เพลงเชียร์กีฬาเจ้าฟ้าเกมส์ 2019
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
*****เปิดเพลง******
5 5 5678 1234 1234 5 6 7 8 x4 เอ้า! 1 2 3 4 5 6 7 8 x 8
เอิ้ววววว
(***** อาร์มพูด) เฮ้ ฮัดช่า อินิไอเทคมาละจ๊ะนายจ้า นับจ้า~~ 5678
**กลอง** ตึ้งๆ ตึ้งๆ โป๊ะๆๆ ตึ้งๆ ตึ้งๆ เฮ้!
ตึ้งๆ ตึ้งๆ โป๊ะๆๆ ตึ้งๆ ตึ้งๆ เทคโน
ตึ้งๆ ตึ้งๆ โป๊ะๆๆ ตึ้งๆ ตึ้งๆ เทคโนอุตพร้อมเชียร์!

1234567

5678 พวกเรา / ทีมกองเชียร์ / และเชียร์หรีดเดอร์ / คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ สวัสดีคับ/ค่า~~~~~~
5678
มหาลัยประกาศกล้าความยิ่งใหญ่ ความยิ่งใหญ่
ใหญ่ด้วยใจใหญ่ด้วยรักใหญ่ศักดิ์ศรี ใหญ่ศักดิ์ศรี
ขอเชิดชูคุณธรรมนาความดี นาความดี
เราจึงมีความยิ่งใหญ่ เอ้า อยู่ ใน ตัว
(***ตูนพูด) มาร์ช มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ นับ นับ นับ 1234567 และ 8 ***เข้าเพลง
มาร์ช**** 12345678 2234567 เอิ้ววว
**กลอง** ตึ้งๆ ตึ้งๆ เฮ้! X2 ตึ้งๆ ตึ้งๆ ตึ้งๆๆ ตึ้งๆๆ เฮ้!
ตึ้งๆ ตึ้งๆ เฮ้! X2 ตึ้งๆ ตึ้งๆ ตึ้งๆๆ ตึ้งๆๆ เทคโนอุตพร้อมเชียร์!
5678 เทคโนอุตเรืองรองผ่องอาพัน
งามประดุจโคมสวรรค์ส่องล่า
แพ้ชนะคือน้าใจของนักกีฬา
กองเชียร์พร้อมหรีดพร้อมเพรียงกัน 12345678
**** เข้าเพลงมาร์ชคณะ**** 12345678 2234567เอิ้ว
... ตึง ตึง ตึ่ง ตึง โป๊ะ โป๊ะ โป๊ะ ตึง ตึง ตึ่ง ตึง ( * เฮ่ )
... ตึง ตึง ตึ่ง ตึง โป๊ะ โป๊ะ โป๊ะ ตึง ตึง ตึ่ง ตึง ( * ฮัสช่า )
... ตึง ตึง ตึ่ง ตึง โป๊ะ โป๊ะ โป๊ะ ตึง ตึง ตึ่ง ตึง ( 1 2 3 4 5 6 7 8)

ลงสนามด้วยความสง่า
เราคนจริงมาชิงชัย
เรามาเชียร์เป็นแรงช่วย
เราไอเทคจะได้ครอง

เก่งกล้าเหนือใคร
ไม่มีใครหาญสู้
ด้วยใจของเพื่อนพ้อง
ความเป็นหนึ่งเหนือ 1 ความเป็นหนึ่งเหนือ 2
ความเป็นหนึ่งเหนือ 3 ความเป็นหนึ่งเหนือ ใคร

เอ้า เอ้า เอ้า เลือด เลือด เลือดไอเทคของเรา
มี มี มีแต่ความเข้มข้น
ใคร ใคร ใครมาหาญพจญ
คง คง คงไม่รอดตัวไป
5 6 7 8 ชื่อเสียงเลื่องลือ ระบือลือนาม ใครมาหยามเกียติ์เรา เราเข้าสู้ เลือดไอเทคในกายของ
เรา เราเชิดชู เราสู้เพื่อนาเอาชัยมา 12345678
แม้นผู้ใด แม้นผู้ใด แม้นผู้ใด ใด ใด แม้นผู้ใดไม่เกรงมาข่มเหงดูหมิ่น สู้จนเลือดหมดสิ้นไม่ยอมให้
ใครมาลบหลู่ ชื่อเสียงไอเทค ไอเทคเรารู้รู้ เป็นตายเราสู้ สู้ สุดลมหายใจ
นับ นับ นับ 10 9 8 7 6 54321 1234567เอิ้วววววววว
5 5 5678 ณ.ดินแดนสุดโพ้นทะเลทราย ทะเลทราย
ที่ทอดกายยาวเหยียดสุดค้นหา สุดค้นหา
แสงสีทองร้อนแรงสุดลูกตา สุดลูกตา
จะนาพาท่านสู่เมืองฮาเร็ม เมืองฮาเร็ม
เมืองที่รวมหญิงสาวจากทุกทิศ จากทุกทิศ
ที่อุทิศแด่องค์เจ้าเหนือหัว เจ้าเหนือหัว
เหล่านวลนางพร้อมพลีทั้งเนื้อตัว ทั้งเนื้อตัว
เพื่อศักดิ์ศรีครอบครัว 1234 ณ.เมืองฮาเร็ม
*****เปิดเพลง******

เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนามเด่นหรู เราเชิดชูวไลยอลงกรณ์
พระราชปิตุจฉาประทานนามพระองค์อร ให้เป็นมิ่งอนุสรสถาบัน
เราคือชนแห่งองค์พระราชา พระภูมิพลมหาราชัน นามราชภัฏเด่นดังดางตะวัน
ให้สร้างสรรค์ถิ่นไทยเรืองรอง ขอทูนขอเทิดไว้เหนือเกล้า พวกเราลูกเจ้าฟ้าน้อมสนอง
สิ่งใด ธ ประสงค์จานงปอง จะกลั่นกรองทุกสิ่งสรรค์กานัลไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนามเด่นหรู เราเชิดชูวไลยอลงกรณ์
พระราชปิตุจฉาประทานนามพระองค์อร ให้เป็นมิ่งอนุสรสถาบัน
จะรักษาวินัยให้ใหญ่ยิ่ง สามัคคีมั่นคงจริงดั่งสังขร จรรยาเลิศเทิดไว้คู่ฟ้าอมร
นามราชภัฏวไลยอลงกรณ์จงยืนยง
5678 ขอพรพระศักสิทธิ์ทั่วหน้า
พระพรจากเจ้าฟ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระพร จากองค์พระภูวไนย น้อมนาให้ปวงข้าสถาพร
น้อมนาให้ปวงข้าสถาพร

เพลงมาร์ชคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พวกเรารวมเหล่า ชื่อชาวอุตสาหกรรม

ซึ่งนา ชาติไทย ให้รุ่งเรือง

เราพร้อมรวมช่าง มุ่งหวังไทยประเทือง

คู่เมือง เชิดชู วไลยอลงกรณ์

แม้นผู้ใด ไม่มีสามัคคี รักหมู่

เราจะอยู่ ยั่งยืนอย่างเขาไม่ได้

อุตสาหกรรม ทาจริงไม่นิ่งนอนใจ

ชั่วดีอย่างไร เราต้องรักกัน

ข้าขออธิษฐาน สาบาน ตน

หากใครมาผจญ วไลยอลงกรณ์ ไซร์

เลือดเนื้อ อุตสาหกรรม

เรานา พลีได้

ขอรวมใจ เชิดชู

วไลยอลงกรณ์

