
เพลงประจ ามหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ค าร้อง  ดร.บุษบา ชัยจินดา 
ท านอง  พนเทพ สุวรรณบุณย ์
จังหวะ  วอลซ ์

เห็นทิวไม้งามต้นปาล์มไสว 
ถิ่นรวมวิชากวา้งไกล 
เหมือนดงัดอกบวัเบง่บานสดใส 
ชื่อเสียงขจรขจาย ศรีปทุม 
ขอเทอดผืนไทยหยิ่งในศกัดิ์ศร ี
ด้วยรักภักดีมิมคีลาย 
ผองเราน้องพี่ผูกพันมั่นหมาย 
ดั่งสายเลือดเดียวกันมั่นคง 
เรียนรู้บูชาไม่ลมืคุณแหล่งเรียนมา 
ดุจบิดรมารดาห่วงใยหาใดเปรียบปาน 
ดวงใจเราสีเดียวกัน 
ผูกพันชีวา ฟ้า-ชมพ ู
 

ดาว-เดือน 
ค าร้อง-ท านอง  ชัยรัตน์ วงศ์เกียรตขิจร 
จังหวะ   บิกิน 

ดาวเดือนเด่นเดือนเด่นดาว 
ส่องแวววับวาวพร้ิงพราวเฉิดฉัน 
ศรีปทุมหนุ่มสาว มุ่งมั่น 
ด้วยรักผกูพัน สถาบันกา้วไกล 
เพลงประจ ามหาวิทยาลัย 

ดาวเดือนเด่นตาน่าชม 
ทั่วในสังคมนิยมฝันใฝ่ 
ศรีปทุมหนุ่มสาวสดใส 
เป็นขวัญแหง่ใจ สายใยชื่นชู 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ คูค่วรคู่ขวัญ 



ดาวเดือนติดเตือนใจจ า 
เพียบพร้อมน้อมน า เหลือค าร าพนั 
ศรีปทุมหนุ่มสาวสร้างสรรค ์
ชีวิตชีวัน สถาบันด้วยใจ 
 

มาร์ชกีฬาศรีปทุม 
ค าร้อง-ท านอง  ชัยรัตน์ วงศ์เกียรตขิจร 
จังหวะ   มาร์ช 

สู้ด้วยใจ ดว้ยเกียรตินกักีฬา 
ด้วยศรัทธา ศรีปทุมยิ่งใหญ ่
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทัง้กายใจ 
ร่วมชงิชัยผองเราเขา้ประชัน 

สมัครสมานหาญกล้าสามัคค ี
ด้วยศักดิศ์รีด้วยใจหมายมั่น 
ไม่หวั่นไหวใจสู้รู้ท่ัวกัน 
ร่วมแรงแข่งขันฟันผ่าชิงชัย 

การกีฬา...ฟ้าชมพูไมเ่คยระย่อ 
ไม่เคยรีรอ ศรีปทุมสู้ดว้ยใจ 
เล่ืองชื่อลือชา ฟ้าชมพูยิง่ใหญ ่
จับมือกันไวเ้ป็นหน่ึงเดียว 

ร่วมใจกันสรรค์สร้างนกักีฬา 
ด้วยศรัทธา จริงใจยึดเหน่ียว 
ด้วยพลังแน่นหนักรักกลมเกลียว 
ผูกพันแน่นเหนียว เพื่อน าชยัใหศ้รีปทุม 
 

มาร์ชศรีปทุม 
ค าร้อง-ท านอง  ชัยรัตน ์วงศ์เกียรติขจร 
จังหวะ   มาร์ช 

ประสานใจ สายใยน้องพี ่
สืบประเพณ ีศรีปทุมรากฐาน 
แหล่งรวมศกึษา สูงค่าวชิาการ 
ดังดอกบัวบาน ลือระบิลถิ่นนี ้



ผองพวกเรา ชาวสีฟ้าชมพ ู
ใฝ่เรียนใฝ่รู ้เชิดชศูักดิ์ศร ี
ร่มเย็นแจ่ม น้ าใจไมตร ี
คงคูค่วามด ีศรีปทุมเทิดทูน 

ปัญญา...กว้างไกลคิดอา่น 
เชี่ยวชาญ...ผลงานสมบูรณ ์
เบิกบาน...ดั่งบวัรับอรุณ 
คุณธรรม...น าทางสร้างสรรค ์

ศรีปทุม คือความภูมใิจ 
จับมือกันไว ้ก้าวไกลสู่ฝัน 
สมัครสมาน สัญญาสถาบัน 
เป็นหน่ึงเดียวกัน นิจนิรันดร์ศรีปทุม 

 

ร่มปาล์ม 
ค าร้อง-ท านอง  ชัยรัตน ์วงศ์เกียรตขิจร 
จังหวะ  แทงโก ้

ร่มรื่นตื่นตาเร้าใจ 
กิ่งปาล์มโบกไกวเอนล้อลม 
ไหวหวาม งามจับตาน่าชม 
รักภิรมย์ เริงรื่นใจ 

แหล่งรวมคนดีศรีปทุม 
หนุ่มเดินเพลินสาวพราวพิไล 
แย้มยิม้เยือนสุขสันต์ฝันไกล 
เหมือนดงัใจต้องมนต ์

ร่มปาล์ม... 
ฟ้างามทุกงามได้เยือนเยี่ยมยล 
เพลินใจยามพศิ จอดจิตสุขล้น 
ลืมทุกสิ่งกังวล พ้นฤด ี

ร่มปาล์มงามตาฟา้ชมพ ู
ชื่นชูสดใสแดนไหนม ี
สวยสรรค์พันผูกใจทว ี
ร่มปาล์มนี้ศรีปทุม 



 

ลาแล้วศรีปทุม 
ค าร้อง-ท านอง  ชัยรัตน ์วงศ์เกียรตขิจร 
จังหวะ  โบเลโร่ 

จ าใจจากลาแดนฟ้าชมพ ู
แดนที่เคยได้อยู ่ดูกว้างใหญ่รักใคร่ผูกพัน 
ศรีปทุมดั่งปทุมที่งามเฉิดฉัน 
พร้อมจะบานสร้างสรรค ์ไม่มีส่ิงอืน่ในแปดเปื้อน 

จ าใจจากลาลาแล้วถิ่นปาล์ม 
แดนที่ใจงดงาม รักทุกยามที่ได้มาเยือน 
หมดจดสดใส น้ าใจจากครูหมู่เพือ่น 
ฝังจ าติดใจเตือน ไม่ลบเลือนหมองมัว 

ศรีปทุม...ศรีแห่งนามพระราชทาน 
เปรียบดังวิชาการ จักเบิกบานเหมือนเช่นดอกบัว 
แสนสุดอาลัย จากไปไกลก็เพียงแต่ตัว 
ทุกเขตแดนรอบรั้ว จ ามั่นสักวันจะมา 

จ าใจจากลาแดนฟ้าชมพ ู
สถาบันเคยอยู่รู้ทุกสิ่งที่ไดศ้ึกษา 
ศรีปทุมหนุ่มและสาวจักพราวเพริศฟ้า 
งามเด่นเป็นศรีสง่า สมเจตนาชาวฟ้าชมพ ู
 

บัวเบิกบาน 
ค าร้อง-ท านอง  ชัยรัตน ์วงศ์เกียรตขิจร 
จังหวะ   วอลซ ์

ศรีปทุม...แดนนี้ท่ีหมาย 
มุ่งมั่น ใจกายใฝ่รู้ 
แหล่งศึกษา แดนฟ้าชมพ ู
ขอต้อนรับผู้...รักด ี

ศรีปทุม...แดนนี้ท่ีหวัง 
มีทุกอยา่ง ด้วยเกียรตศิักดิศ์ร ี
ด้วยดวงใจ พร้อมในวันน้ี 
เหมือนดงัน้องพี ่สายใย 



บัวบาน...เบิกบานสมภูม ิ
บัวตูม...เตง่ตูมสดใส 
รอวันบานสวย ด้วยความภูมใิจ 
สมค่าแหง่ไทย ใฝ่หา... 

ศรีปทุม...แดนนี้ท่ีรัก 
จงประจกัษ ์มั่นใจเถิดหนา 
ชาวฟา้ชมพ ูเคยีงคูศ่รัทธา 
ทุกวันเวลาไม่เส่ือมคลาย 
 

เกมน  าใจ 
ค าร้อง-ท านอง  GMM Grammy 
บรรเลง วง  Dragon 5 & 3G 

 (ช)  จับมือไว ้เราจะไป ไปด้วยกัน 
(ญ)  หากใครล้ม เราจะดงึกันขึ้นไป 
(ช)  หากใครฝัน เราจะคอยให้แรงใจ 
(ช+ญ)  สามัคคคีือพลังท าให้เรา ได้ก้าวไป 
(ช)  หากเราแพ ้เราอภัย ไม่โทษกัน 
(ญ)  จะไม่ซ้ า จะไม่ท าให้เสียใจ 
(ช)  เมื่อชนะ เราไม่เคยทับถมใคร 
(ช+ญ)  เพราะพวกเรา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย 
**(ช)  จะอดจะทนสู้ไป 
(ญ)  ด้วยความตัง้ใจ 
(ช)  จะหนักเทา่ไหร่ เล่นไป 
(ญ)  เพื่อความสัมพันธ ์
(ช)  และนั่นคือเกมน้ าใจ 
(ญ)  ที่มีให้กัน 

(รวม) ให้ใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน (โฮ โฮ).....ตลอดไป 
(ช)  พวกเราพร้อม มีน้ าใจ นักกีฬา 
(ญ)  จะไม่ล้า บนเส้นทางที่มุ่งไป 
(ช)  ด้วยแรงฝัน เราจะไปถึงเส้นชัย 
(ช+ญ)  มารวมน้ าใจเพื่อกีฬามหาวิทยาลัย 

(ซ ำ้ ** 3 ครั ง) 
 



ลูกศรีปทุม 
อยู่กับดอกบวั จะกลัวส่ิงใดเล่า 

อยู่ใต้ร่มเงา ความดีเรื่อยมา 
อยู่ใตเ้งาจันทร์ฉันฝันไปว่า 
สักวันหรอกหนา คงจะโชคด ี

อยู่ใต้บวัคุ้ม ศรีปทุม งามเด่น 
สดชื่นร่มเย็น หัวใจเปรมปรีด ์
ชมพ-ูฟ้าใส พวกเราน้องพี ่
รักสามัคค ีและมีน้ าใจ 

เราสู้ไม่ถอย ถึงจะน้อย หัวใจยิง่ใหญ่ 
เราคดิได ้ท าได ้แก้ปัญหาได ้คือหัวใจ ลูกศรีปทุม 
อยากให้โลกเขารับรู้ ว่าเราคือ ลูกเทพไท 
ให้ชื่อเสียงเกียรตกิ้อง ขจรไกล 
ลูกศรีปทุม ยิ่งใหญ่ลือชา 


