือ "เอียงขวา" "เดินหน้า" ก็ให้ทุกคนท าตามค าสั่งผู้น า 
 

เกมส์ กระรอกกลับรัง 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นวง ร้องเพลงอะไรก็ได้ พร้อมกับเดินเป็นวงกลมไป
เรื่อยๆ โดยก าหนดให้ผู้หญิงเป็นรัง ผู้ชายเป็นกระรอก เมื่อผู้น าบอกว่า "รังสอง
กระรอกสอง" (หมายความว่าจะต้องมีรังสองคือผู้หญิงสองคน และกระรอกสอง
คือผู้ชายสองคนเช่นกัน) ก็ให้รวมตัวให้ได้ตามค าบอก 
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เกมส์ ส่งของตำมเพลง (aka ร ำวงประแป้ง) 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลมหนึ่งวงหรือสองวงหันหน้าเข้าหากัน ให้ส่งของต่างๆ 
ที่เตรียมมา แล้วร้องเพลงอะไรก็ได้ เมื่อผู้น าบอกให้หยุด และของสิ่งนั้นอยู่ที่ใคร 
ให้รอฟังค าสั่งจากผู้น า เช่นเทแป้งใส่มือเพ่ือนคนข้างๆแล้วทาหน้าตัวเอง  
 

เกมส์ รวมเงิน 
เนื้อเพลง : รวมเงิน รวมเงินวันนี้ รวมเงินให้ดีอย่าให้เกิน อย่าให้ขาด ผู้หญิงมีค่า 
1 บาท ผู้ชายเก่งกาจ เป็น 50 สตางค์ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นวงหรือกลุ่ม ให้ผู้เล่นร้องเพลง เมื่อจบเพลง ผู้น าจะ
บอกมูลค่าเงินที่ต้องการ เช่น ผู้น าบอกว่า 5 บาท ผู้เล่นต้องรวมกลุ่มกันเพ่ือให้ได้
เงินตามจ านวนที่ผู้น าบอก 
 

เกมส์ เดินหนอน 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกนั่งเป็นแถวๆ ให้ทุกคนในแถวเอาขาไขว้เอวคนที่นั่งอยู่
ข้างหน้าจนครบทุกคน แล้วเดินไปยังจุดหมาย 
 

เกมส์ พระรำชำหำของ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม แล้วส่งตัวแทนออกมาหาพระราชา (ผู้น าเกมส์) 
และพระราชาจะสั่งให้หาของมา และตัวแทนจะต้องเอาค าสั่งนี้ไปบอกทุกคนใน
กลุ่มให้หาของมา เช่น พระราชาสั่งว่าให้หาเส้นผมมา 10 เส้น ตัวแทนจะต้องไป
หาผม 10 เส้นจากคนในกลุ่มมาให้ได้ 
 

เกมส์ มังกรพันหลัก 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆให้ทุกคนจับมือกัน ให้หัวแถวหันหลังมาทางหาง
แถว แล้ววิ่งอ้อมด้านหน้าคนที่สองและอ้อมด้านหลังคนที่สาม และอ้อมด้านหน้า
คนที่สี่ไปเรื่อยๆจนถึงหางแถว ใครเสร็จก่อนโดยที่มือไม่หลุดเป็นผู้ชนะ 
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33.

34.
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เกมส์ ไฟฟ้ำกระแส... 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลมและจับมือคนข้างๆ ถ้าผู้น าบอกว่า "ไฟฟ้ำ
กระแสตรง" ให้ผู้เล่นชูมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือหัวหรือเอาลงไว้ข้างล าตัวก็ได้ แต่
ถ้าผู้น าบอกว่า "ไฟฟ้ำกระแสสลับ" ให้ผู้เล่น ยกมือข้างใดข้างหนึ่งขึ้นเหนือหัว
และอีกข้างหนึ่งเอาลงข้างล าตัว ให้สังเกตที่ผู้เล่น เพราะจะมีการขัดแย้งจากการ
ชูมือ 
 

เกมส์ Family Health Club (FHC) 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆ ให้หัวแถววิ่งไปอ้อมหลัก (คล้ายๆวิ่งเปี้ยว)  
แล้วกลับมาพาคนในแถววิ่งอ้อมหลักด้วยเช่นกัน แถวไหนวิ่งครบทุกคนก่อน 
เป็นฝ่ายชนะ 
 

เกมส์ โพงพำง 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลมสองวงหันหน้าเข้าหากัน เอามือประสานกันท าเป็น
ซุ้มเหนือหัว จะมีผู้เล่นหนึ่งคนท่ีไม่อยู่ในวงกลม สมมุติให้เป็นโพงพาง ให้โพงพาง
เดินเข้าไปในวง ถ้าโพงพางเข้าไปอยู่ในซุ้มใด ให้ทั้งคู่รีบวิ่งไปทางขวามือของ
ตัวเอง ใครมาถึงที่ที่ตัวเองยืนก่อนในจับคู่กับโพงพาง ส่วนคนที่จับคู่ไม่ได้ให้เป็น
โพงพางต่อ 
 

เกมส์ 5 นัก 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นวงสองวงหรือจับคู่ชายหญิง ผู้น าจะบอก นักทั้ง 5 
ได้แก่ 
นักร้อง ให้ผู้ เล่นที่ เป็นผู้หญิงเป็นนักร้องส่วนผู้ชายท าท่าเป็นไมโครโฟน 
นักมวย ให้ผู้เล่นทั้งสองคนตีเข่าใส่กัน(ห้ามตีจริงๆ) 
นักรบ ให้ผู้เล่นฟันดาบใส่กัน 
นักรัก ให้ผู้ชายอุ้มผู้หญิง 
นักบิด ให้ชายหญิงสลับคู่กันใหม่ 
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เกมส์ ไฟฟ้ำกระแส... 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลมและจับมือคนข้างๆ ถ้าผู้น าบอกว่า "ไฟฟ้ำ
กระแสตรง" ให้ผู้เล่นชูมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือหัวหรือเอาลงไว้ข้างล าตัวก็ได้ แต่
ถ้าผู้น าบอกว่า "ไฟฟ้ำกระแสสลับ" ให้ผู้เล่น ยกมือข้างใดข้างหนึ่งขึ้นเหนือหัว
และอีกข้างหนึ่งเอาลงข้างล าตัว ให้สังเกตที่ผู้เล่น เพราะจะมีการขัดแย้งจากการ
ชูมือ 
 

เกมส์ Family Health Club (FHC) 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆ ให้หัวแถววิ่งไปอ้อมหลัก (คล้ายๆวิ่งเปี้ยว)  
แล้วกลับมาพาคนในแถววิ่งอ้อมหลักด้วยเช่นกัน แถวไหนวิ่งครบทุกคนก่อน 
เป็นฝ่ายชนะ 
 

เกมส์ โพงพำง 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลมสองวงหันหน้าเข้าหากัน เอามือประสานกันท าเป็น
ซุ้มเหนือหัว จะมีผู้เล่นหนึ่งคนท่ีไม่อยู่ในวงกลม สมมุติให้เป็นโพงพาง ให้โพงพาง
เดินเข้าไปในวง ถ้าโพงพางเข้าไปอยู่ในซุ้มใด ให้ทั้งคู่รีบวิ่งไปทางขวามือของ
ตัวเอง ใครมาถึงที่ที่ตัวเองยืนก่อนในจับคู่กับโพงพาง ส่วนคนที่จับคู่ไม่ได้ให้เป็น
โพงพางต่อ 
 

เกมส์ 5 นัก 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นวงสองวงหรือจับคู่ชายหญิง ผู้น าจะบอก นักทั้ง 5 
ได้แก่ 
นักร้อง ให้ผู้ เล่นที่ เป็นผู้หญิงเป็นนักร้องส่วนผู้ชายท าท่าเป็นไมโครโฟน 
นักมวย ให้ผู้เล่นทั้งสองคนตีเข่าใส่กัน(ห้ามตีจริงๆ) 
นักรบ ให้ผู้เล่นฟันดาบใส่กัน 
นักรัก ให้ผู้ชายอุ้มผู้หญิง 
นักบิด ให้ชายหญิงสลับคู่กันใหม่ 
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เกมส์ ไฟฟ้ำกระแส... 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลมและจับมือคนข้างๆ ถ้าผู้น าบอกว่า "ไฟฟ้ำ
กระแสตรง" ให้ผู้เล่นชูมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือหัวหรือเอาลงไว้ข้างล าตัวก็ได ้
แต่ถ้าผู้น าบอกว่า "ไฟฟ้ำกระแสสลับ" ให้ผู้เล่น ยกมือข้างใดข้างหนึ่งขึ้นเหนือหัว
และอีกข้างหนึ่งเอาลงข้างล าตัว ให้สังเกตที่ผู้เล่น เพราะจะมีการขัดแย้งจากการ
ชูมือ 
 

เกมส์ Family Health Club (FHC) 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆ ให้หัวแถววิ่งไปอ้อมหลัง (คล้ายๆ วิ่งเปี้ยว)  
แล้วกลับมาพาคนในแถววิ่งอ้อมหลักด้วยเช่นกัน แถวไหนวิ่งครบทุกคนก่อน 
เป็นฝ่ายชนะ 
 

เกมส์ 5 นัก 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นวงสองวงหรือจับคู่ชายหญิง ผู้น าจะบอก นักทั้ง 5 
ได้แก่ 
นักร้อง ให้ผู้เล่นที่เป็นผู้หญิงเป็นนักร้องส่วนผู้ชายท าท่าเป็นไมโครโฟน  
นักมวย ให้ผู้เล่นทั้งสองคนตีเข่าใส่กัน(ห้ามตีจริงๆ)  
นักรบ ให้ผู้เล่นฟันดาบใส่กัน 
นักรัก ให้ผู้ชายอุ้มผู้หญิง 
นักบิด ให้ชายหญิงสลับคู่กันใหม่ 
  

เกมส์ ข้ำงขึ้นข้ำงแรม 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นแถวสองแถว ยืนหันหน้าเข้าหากัน ให้ฝั่งขวามือเป็น
ข้างข้ึน และฝั่งซ้ายมือเป็นข้างแรม เมื่อผู้น าพูดว่า "ข้ำงขึ้น" ให้ฝั่งข้างขึ้นไปพา
คนจากฝั่งข้างแรมให้มาอยู่ฝั่งข้างขึ้นให้มากที่สุด และฝั่งข้างแรมต้องพยายาม
ป้องกันไม่ให้คนฝั่งตัวเองถูกพาไปด้วยแต่ถ้าผู้น าพูด "ข้ำงแรม" ให้ฝั่งข้างแรมไป
พาคนจากฝั่งข้างขึ้นให้มาอยู่ฝั่งข้างแรมให้มากที่สุด และฝั่งข้างขึ้นต้องพยายาม
ป้องกันไม่ให้คนฝั่งตัวเองถูกพาไปด้วย 
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สันทนำกำรสร้ำงสรรค ์

แหล่งที่มำ : ชมรมสันทนำกำร มทร.พระนคร 
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64 

 

สาระด.ี... 

จัดตั้งกรรมกำรและอำจำรย์เป็นผู้ดูแลอย่ำงใกล้ชิด 
 เป็นเรื่องท่ีจ าเป็นมากท่ีกิจกรรมการรับน้องควรจะต้องมีอาจารย์
และเจ้าหน้าท่ีอยู่ประจ าคอยดูแลสอดส่องทุกครั้งโดยท่ีไม่ปล่อยให้นิสิต
นักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องดูแลกันเอง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่
เหมาะสมข้ึน แม้ว่าในทุกมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีอาจารย์คอยดูแล
กิจกรรมรับน้องอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะอยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ 
มากกว่า เพราะเกรงใจไม่อยากรบกวนการท ากิจกรรมและเพราะเห็นว่า
นิสิตนักศึกษาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงน่าจะมีความรับผิดชอบกันในระดับ
หนึ่ง แต่เมื่อเกิดข่าวไม่ดีขึ้นบ่อยๆก็อาจต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดมาก
ขึ้น ตั้งแต่ให้รุ่นพี่มาเสนอรูปแบบการท ากิจกรรมให้ฟังว่าเหมาะสมท่ีจะ
จัดกิจกรรมในลักษณะนี้หรือไม่ ระหว่างกิจกรรมก็คอยดูว่าจัดกิจกรรม
เป็นไปตามท่ีเสนอไว้ไหม หลังกิจกรรมก็ให้มาสรุปให้ฟังว่าเป็นอย่างไร  
ก็น่าจะท าให้นิสิตนักศึกษารู้ว่ามีอาจารย์ควบคุมดูแลอยู่อย่างเคร่งครัด 
จะออกนอกลู่นอกทางไม่ได้  
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65 

 

สาระด.ี... 

จัดกิจกรรมแบบเปิด  
 กิจกรรมการรับน้องนั้นไม่ควรจัดกันในที่ลับตาหรือไปแอบจัดกัน

นอกสถานท่ีๆอาจารย์ดูแลไม่ถึง แต่ควรเป็นการจัดกิจกรรมแบบเปิดเผย 
ท่ีอาจารย์สามารถเห็นได้ แต่อย่างไรก็ตาม บางกลุ่มรุ่นพี่ก็มักแอบนัดรุ่น
น้องอย่างลับๆ ให้ไปรับน้องกันนอกสถานท่ีโดยไม่ให้อาจารย์หรือพ่อแม่
ผู้ปกครองทราบ เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จ าเป็นต้องคอยสืบข่าวดูว่าจะมี
ใครท าอะไรท่ีไหนบ้างเพื่อจะได้ควบคุมดูแลได้ทันการณ์ อ่านดูแล้วอาจ
เป็นเร่ืองข าขันว่าอาจารย์ต้องท ากันอย่างนี้หรือ แต่นี่คือวิถีของอาจารย์
ท่ีนอกจากสอนหนังสือแล้วก็ต้องคอยหาข่าวลับๆ ว่าเด็กๆ จะท าอะไร
สุ่มเสี่ยงกันบ้างหรือไม่เพ่ือกันไว้ดีกว่าแก้ด้วย 
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เกมส์ ถลกหนังงู 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นสองฝุายเท่าๆกัน แล้วเข้าแถว ส่ังนับตลอด ให้แต่ละ
คนจําหมายเลขของตัวเองไว้ และให้ผู้เล่นหมายเลขเดียวกันของแต่ละแถวจับคู่
กัน แล้วนั่งหันหน้าเข้าหากัน โดยแต่ละคู่ต้องนั่งชิดกันมากท่ีสุด แล้วกําหนดให้
ต้นแถวเป็นหัวงูท้ายแถวเป็นหางงู เมื่อผู้นําพูดว่าสามหางงู ให้คู่ท่ีสามลุกขึ้นยืน
จับมือกัน แล้ววิ่งไปทางหางงูแล้ววิ่งกลับมานั่งท่ีเดิม 
 

เกมส์ ต่อของ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆ ให้สมาชิกในแต่ละแถว เอาทรัพย์สินท่ีมีอยู่ใน
ตัว มาต่อให้ยาวที่สุด เช่นปูายช่ือ เข็มขัด ฯลฯ แต่ห้ามใช้อวัยวะท่ีอยู่บนตัว เช่น 
ผม ขน แขน ขาเทียม ฯลฯ เอามาต่อ แถวไหนต่อได้ยาวที่สุดเป็นฝุายชนะ 
 

เกมส์ เท่ียวบินนรก 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นวงสองวงหรือจับคู่ชายหญิง ให้ผู้เล่นชาย-หญิงแบมือ
ออก สมมุติให้เป็นเครื่องบิน แล้วให้ชาย-หญิงเอานิ้วก้อยชนนิ้วก้อยอีกฝุายหนึ่ง 
แล้วเมื่อผู้นําบอกว่า "นักบินชาย" ให้ผู้เล่นท่ีเป็นชาย พาบินโดยท่ีมือของผู้หญิง
ต้องบินตามนักบินชายให้ทัน แต่ถ้าผู้นําบอกว่า "นักบินหญิง" ก็ให้ผู้หญิงเป็น
นักบินแทน 
  

เกมส์ ยิงเรือ 
วิธีการเล่น : แบ่งผู้เล่นเป็นทีม ทีมละ 5 คน และให้แต่ละทีมต้ังช่ือของทีม 
คนท่ี 1 พูดว่า “เรือมาแล้ว” คนท่ี 2 พูดว่า “ระวงั” คนท่ี 3 พูดว่า “เตรียมยิง” 
คนท่ี 4 พูดว่า “ยิง” คนท่ี 5 พูดว่า “โปูง...” พร้อมท่ายิงเรือลําอื่น (ให้เอ่ยช่ือ
ด้วยเช่น โปูง...กุหลาบ) หลังจากนั้นเรือท่ีถูกยิงก็เริ่มเล่นเหมือนข้อ 2 เกมส์จะจบ
เมื่อเอ่ยช่ือทีมอื่นช้า และหากในทีมพูดลําดับผิดถือว่าตาย 
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เกมส์ ต่อของ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆ ให้สมาชิกในแต่ละแถว เอาทรัพย์สินที่มีอยู่
ในตัว มาต่อให้ยาวที่สุด เช่นป้ายชื่อ เข็มขัด ฯลฯ แต่ห้ามใช้อวัยวะที่อยู่บนตัว 
เช่น ผม ขน แขน ขาเทียม ฯลฯ เอามาต่อ แถวไหนต่อได้ยาวที่สุดเป็นฝ่ายชนะ 
 

เกมส์ เที่ยวบินนรก 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นวงสองวงหรือจับคู่ชายหญิง ให้ผู้เล่นชาย -หญิงแบ
มือออก สมมุติให้เป็นเครื่องบิน แล้วให้ชาย-หญิงเอานิ้วก้อยชนนิ้วก้อยอีกฝ่าย
หนึ่ง แล้วเมื่อผู้น าบอกว่า "นักบินชาย" ให้ผู้เล่นที่เป็นชาย พาบินโดยที่มือของ
ผู้หญิงต้องบินตามนักบินชายให้ทัน แต่ถ้าผู้น าบอกว่า "นักบินหญิง" ก็ให้ผู้หญิง
เป็นนักบินแทน 
  

เกมส์ ยิงเรือ 
วิธีกำรเล่น : แบ่งผู้เล่นเป็นทีม ทีมละ 9 คน และให้แต่ละทีมตั้งชื่อของทีม 
คนที่ 1 พูดว่า “นั้น”  
คนที่ 2 พูดว่า “เรือมาแล้ว”  
คนที่ 3 พูดว่า “เรือถูกยิง”  
คนที่ 4 พูดว่า “ระวัง”  
คนที่ 5 พูดว่า “เตรียม”  
คนที่ 6 พูดว่า “บรรจุกระสุน”  
คนท่ี 7 พูดว่า “ปั้ง”  
คนที่ 8 พูดว่า “เปรี้ยง”  
คนที่ 9 พูดว่า “โป้ง...”  
พร้อมท่ายิงเรือล าอื่น (ตัวอย่าง เช่น เรือล านั้นชื่อ กุหลาบ ให้เอ่ยชื่อด้วย 
โป้ง...กุหลาบ) หลังจากนั้นเรือท่ีถูกยิงก็เริ่มเล่นเหมือนข้อ 2 เกมส์จะจบเมื่อเอ่ย
ชื่อทีมอ่ืนช้า และภายในทีมพูดล าดับผิดถือว่าแพ้ 
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เกมส์ ถลกหนังงู 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นสองฝุายเท่าๆกัน แล้วเข้าแถว ส่ังนับตลอด ให้แต่ละ
คนจําหมายเลขของตัวเองไว้ และให้ผู้เล่นหมายเลขเดียวกันของแต่ละแถวจับคู่
กัน แล้วนั่งหันหน้าเข้าหากัน โดยแต่ละคู่ต้องนั่งชิดกันมากท่ีสุด แล้วกําหนดให้
ต้นแถวเป็นหัวงูท้ายแถวเป็นหางงู เมื่อผู้นําพูดว่าสามหางงู ให้คู่ท่ีสามลุกขึ้นยืน
จับมือกัน แล้ววิ่งไปทางหางงูแล้ววิ่งกลับมานั่งท่ีเดิม 
 

เกมส์ ต่อของ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆ ให้สมาชิกในแต่ละแถว เอาทรัพย์สินท่ีมีอยู่ใน
ตัว มาต่อให้ยาวที่สุด เช่นปูายช่ือ เข็มขัด ฯลฯ แต่ห้ามใช้อวัยวะท่ีอยู่บนตัว เช่น 
ผม ขน แขน ขาเทียม ฯลฯ เอามาต่อ แถวไหนต่อได้ยาวที่สุดเป็นฝุายชนะ 
 

เกมส์ เท่ียวบินนรก 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นวงสองวงหรือจับคู่ชายหญิง ให้ผู้เล่นชาย-หญิงแบมือ
ออก สมมุติให้เป็นเครื่องบิน แล้วให้ชาย-หญิงเอานิ้วก้อยชนนิ้วก้อยอีกฝุายหนึ่ง 
แล้วเมื่อผู้นําบอกว่า "นักบินชาย" ให้ผู้เล่นท่ีเป็นชาย พาบินโดยท่ีมือของผู้หญิง
ต้องบินตามนักบินชายให้ทัน แต่ถ้าผู้นําบอกว่า "นักบินหญิง" ก็ให้ผู้หญิงเป็น
นักบินแทน 
  

เกมส์ ยิงเรือ 
วิธีการเล่น : แบ่งผู้เล่นเป็นทีม ทีมละ 5 คน และให้แต่ละทีมต้ังช่ือของทีม 
คนท่ี 1 พูดว่า “เรือมาแล้ว” คนท่ี 2 พูดว่า “ระวงั” คนท่ี 3 พูดว่า “เตรียมยิง” 
คนท่ี 4 พูดว่า “ยิง” คนท่ี 5 พูดว่า “โปูง...” พร้อมท่ายิงเรือลําอื่น (ให้เอ่ยช่ือ
ด้วยเช่น โปูง...กุหลาบ) หลังจากนั้นเรือท่ีถูกยิงก็เริ่มเล่นเหมือนข้อ 2 เกมส์จะจบ
เมื่อเอ่ยช่ือทีมอื่นช้า และหากในทีมพูดลําดับผิดถือว่าตาย 
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เกมส์ Body change 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม ให้คนในกลุ่มสร้างกลไกตามที่โจทย์ก าหนด 
(เป็นสิ่งของ) โดยที่ทุกคนในกลุ่มต้องเป็นส่วนประกอบในโจทย์นั้นด้วย เช่น
ดอกบัว ให้ทุกคนในกลุ่มท าส่วนประกอบของดอกบัวขึ้นมา 
 

เกมส์ ปิ๊ก แป๊ก โป้ง 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม ให้ผู้เล่นทั้งกลุ่มยืนขึ้นแล้วพูดชื่อบ้านของกลุ่ม
ที่อยู่ใกล้ พร้อมกับชี้นิ้วไปที่กลุ่มนั้นๆด้วย ถ้าคนในกลุ่มพูดไม่พร้อมกันหรือชี้นิ้ว
ไปคนละทาง ถือว่าบ้านบึ้ม 
 

เกมส์ ละครเสียงสัตว์ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม แสดงละครขึ้นมา 1 เรื่องโดยที่บทพูดห้ามพูด
เป็นเสียงคนให้พูดเป็นเสียงสัตว์แทน โดยที่ผู้แสดงทุกคนต้องพูดด้วยเสียงสัตว์
ชนิดเดียวกัน 
 

เกมส์ Give me a place 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม ให้คนในกลุ่มสร้างกลไกตามที่โจทย์ก าหนด 
(เป็นสถานที่) โดยที่ทุกคนในกลุ่มต้องเป็นส่วนประกอบในโจทย์นั้นด้วย เช่น
ห้องน้ า ให้ทุกคนในกลุ่มท าส่วนประกอบของห้องน้ าขึ้นมา 
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เกมส์ ธรรมชำติที่ตำยแล้ว 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม ให้ผู้เล่นในกลุ่มออกไปหาของที่มาจากธรรมชาติ 
(ที่ตายแล้ว) แล้วน าของนั้นๆมาประกอบกับของของเพ่ือนภายในกลุ่ม แล้วให้
ออกมาน าเสนอว่าสิ่งที่ประกอบขึ้นมานั้นคืออะไร 
 

เกมส์ หมอนจินตนำกำร 
อุปกรณ์ : หมอน 1 ใบ หรือวัตถุสมมุต ิ
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นวงกลม ให้ผู้เล่นรับหมอนแล้วจินตนาการว่าหมอนนั้น
เป็นอะไร เช่นหมอนนี้เป็นเสื้อ แล้วส่งหมอนนี้ให้เพื่อนคนต่อไปคนไหนก็ได้ 
  

เกมส์ วิวัฒนำกำร 
วิธี เล่น : จัดผู้ เล่นให้เป็นรูปแบบใดก็ได้ แต่ต้องมีพ้ืนที่ ,  ผู้น าอธิบายสัตว์ 
แต่ละประเภทพร้อมกับบอกท่าทางของสัตว์ 
- หนอนท าท่ากระโดด - แมลงวันท าท่ามือป้องหูแล้วสะบัด 
- ผีเสื้อท าท่ากางแขนบิน - กระต่ายท าท่ายกนิ้ว 2 นิ้วตั้งไว้บนหู 
- คนท าท่าสวยและเท่ห์  
โดยจะมีวิวัฒนาการตาม  
หนอน     แมลงวัน  ผีเสื้อ   กระต่าย      คน 
เมื่อผู้น าให้สัญญาณ ผู้เล่นท าท่าสัตว์ชนิดแรก (หนอน) แล้วจับคู่กับสัตว์ชนิด
เดียวกัน แล้วเป่ายิงฉุบ ใครชนะเป็นสัตว์ชนิดต่อไปได้ ส่วนฝ่ายที่แพ้ให้มาเป่ายิง
ฉุบกับสัตว์ชนิดเดียวกันอีก ท าต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีวิวัฒนาการสูงสุด  
และเมื่อมีวิวัฒนาการสูงสุด คือ คนให้ออกมาแสดงท่าทางสวยและเท่ห์ หากผู้ใด
ไม่มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลง อาจมีการให้รางวัล 

68 

 

เกมส์ ธรรมชำติที่ตำยแล้ว 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม ให้ผู้เล่นในกลุ่มออกไปหาของที่มาจาก
ธรรมชาติ (ที่ตายแล้ว) แล้วน าของนั้นๆมาประกอบกับของของเพ่ือนภายในกลุ่ม 
แล้วให้ออกมาน าเสนอว่าสิ่งที่ประกอบขึ้นมานั้นคืออะไร 
 

เกมส์ หมอนจินตนำกำร 
อุปกรณ์ : หมอน 1 ใบ หรือวัตถุสมมุติ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นวงกลม ให้ผู้เล่นรับหมอนแล้วจินตนาการว่าหมอน
นั้นเป็นอะไร เช่นหมอนนี้เป็นเสื้อ แล้วส่งหมอนนี้ให้เพื่อนคนต่อไปคนไหนก็ได้ 
  

เกมส์ ฉุบสปีชีส์ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นให้เป็นรูปแบบใดก็ได้ แต่ต้องมีพื้นที่, ผู้น าอธิบายสัตว์ 
แต่ละประเภทพร้อมกับบอกท่าทางของสัตว์ 
- หนอนท าท่ากระโดด - แมลงวันท าท่ามือป้องหูแล้วสะบัด 
- ผีเสื้อท าท่ากางแขนบิน - กระต่ายท าท่ายกนิ้ว 2 นิ้วตั้งไว้บนหู 
- คนท าท่าสวยและเท่ห์  
โดยจะมีวิวัฒนาการตาม  
หนอน     แมลงวัน  ผีเสื้อ   กระต่าย      คน 
เมื่อผู้น าให้สัญญาณ ผู้เล่นท าท่าสัตว์ชนิดแรก (หนอน) แล้วจับคู่กับสัตว์ชนิด
เดียวกัน แล้วเป่ายิงฉุบ ใครชนะเป็นสัตว์ชนิดต่อไปได้ ส่วนฝ่ายที่แพ้ให้มาเป่ายิง
ฉุบกับสัตว์ชนิดเดียวกันอีก ท าต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีวิวัฒนาการสูงสุด  
และเมื่อมีวิวัฒนาการสูงสุด คือ คนให้ออกมาแสดงท่าทางสวยและเท่ห์ หากผู้ใด
ไม่มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลง อาจมีการให้รางวัล 
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สาระดี.... 

ปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรม 
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากทีเดียว จากข่าวเรื่องการรับ

น้องที่ทําให้กระแสสังคมเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากอยู่ใน
ขณะนี้ ที่มีการเต้นส่อไปในทางอนาจาร ซึ่งเกิดจากความคึกคะนอง  
ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้ต้องตระหนักว่ากิจกรรมการรับน้องควรจะ
ตั้งอยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม เคารพวัฒนธรรมและประเพณีที่ดี
งามของสังคมไทย จะเต้นกันสุดเหวี่ยงแบบบ้าหลุดโลกจนไขข้อเส่ือม
ก่อนวัยคงไม่มีใครว่า เพราะคงรู้สึกสนุกสนานขําขันกันเสียมากกว่า  
แต่หากลักษณะมันส่อไปในทางอุจาดบาดตาแล้ว คงไม่มีใครชอบหรือ
เห็นว่าเป็นเรื่องดีงามเป็นแน่ 
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สาระด.ี... 

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
เรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญมากทีเดียว จากข่าวเรื่องการรับ

น้องท่ีท าให้กระแสสังคมเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากอยู่ใน
ขณะนี้ ท่ีมีการเต้นส่อไปในทางอนาจาร ซึ่งเกิดจากความคึกคะนอง  
ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งท่ีท าให้ต้องตระหนักว่ากิจกรรมการรับน้องควรจะ
ต้ังอยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม เคารพวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดี
งามของสังคมไทย จะเต้นกันสุดเหวี่ยงแบบบ้าหลุดโลกจนไขข้อเส่ือม
ก่อนวัยคงไม่มีใครว่า เพราะคงรู้สึกสนุกสนานข าขันกันเสียมากกว่า  
แต่หากลักษณะมันส่อไปในทางอุจาดบาดตาแล้ว คงไม่มีใครชอบหรือ
เห็นว่าเป็นเร่ืองดีงามเป็นแน่ 
  

ความผูกพัน 

อาจารย์และศิษย ์
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ข้อห้าม!! 

ดังน้ันก่อนที่จะดําเนินการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ รุ่นพ่ีควรมีการเตรียมการทั้งด้าน
กิจกรรม จัดให้เหมาะสม หาตัวบุคคลมารับผิดชอบในด้านต่างๆให้เหมาะสมด้วยแล้ว ยังต้อง
ให้ความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมทุกคนรับทราบว่าการกระทําบางอย่างที่เกิน
ขอบเขตการรับน้องบางอย่างบางประการอาจหมิ่นเหม่ต่อการผิดระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หรือผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการผิดกฎหมายอาญา ซึ่งอาจเกิดคดีความ โดย
ไม่จําเป็นหรือเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้อควรระวังที่พึงตระหนักให้มากก็คือการกระทํา
ผิดต่อร่างกายและจิตใจ  คิดก่อนทําจะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลัง 70 

 

ข้อห้าม!! 

ดังน้ันก่อนที่จะดําเนินการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ รุ่นพ่ีควรมีการเตรียมการทั้งด้าน
กิจกรรม จัดให้เหมาะสม หาตัวบุคคลมารับผิดชอบในด้านต่างๆให้เหมาะสมด้วยแล้ว ยังต้อง
ให้ความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมทุกคนรับทราบว่าการกระทําบางอย่างที่เกิน
ขอบเขตการรับน้องบางอย่างบางประการอาจหมิ่นเหม่ต่อการผิดระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หรือผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการผิดกฎหมายอาญา ซึ่งอาจเกิดคดีความ โดย
ไม่จําเป็นหรือเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้อควรระวังที่พึงตระหนักให้มากก็คือการกระทํา
ผิดต่อร่างกายและจิตใจ  คิดก่อนทําจะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลัง 
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ข้อห้าม!! 

ดังน้ันก่อนที่จะดําเนินการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ รุ่นพ่ีควรมีการเตรียมการทั้งด้าน
กิจกรรม จัดให้เหมาะสม หาตัวบุคคลมารับผิดชอบในด้านต่างๆให้เหมาะสมด้วยแล้ว ยังต้อง
ให้ความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมทุกคนรับทราบว่าการกระทําบางอย่างที่เกิน
ขอบเขตการรับน้องบางอย่างบางประการอาจหมิ่นเหม่ต่อการผิดระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หรือผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการผิดกฎหมายอาญา ซึ่งอาจเกิดคดีความ โดย
ไม่จําเป็นหรือเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้อควรระวังที่พึงตระหนักให้มากก็คือการกระทํา
ผิดต่อร่างกายและจิตใจ  คิดก่อนทําจะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลัง 
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คณะกรรมการจัดทําคู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ 
ประจําปีการศึกษา 2561 

 
กรรมการอํานวยการ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธาน 
   รองอธิการบดีทุกฝุาย     รองประธาน 

ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน     กรรมการ 
คณบดีทุกคณะ      กรรมการ 

กรรมการดําเนินงาน 
รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ประธาน 
ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการ 
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาทุกคณะ   กรรมการ 
หัวหน้างานกองพัฒนานกัศึกษาทุกงาน   กรรมการ 
นางสาวมัลลิกา วีระสัย     กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวอพิมภกา พันธุ์โสทก    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายพัลลภ ไผ่โต      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายณรัฐกรณ์ หิรัญทวีโรจน์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารชมรมสันทนาการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการฝ่ายเทคนิค 
Pasin Osk 
นายสุรศักด์ิ เปียกปาน 
นางสาวณิชนันท์ พรหมช่วย 
ชมรมสันทนาการ มทร.พระนคร 
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ตัวอย่างกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ที่รุ่นพ่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ 
ให้เกิดประโยชยน์สูงสุดในการด าเนินกิจกรรมรับน้องได้ ดังนี้ 
 กิจกรรมชวนน้องบ าเพ็ญประโยชน์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น 

- ชวนน้องพัฒนาวัด ชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยว 
- ชวนน้องพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ และสาขา 
- คลองสวยน้ าใสด้วยมือน้องพ่ี 
- หนังสือเพ่ือน้อง 

 กิจกรรมเพ่ือผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ 
- อ่านหนังสือให้น้องฟัง 
- นันทนาการเพ่ือน้องผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
- ห้องสมุดเพ่ือน้อง 
- จิตอาสาข้างเตียง 

 กิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
- กีฬาสายสัมพันธ์น้องพ่ี 
- กิจกรรมแอโรบิก 

 กิจกรรมส่งเสริมจิตส านึก 
- อบรมธรรมะ 
- ชวนน้องเข้าวัด 
- รักน้องปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ 

 กิจกรรมทางวิชาการ 
   - พ่ีน้องชวนกันเรียน 
   - สร้างสื่อเพ่ือน้อง 
 

กิจกรรมรับน้องสร้ำงสรรค์ 
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