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แนวขอสอบครูผูชวย (ความรอบรู ชุดที่ 4)
วัฒนธรรมไทย และประเพณีทองถิ่น
1. สิ่งที่ดีงามที่ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา เรียกวา
ก. คุณธรรม
ข. จริยธรรม
ค. วัฒนธรรม
ง. คานิยม
2. ขอใดคือวัฒนธรรมไทย
ก. การเคารพพระสงฆ
ข. สงกรานต
ค. ฮีตสิบสอง
ง. การไหลเรื่อไฟ
3. การกราบครั้งที่สองของการกราบแบบเบญจางค
ประดิษฐ หมายถึงกราบใคร
ก. กราบเพื่อระลึกถึงองคพระพุทธเจา
ข. กราบพระธรรมคําสั่งสอนพระพุทธเจา
ค. กราบพระสงฆตัวแทนพระพุทธเจา
ง. กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
4. ขอใดเปนการกระทําที่ไมถูกตอง
ก. เมื่อพระสงฆเดินผานใหไหวโดยใหปลาย
นิ้วมือจรดตีนผม
ข. ผูชายใหถวายของใหพระตอมือพระสงฆ
โดยตรงและคุกเขากราบไมแบมือครั้งเดียว
ค. การตักบาตรควรถอดรองเทากอน
ง. ผูหญิงไปหาพระตองนั่งพับเพียบใหเรียบ
รอย ไมควรอยูตามลําพังกับพระสงฆ
5. เปนครูควรมีมารยาททางใจ โดยนําหลักธรรม
พรหมวิหาร 4 มายึดและปฏิบัติ
ก. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ข. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ค. ทุกข สมุทัย นิโรจ มรรค

ง. สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
6. ขอใดคือมารยาททางใจที่ถูกตอง
ก. ในงานมงคลควรแสดงสีหนาเบิกบาน
สดชื่นอยูเสมอ
ข. การไปเยี่ยมคนปวยควรใชคําพูดที่ออน
โยนปลอบใจผูปวย
ค. ในงานเผาศพควรแสดงกริยาสงบสงวน
ความรื่นเริงเอาไว
ง. ถูกทุกขอ
7. ขอใดเปนมารยาททางกายที่ไมเหมาะสม
ก. ถานั่งตอหนาผูใหญกับพื้นใหนั่งพับ
เพียบ หันหนาไปหาผูใหญในลักษณะ
เงยหนา
ข. ไมถือวิสาสะใชหรือรับประทานของ
ที่เขาจัดไวสําหรับผูอื่นโดยเฉพาะ
ค. ลวง แคะ แกะเกา หาว เรอหากจําเปน
ง. เห็นของผูใหญตก หรืออาจจะเสียหาย
โดยที่เจาตัวไมรูควรจะบอก
8. การับไหวในขณะที่ยืนและเราอยูในฐานะที่
อาวุโสกวา
ก. พนมมือระดับอก
ข. พนมมือเหนือระดับอก นิ้วจรดคาง
ค. พนมมือระดับอก กมศรีษะเล็กนอย
ง. พนมมือระดับอกและพยักหนาเล็กนอย
9. หากเราจะผานผูคนมากๆและมีผูที่อาวุโสนั่งอยู
กับพื้นควรใชวิธีการใด
ก. เดินกมหนา
ข. เดินยอตัว
ค. หมอบ
ง. คลาน
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10. เมื่อใดควรยืนตรง
ก. เมื่อเห็นคนเชิญธงชาติผานหนา
ข. เมื่อเห็นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ
มาถึงบริเวณพิธี
ค. เมื่อไดยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ง. ถูกทุกขอ
11. ขอใดคือมารยาทแบบสากลทางกายแสดงการ
ทักทาย
ก. การยิ้ม
ข. การไหว
ค. การคํานับ
ง. การจับมือ
12. ขอใดคือมารยาทในการรับประทานอาหารที่
ไมถูกตอง
ก. ใหผูอาวุโสรับประทานกอนเราจึงรับ
ประทาน
ข. ไมทาวศอกบนโตะอาหาร และนั่งตัวตรง
ค. แตะตองหรือหยิบอาหารใหผูอาวุโสกวา
ตามสมควร
ง. ควรถือชอนดวยมือขวาและสอมดวยมือซาย
13. มารยาทในการใชวาจาที่ถูกตองไดแกขอใด
ก. ตองระวังมิใชวาจาเท็จ ยุยงสอเสียดใหผูอื่น
แตกราว
ข. ไมพูดเสียงดังเกินไปหรือพูดพลางหัวเราะ
พลาง
ค. รูจักพูดใหผูฟงพอใจและเปนนักฟงที่สนใจ
ง. ถูกทุกขอ
14. “ฮีตสิบสอง” จัดไวในขอใด
ก. วัฒนธรรมไทย
ข. ประเพณี
ค. ความเชื่อ

ง. คานิยม
15. เทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวเปนประเพณี
ทองถิ่นของจังหวัดใด
ก. กาฬสินธุ
ข. มหาสารคาม
ค. ขอนแกน
ง. อุดรธานี
16. ประเพณีไหลเรื่อไฟของจังหวัดนครพนม เปน
ประเพณีที่เกิดจากความเชื่อของประเทศใด
ก. จีน
ข. อินเดีย
ค. เนปาล
ง. อียีป
17. ประเพณีขึ้นเขาพนมรุงของจังหวัดบุรีรัมย
จัดในเดือนใด
ก. ธันวาคม
ข. มกราคม
ค. เมษายน
ง. กรกฏาคม
18. ประเพณีบวชลูกแกวนิยมจัดในภาคใด
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค. ภาคกลาง
ง. ภาคใต
19. ประเพณีทองถิ่นที่นิยมจัดทุกภาคของไทย
ก. บวชนาค
ข. สงกรานต
ค. ลอยกระทง
ง. ถูกทุกขอ
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20. หากจะรักษาประเพณีไทยโดยการทําบุญ ควร
ปฏิบัติตามขอใด
ก. การใหทาน
ข. การรักษาศีล
ค. ภาวนา
ง. ถูกทุกขอ
21.ขอใดตอไปนี้ไมเกี่ยวของกับประเพณีแตงงาน
ก. ขึ้นหอ
ข. สูขวัญ
ค. ขันหมาก
ง. หมั้น
22.” ไมเทายอดทองกระบองยอดเพชร” สัมพันธ
กับประเพณีใด
ก. แตงงาน
ข. บวช
ค. ลอยกระทง
ง. สงกรานต
23. ประเพณีบายศรีสูขวัญมักพบอยูทุกจังหวัดทั้ง
ภาคเหนือและอีสาน คําวา “บายศรี”หมายถึงสิ่งใด
ก. ดอกไม
ข. พาน
ค. ขาว
ง. ดายขาว
24. ความเชื่อตามประเพณีบุญปองไฟสัมพันธกับ
อาชีพใด
ก. คาขาย
ข. ทํานา
ค. อุตสาหกรรม
ง. ทุกอาชีพที่กลาว
25. ประเพณีผีตาโขนเปนของจังหวัดใด
ก. ลําปาง
ข. พะเยา

ค. อุบลราชธานี
ง. เลย
26. “วันเนา” ของประเพณีสงกรานตตรงกับวันใด
ก. 12 เมษายน
ข. 13 เมษายน
ค. 14 เมษายน
ง. 15 เมษายน
27.เหลา ตนกลวย ตนออย จัดอยูในสวนใดของ
ประเพณีแตงงาน
ก. คาดอง
ข. สูขวัญ
ค. ขันหมากเอก
ง. ขันหมากโท
28. ประเพณีชักพระหรือลากพระมักนิยมจัดใน
ภูมิภาคใด
ก. ภาคเหนือ
ข. ตะวันออกเฉียงเหนือ
ค. ภาคกลาง
ง. ภาคใต
29. ประเพณีอุมน้ําดําพระเปนของจังหวัดใด
ก. ตาก
ข. เพชรบูรณ
ค. ปตตานี
ง. นครศรีธรรมราช
30. ประเพณีทองถิ่นตอไปนี้ขอใดตางจากกลุม
ก. สูขาวขวัญ
ข. กอพระเจดียทราย
ค. ทอดกฐิน
ง. บุญเบิกฟา
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