
 

บทสวดมนต ์

อ.ก าชัย  ทองหล่อ ประพันธ์ 

ข้าขอไหว้พระพุทธ   บริสุทธิ์ด้วยปัญญา 

พระคุณกรุณา     แก่ประชาชนนิกร 

ไหว้ธรรมล้ าเลิศสุด    ที่พระพุทธทรงสั่งสอน 

พระธรรมเทิดสุนทร    สอนใจให้ใฝ่แต่ดี 

ไหว้สงฆ์ทรงศีลสัตย์    ปฏิบัติบ่มอินทรีย์ 

แพร่ธรรมทั่วธาตรี    ชี้ทางพร้อมน้อมใจคน 

ไหว้ท่านผู้เมตตา     คือบิดา มารดาตน 

เลี้ยงลูกยั่งยืนชนม์    จนเติบใหญ่ไม่อาดูร 

ไหว้ คุณครูอาจารย์    สอนเขียนอ่านปัญญาพูน 

แนะน าพร่ าเกื้อกูล    ให้ศิษย์ เกิดปรีชาชาญ 

ค่าขอยอหัตถ์ไหว้     และน้อมใจอธิษฐาน 

ขอคุณท่านบันดาล    บังเกิดผลเป็นคนดี 

รุ่งเรือง ด้วยปัญญา    มีวิชาคู่ชีวี 

สุขกายใจเปรมปรีดิ์    มีแต่ความจ าเริญเทอญ 

 

 

 

 

 



 

บทถวายราชสดุด ี

อ.เริงชัย. ทองหล่อ ประพันธ์ 

ข้าฯขอน้อมเกล้าอภิวันท์  พระบรมราชัน 

ยิ่งกษัตริย์ในรัฐธาตรี 

เปี่ยมด้วยเมตตาบารมี  การุณย์พูนศรี 

ราชวัตร ทัศธรรมธ ารง 

เสด็จเถลิงถวัลยราชย์สวัสดิ์ทรง ไทยอยู่คู่คง 

เป็นไทยประเทศเสรี 

ทรงก่อให้เกิดไมตรี  ร่วมรักสามัคคี 

ในบรรดาประชาชาวไทย 

ทรงทะนุบ ารุงกรุงไกร  เกริกธรรมอ าไพ 

อ าพนพระกมลมั่นคง 

ขอตั้งสัจจะจ านง   ภักดีโดยประสงค์ 

ต่อองค์พระมหาราชา 

แม้จะมีไพรีบีฑา   ยอมถวายชีวา 

ด้วยความจงรักภักดี 

เพ่ือให้พระจอมจักรี  ทรงเกษมเปรมปรีดิ์ 

ปกป้องครองรัฐพิพัฒน์เทอญ 

 

 

 

 



 

เพลงมาร์ชจิตรลดา 

ค าร้อง: ศาสตราจารย์ฐะปะนีย์. นาครทรรพ 

ท านอง: ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์ 

เรียบเรียงเสียงประสาน: คุณหญิงมาลัยวัลย์. บุณยะรัตเวช 

 

จิตรลดา    จิตรลดา    จิตรลดา 

ศิษย์บูชา    สุดรัก     ภักดี 

จิตรลดา  จิตรลดา   จิตรลดา 

เอิบอุรา    ร่วมสามัคคี 

จิตรลดา  จิตรลดา  จิตรลดา 

ถิ่นศึกษาสุขเกษมเปรมปรีดิ์ 

สิ่งแวดล้อมงามสง่า 

อาจารย์สอนด้วยปราณี 

ให้เด่นดีสมเป็นศิษย์จิตรลดา 

ฝึกนิสัยอีกวินัยทั้งเรียนและเด่น 

สุขใจเห็นน้ าใจของนักกีฬา 

ธงฟ้าเหลืองโบกพริ้ววิไลงามตา 

พาใจภาคภูมิทั่วกัน 

อุ่นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่ 

จิตแจ่มใสรักเรียนและเพียรขยัน 

น้อมเกล้าฯอัญชลีดวงฤดีจ ามั่น 

เป็นมิ่งขวัญฝังใจไม่ลืม 

 



 

เพลงเกียรติภมูิจิตรลดา 

ค าร้อง:นายดลชัย   บุณยะรัตเวช 

ท านอง:นายดลชัย   บุณยะรัตเวช 

ฟ้าเหลืองรั้วงาม ก่อเกิดสายใย พันผูกใจของน้องพ่ี 

ร่มเงาคุ้มเกล้า ประทานชีวี ด้วยพระบารมีสืบมา 

ปลูกฝังในความดี ใฝ่รู้รักสามัคคี อุ่นรักครูผู้เมตตา 

เกียรติภูมิจิตรลดา  ขอเชิดชูบูชาเทิดทูลไว้   ไม่มีเสื่อมคลาย 

ฟ้าเหลืองอร่าม ย้ าเตือนดวงจิต      ว่าเราคือศิษย์จิตรลดา 

ซึ้งในไออุ่น พระคุณล้ าค่า ส านึกพระกรุณาเสมอไป 

พร้อมใจสร้างสรรค์ รักและแบ่งปัน มุ่งอุทิศตนเพ่ือไทย 

รักจิตรลดา รักษาเกียรติไว้ ทั้งใจจนชีพดับสลาย 

รักจิตรลดา รักษาเกียรติไว้ ทั้งใจจนชีพดับสูญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เพลงวิชาชีวิต 

ค าร้อง : นายดลชัย บุณยะรัตเวช 

ท านอง : นายดลชัย บุณยะรัตเวช 

ฟ้ารุ่งแสงทองเปิดทางกว้างไกล ก้าวไปด้วยใจกับแรงศรัทธาด้วย 

วิชาชีวิตเราจิตรลดา  มั่นใจมุ่งหน้าสู่ฝัน 

ท่ามกลางแนวเขตสง่างดงาม เติมความแข็งแกร่ง เติมความสร้างสรรค์ 

ฝึกคิดประยุกต์สร้างงานด้วยกัน เพ่ือสังคมและปวงชน 

รักในคุณธรรมน าชีวา  รักในวิชาชีพของตน 

ส านึกพระเมตตาที่เปี่ยมล้น ขอเทิดทูนบูชาแนบใจ 

ปัญญางอกเงยความดีงอกงาม พร้อมเป็นพลังแห่งอนาคตไทย 

ฟ้าส่อง เปิดทางท่ีสดใส  ก้าวไปด้วยใจภาคภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เพลงคร*ู 

จะหานิยามใดดั่งเช่นครู   ดุจเรือที่สู้ลอยพาฉันไป 

ผ่านลมพายุคลื่นกระแสใหญ่  มุ่งไกลสู่แสงแห่งปัญญา 

อบรมชี้แนวทางเพ่ือสร้างคน  สั่งสอนยุวชนด้วยวิชา 

ให้เป็นอาวุธ งามล้ าคุณค่า   ฝ่าฟันต่อสู้ชีวี 

ครู... พร่ าวอนสอนจนอ่อนใจ  ศิษย์ จากไปได้ดี 

จะจดจารึกคุณเทิดทูนทวี   เป็นมิ่งขวัญสืบไป 

ภาพครูยังคงเดิมแล คุ้นตา  กราบลงด้วยบูชาจากดวงใจ 

ครู... ไม่เคยเหนื่อยล้าพาคนก้าวไกล พระคุณยิ่งใหญ่ไม่อาจลืม 

 

*เพลงครูนี้ ศิษย์เก่าจิตรลดาประพันธ์ขึ้นเพ่ือร าลึกพระคุณ“ ครู” เนื่องในวาระครบ 6 รอบ ท่านผู้หญิงทัศนีย์  

บุณยคุปต์ อาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนจิตรลดาและครบ 5 รอบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อาจารย์ใหญ่โรงเรียน

จิตรลดา (ต าแหน่งขณะนั้น) ขับร้องครั้งแรกโดยนักเรียนจิตรลดา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2537 ในงานแสดงมุฑิตาจิต ฉลอง

ครบ 6 รอบ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ณ โรงเรียนจิตรลดา หลังจากนั้น จึงใช้ร้องในวันไหว้ครูในทุกๆ ปี แทนเพลง

พระคุณท่ี 3 เพลงครูนี้จึงจัดเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวจิตรลดา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เพลงรักจิตรลดา 

ค าร้อง : ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค 

ท านองเรียบเรียงประสานเสียง :  คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช 

 

พวกเรามาพร้อม เปี่ยมมโนน้อม คืนจิตรลดา 

ต่างคน เปรมปรีดิ์ เปรียบใดไม่มี เหมือนชวนกันมา 

หมู่มวลดอกไม้ สระน้ าเปี่ยมใส ใจหายยามลา 

ตึกเรียนเรียงราย มิหน่ายนัยน์ตา จากมาร้าวใจ 

แต่ต่อไปนี้ จะไว้สัจจา จะพร้อมกลับมา 

รักจิตรลดา ดั่งมาวันนี้ รู้วันมีจิตตรง 

พวกเรามาพร้อม เปี่ยมมโนน้อม เบื้องบาทบงสุ์ 

เกียรติจิตรลดา ดุจดังชีวา แม้ข้าปลดปลง 

พวกเรามาพร้อม เปี่ยมมโนน้อม คืนจิตรลดา 

ถิ่นเราเคยเรียน ต่างคนพากเพียร รักเรียนวิชา 

อยู่แดนเหลืองฟ้า ผูกรักจีรัง จงหวังปรีชา 

ผลิตแต่คนดี ล้วนเปรื่องปัญญา จากมามิลืม 

แต่นี้ต่อไป จะไว้สัจจา จะพร้อมกับมา 

รักจิตรลดา ดั่งมาวันนี้ ล้วนมีจิตพา 

พวกเรามาพร้อม เปี่ยมมโนน้อม ครูผู้ยิ่งยง 

จากไปไม่ลืม กลับมาเราปลื้ม รักจิตรลดา 

 

 


