ข้อสอบการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
โครงการร่วมธรรมประสานใจห่างภัยยาเสพติด ประจําปี ๒๕๕๕
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น
วันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อสอบมี ๘๐ ข้อ คะแนนรวม ๘๐ คะแนน ข้อสอบมีทั้งหมด ๕ หน้า
คําชี้แจง ๑. ให้เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยทําเครื่องหมายกากบาท X ลงในกระดาษคําตอบที่กรรมการแจกให้
๒. ห้ามนําเอกสารต่างๆ เข้าห้องสอบ และต้องนํากระดาษคําถามและคําตอบคืนให้กับกรรมการคุมสอบเมื่อสอบเสร็จ
************************************************************************************************************************
๙. นักเรียนทีล่ อกคําตอบเพื่อนจนสอบได้คะแนนเต็มเป็นผู้ที่ขาด
๑. การทํางานให้สําเร็จต้องอาศัยหลักธรรมข้อใด
ก. ศีล
ข. สมาธิ
สิ่งใด
ค. นิวรณ์
ง. อุปาทาน
ก. ศีล
ข. สมาธิ
๒. การทํางานแบบจับจดเกิดขึ้นเพราะขาดหลักธรรมข้อใด
ค. ปัญญา
ง. ศีล สมาธิ ปัญญา
ก. ศีล
ข. อุตสาหะ
๑๐. การนําไตรสิกขาไปใช้ในการทํางานจะมีผลอย่างไร
ค. ปัญญา
ง. สมาธิ
ก. งานจะเสร็จล่าช้า
๓. การรักษาศีลมีจุดประสงค์ ให้ผู้ปฏิบัตเิ ป็นอย่างไร
ข. งานจะถูกต้องแต่เสร็จช้า
ก. ทําความดี
ค. งานจะสําเร็จอย่างถูกต้อง
ข. ไม่ทําความชั่ว
ง. งานจะสําเร็จรวดเร็วเพราะปัญญา
ค. มีความเที่ยงธรรม
๑๑. บุคคลใดไปเชียงใหม่สําเร็จเพราะใช้ปัญญา
ง. มีจิตใจแน่วแน่มั่นคง
ก. สินจัยไปกับญาติที่อยู่เชียงใหม่
๔. ในการปฏิบตั ิตามหลักไตรสิกขา ต้องทําอะไรเป็นอันดับแรก
ข. ชลาลัยไปกับรถไฟสายเชียงใหม่
ก. ทําสมาธิ
ข. รักษาศีล
ค. นภาลัยขับรถไปเพราะเคยไปมาแล้ว
ค. ใช้ปัญญา
ง. คิดหาเหตุผล
ง. อรทัยไม่เคยไปจึงสอบถามทางจากตํารวจ
๕. พฤติกรรมใดแสดงว่า ผู้ปฏิบตั มิ ีสมาธิ
๑๒. พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องทิศแก่ใคร
ก. สนธิตั้งใจไม่กล่าวเท็จ
ก. สิงคาลมาณพ
ข. โกลิตมาณพ
ข. ปิติคิดว่านกบินได้ เพราะมีปกี
ค. อุปติสสมาณพ
ง. อุปกาชีวก
ค. จริยาตั้งใจจะไม่สูบบุหรี่ตลอดชีวิต
๑๓. ปัจฉิมทิศ หรือทิศเบื้องหลังได้ได้แก่ผู้ใด
ง. กานดาปักผ้าเช็ดหน้าเพลินจนไม่ได้ยินเสียงแม่เรียก
ก. อาจารย์
ข. มิตร
๖. ไตรสิกขา เป็นหลักธรรมที่มีความมุ่งหมายอย่างไร
ค. สามีภรรยา
ง. บ่าว
ก. ฝึกให้คนมีสมาธิในการทํางาน
๑๔. ศิษย์พึงบํารุงครู อาจารย์ ด้วยสถานใด
ข. ห้ามมิให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
ก. ช่วยทํากิจของท่าน
ค. พัฒนากาย วาจา ใจ และสติปัญญาของตน
ข. เข้าไปยืนคอยรับใช้
ง. รู้และเข้าใจความหมายของศีล สมาธิ ปัญญา
ค. ตั้งอยู่ในความดี
๗. ศีลมีส่วนเกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิตามหลักธรรมไตรสิกขา
ง. ยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อนฝูง
๑๕. การกระทําใดที่ทําให้ความเป็นเพื่อนยืนยาว
อย่างไร
ก. ช่วยทําแต่สิ่งดีงาม
ก. ใกล้ชิดเมื่อเพื่อนได้ดี
ข. ช่วยจําแนกคนดีกับคนชั่ว
ข. รีบหลบภัยเมื่อเกิดเหตุร้าย
ค. ช่วยให้ใช้ความคิดถูกต้อง
ค. ให้ความช่วยเหลือเมื่อมีภยั
ง. ช่วยให้ปฏิบัติค้วยความตั้งใจ
ง. ให้ยืมของต้องมีสิ่งตอบแทน
๘. ถ้าขาด “ สมาธิ ” การปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมไตรสิกขาจะ ๑๖. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของเพื่อนตามคําสอนในพระพุทธศาสนา
บกพร่องในเรื่องใด
ก. เตือนเพื่อนที่ประมาท
ก. งานผิดพลาดล่าช้า
ข. รักษาทรัพย์เพื่อนที่ลืม
ข. งานที่ทําเป็นสิ่งไม่ดี
ค. เมื่อมีภัยให้เป็นที่พํานัก
ค. ไม่มีคนอยากทํางาน
ง. ให้ความยุติธรรมตามระเบียบ
ง. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้


๑๗. เพื่อนที่แท้จริง ควรปฏิบัตติ อ่ เพื่อนอย่างไร
ก. ให้ยืมเงินทองได้เสมอ
ข. ขอให้สนับสนุนตนให้ได้ดี
ค. ไม่หน่ายหนีเมื่อมีภัยพิบัติ
ง. เลิกคบหาเมื่อไปทําผิดกฎหมาย
๑๘. ความสัมพันธ์คู่ใดที่มีพระคุณยิ่งใหญ่ที่สุด
ก. สามี - ภรรยา
ข. นายจ้าง - ลูกจ้าง
ค. บิดามารดา - บุตร
ง. ครูอาจารย์ - ศิษย์
๑๙. ผูกพันกันด้วยจิตใจ เป็นความสัมพันธ์ของบุคคลในข้อใด
ก. พ่อแม่ - บุตร
ข. สามี - ภรรยา
ค. เพื่อน - เพื่อน
ง. ครูอาจารย์ - ศิษย์
๒๐ เมื่อเพื่อนขอลอกการบ้าน ควรทําอย่างไร
ก. ทําเฉยเสีย
ข. ยอมให้ลอก
ค. สอนวิธีทําการบ้านให้
ง. ฟ้องครูว่าเพื่อนขี้โกง
๒๑. เหตุใดจึงเปรียบพ่อแม่เป็นทิศตะวันออก
ก. พ่อแม่เป็นแสงสว่างนําชีวิตบุตร
ข. พ่อแม่มีพระคุณยิ่งใหญ่ไม่จบสิน้
ค. พ่อแม่มีความรักบุตรร้อนแรงยิ่งนัก
ง. พ่อแม่เป็นผู้ให้กําเนิดดังดวงอาทิตย์ให้แสง
สว่าง
๒๒. จุดหมายการปฏิบัติธรรมขั้นแรกคืออะไร
ก. เพื่อแสวงหาความสงบ
ข. เพื่อควบคุมตนเองให้ทําดี
ค. เพื่อการรู้แจ้งในสภาพสิ่งต่าง ๆ
ง. เพื่อการบรรลุเป็นพระอริยบุคคล
๒๓. ปัญญา จะเกิดขึ้นในการเกี่ยวเนื่องกับพระธรรมขั้นใด
ก. ศึกษาพระธรรม
ข. ปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตสงบ
ค. ปฏิบัติธรรมเพื่อการรู้แจ้ง
ง. บรรลุทางปฏิบัตเิ พื่อการบรรลุเป็นพระอรหันต์
๒๔. เหตุที่คนอายุน้อยเสียชีวิตก่อนคนอายุมาก จัดอยู่ใน
หลักธรรมข้อใด
ก. อนิจจัง
ข. ทุกขัง
ค. อนัตตา
ง. อทินนา
๒๕. ทําไมคนชรา ผิวหนังจึงเหี่ยวย่น
ก. อายุมาก
ข. ทํางานมาก
ค. กินอาหารน้อย
ง. ร่างกายทรุดโทรมไม่เที่ยง

๒๖. การศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ มี
ประโยชน์ดา้ นใดมากทีส่ ุด
ก. ทําใจไม่ยึดมั่นถือมั่น
ข. ปรับตัวตามได้อย่างถูกต้อง
ค. แสวงหาประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลง
ง. เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ
๒๗. ศีลเกี่ยวข้องกับทุกขังอย่างไร
ก. ห้ามไม่ให้ทําชั่วอันเป็นที่มาของทุกข์
ข. ให้มีความอดทนไม่ฟุ้งซ่านเมื่อเกิดทุกข์
ค. ขจัดปัดเป่าความทรมานให้หมดสิ้นไป
ง. ควบคุมความอยากให้ถูกต้องพอเหมาะ
๒๘. นักเรียนที่เสียใจเพราะรองเท้าของตนขาด ควรจะคิด
อย่างไร
ก. ตนดูแลไม่ดมี ันถึงได้ขาด
ข. เป็นเพราะรองเท้าไม่ดีถึงได้ขาด
ค. ควรเสาะหารองเท้าที่ดีกว่านีม้ าใช้แทน
ง. เป็นของธรรมดาถ้าไม่ขาดวันนีก้ ็ขาดวัน
หลัง
๒๙. เราจะประเมินสิ่งต่างๆ ตามหลักธรรมไตรลักษณ์ว่าอย่างไร
ก. สิ่งทั้งหลายยึดถือไม่ได้
ข. สิ่งทั้งหลายมีอยู่จริง
ค. สิ่งทั้งหลายชอบหลอกลวง
ง. สิ่งทั้งหลายล้วนเป็นของสมมุติ
๓๐. อนิจจัง มีลักษณะเหมือนข้อใด
ก. นักโทษในคุก
ข. สุนัขถูกล่ามโซ่
ค. น้ําระเหยกลายเป็นไอ
ง. มะม่วงแขวนอยู่บนต้น
๓๑. ตามหลักไตรลักษณ์ นักเรียน ไม่ควร ทําในข้อใด
ก. ซื้อเสื้อผ้าพอใช้
ข. ตั้งใจเรียนหนังสือ
ค. รับประทานอาหารพออิ่ม
ง. อยากเป็นนายกรัฐมนตรี
๓๒. ถ้าฆ่าสัตว์บ่อยๆ ผลจะเป็นอย่างไร
ก. สัตว์จะตามมาฆ่าภายหลัง
ข. จิตใจโหดเหี้ยม
ค. จะถูกฆ่าคล้ายสัตว์
ง. ไม่มีใครกล้าคบด้วย
๓๓. กฎแห่งกรรม กล่าวถึงเรื่องอะไร
ก. การกระทํากับกิรยิ า
ข. การกระทํากับเจตนา
ค. การกระทํากับความดี
ง. การกระทํากับผลของการกระทํา
๓๔. การกระทําในข้อใดได้รับผลตอบแทนช้ามากที่สุด
ก. ทรมานสัตว์
ข. ลอกการบ้านเพื่อน
ค. พูดปดกับคุณครู
ง. หนีโรงเรียน


๓๕. การกระทําข้อใดที่ ไม่มีผลทางศีลธรรม
ก. การคิดหาทางพาแม่ไปหาหมอ
ข. การอธิบายวิธีบวกเลขให้น้องฟัง
ค. การนําอาหารไปให้ลูกแมวที่หลงทาง
ง. การทําถ้วยน้ําร้อนหกลงไปราดมดตาย
๓๖. ตามกฎแห่งกรรม บุคคลใดจะได้รับผลการกระทําไม่ดี
ก. คนเตะบอลพลาดไปโดนเด็กหกล้ม
ข. ลูกซื้อพวงมาลัยไปไหว้วันเกิดแม่
ค. ภารโรงปิดหน้าต่างบังเอิญบีบจิง้ จกตาย
ง. คนทิ้งเปลือกกล้วยที่ประตูเพื่อให้เพื่อนเหยียบลื่นหกล้ม
๓๗. คนทีล่ อกข้อสอบเพื่อนในการสอบ จะได้รับผลของกรรมที่
เกิดทันทีอย่างไร
ก. สอบตก
ข. วิตกกลัวครูรู้
ค. ยินดีที่ตอบถูก
ง. ถูกเพื่อนประณาม
๓๘. ผู้ปรารถนาจะมีอายุยืนยาว พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทํา
อย่างไร
ก. ทําทานแก่ผู้ยากไร้
ข. แสดงความเมตตากรุณา
ค. มีจิตอ่อนโยนไม่ผูกพยาบาท
ง. แสดงความสุภาพไม่ทฏิ ฐิถือตัว
๓๙. ตามคําสอนของพระพุทธเจ้า เกี่ยวกับกฎแห่งกรรม ผู้ที่
อิจฉาริษยาพี่น้องจะได้รับผลในภายหลังอย่างไร
ก. เป็นคนโง่
ข. เป็นคนผิวพรรณงาม
ค. เป็นคนต่ําต้อยไร้ศักดิ์ศรี
ง. เป็นคนอ่อนแอมีโรคภัยไข้เจ็บ
๔๐. ผู้ปรารถนาจะเกิดใหม่ให้ผิวพรรณงามต้องทําอย่างไร
ก. ไม่อิจฉา อยากให้ผู้อื่นได้ดี
ข. ใฝ่ศึกษาแยกแยะได้ว่าสิ่งใดดี
ค. ไม่เบียดเบียนรักแกสัตว์ทั้งหลาย
ง. มีความอ่อนโยนปรารถนาดีต่อผู้อื่น
๔๑. ในรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยให้การสนับสนุนศาสนาใด ?
ก. พุทธ
ข. พุทธ อิสลาม คริสต์
ค. พุทธ อิสลาม คริสต์ ฮินดู
ง. พุทธ อิสลาม คริสต์ ฮินดู ซิกส์
๔๒. ในประเทศไทยมีนิกายอยูส่ องนิกายคือ ?
ก. เถรวาท/มหานิกาย
ข. เถรวาท/ธรรมยุต
ค. เถรวาท/มหายาน
ง. เถรวาท/ธรรมกาย
๔๓. วันที่ศาสนาพุทธมีพระรัตนตรัยครบคือวันอะไร ?
ก. มาฆบูชา
ข. อาสาฬหบูชา
ค. วิสาขบูชา
ง. อัฏฐมีบูชา

๔๔. ในปัจจุบันมีประชากรไทยนับถือพุทธศาสนามากกว่าร้อย
ละ ๙๔ และมีพุทธศาสนิกชนมากเป็นอันดับที่ ๔ ของโลกรองจาก
ประเทศใด ?
ก. จีน ญี่ปุ่น เกาหลีเหนือ ข. จีน ญี่ปุ่น ทิเบต
ค. จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ง. จีน ญี่ปุ่น ภูฏาน
๔๕. เจ้าหน้าที่ตํารวจ…….เรื่องราวจากเจ้าหน้าที่ธนาคารเกี่ยวกับ
คนร้ายที่ปล้นธนาคาร
ก. สอบสวน
ข. ไต่สวน
ค. สืบสวน
ง. ถูกทุกข้อ
๔๖. ลูกของผมเป็นเด็กช่างซักช่างถาม ถ้าเขาสงสัยอะไร เขาจะ
ต้อง....…..เอาคําตอบให้ได้
ก. ซักไซ้
ข.ไต่ถาม
ค. ซักถาม
ง. ถูกทุกข้อ
๔๗. นักปกครองต้องรู้จักเลือกใช้กลวิธีต่างๆ ที่จะ…….จิตใจคนให้
รักชาติ
ก. โน้มเอียง
ข. ตักเตือน
ค. โน้มน้าว
ง. ถูกทุกข้อ
๔๘. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั …….ในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
ก. ทรงทําบุญ
ข. ทรงบําเพ็ญบุญ
ค. ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล
ง. ถูกทุกข้อ
๔๙. Can you hear what he is_______?
A. saying
B. speaking
C. telling
D. talking
๕๐. She hasn’t come home________
A. still
B. already
C. yet
D. till
๕๑. I________TV yesterday evening.
A. saw
B. looked
C. viewed
D. watched
๕๒. We live_________ the city centre.
A. near
B. next
C. by
D. nearby
๕๓. She looks _______ a famous film star.
A. as
B. like
C. similar
D. same
๕๔. This television gives you the _______ news.
A. last
B. latest
C. least
D. later
๕๕. I only _______ one mistake in last night’s test.
A. made
B. done
C. did
D. make


๕๖. ข้อใดคือความหมายของสิ่งเสพติด
ก. สิ่งที่ต้องการนําเข้าสูร่ ่างกายและจะแสดงอาการเมื่อ
ขาดอย่างรุนแรง
ข. สิ่งที่นําเข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานานจะทําให้เกิดความ
ต้องการสิ่งนั้นมากขึ้น ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ค. สิ่งที่มีผลเสียต่อร่างกายแต่มีความต้องการที่จะ
นําเข้าสู่รา่ งกายเพิ่มขึ้นและจะแสดงอาการเมื่อขาดสิ่งนั้น
ง. สิ่งที่มีความจําเป็นต่อร่างกาย นําไปเผาผลาญให้เกิด
พลังงาน
๕๗. ข้อใดเป็นสิ่งเสพติดที่ออกฤทธิ์เหมือนกัน
ก. ยาบ้า ฝิ่น ยานอนหลับ
ข. กัญชา กระท่อม แอล เอส ดี
ค. มอร์ฟีน ยากล่อมประสาท เฮโรอีน
ง. เซคโคบาล สาระเหย เอส ที พี
๕๘. สิ่งเสพติดในข้อใดเป็นสิ่งเสพติดที่มาจากการสังเคราะห์
ก. มอร์ฟีน เฮโรอีน
ข. กัญชา ฝิ่น
ค. เหล้าแห้ง ฝิ่น
ง. ยาบ้า กัญชา
๕๙. เหล้าแห้ง จัดอยู่ในสิ่งเสพติดประเภทใด
ก. กดประสาท
ข. กระตุ้นประสาท
ค. หลอนประสาท
ง. ออกฤทธิ์ผสมผสาน
๖๐. ข้อใด ไม่ใช่ อาการขาดยาของผู้ติดเฮโรอีน
ก. อาเจียน
ข. ดิ้นทุรนทุราย
ค. หาวนอน
ง. มือเท้าอุ่น
๖๑. อาการ "ลงแดง" จะเกิดขึ้นกับผู้ติดยาเสพติด ในกรณีใด
ก. ผู้เสพติดที่ใช้ยาหลายอย่างร่วมกัน
ข. ผู้เสพติดที่เสพยาเกินขนาด
ค. ผู้เสพติดที่มีความผิดปกติทางด้านจิตใจ
ง. ผู้เสพติดที่ติดสิ่งเสพติดอย่างรุนแรงและมีอาการเมื่อ
ไม่ได้เสพ
๖๒. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทําให้วัยรุ่นติดสิ่งเสพติดน้อยที่สุด
ก. อิทธิพลจากพ่อแม่
ข. อยากรู้อยากลอง
ค. ค่านิยมในหมู่วัยรุ่น
ง. ความเชื่อที่ผิด
๖๓. เหตุใดผู้ติดยาเสพติดจึงมักก่ออาชญากรรม
ก. ประชดตัวเอง
ข. ต้องการเงินไปซื้อยา
ค. ไม่สามารถควบคุมสติได้
ง. ไม่พอใจสิ่งแวดล้อมตัวเอง
๖๔. ผลกระทบของสารเสพติดมีผลต่อประเทศชาติดา้ นใดมาก
ที่สุด
ก. ด้านเศรษฐกิจ
ข. ด้านธุรกิจ
ค. ด้านความเป็นอยู่
ง. ด้านความมั่นคงและความเป็นอยู่

๖๕. ระบบปฏิบัติการ Android เป็นระบบปฏิบัติการทางด้าน
มือถือที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัทใด
ก. Nokia
ข. Samsung
ค. Microsoft
ง. Google
๖๖. ข้อใดเป็นหน่วยที่เล็กทีส่ ุดที่ใช้บอกขนาดของซีพียู
ก. MHz
ข. GHz
ค. BIT
ง. BYTE
๖๗. หน่วยที่ใช้บอกความละเอียดของจอภาพ (Monitor) คือ
ก. RPM
ข. PIXEL
ค. DPI
ง. CRT
๖๘. ถ้า File เปรียบเหมือนดินสอ แล้ว Folder เปรียบเหมือน
อะไร
ก. ไส้ดินสอ
ข. กล่องดินสอ
ค. ปากกา
ง. ที่เหลาดินสอ
๖๙. E-book ย่อมาจากอะไร
ก. Electrical book
ข. Education book
ค. Electronic book
ง. Economic book
๗๐. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่ และจัดที่
ประเทศใด
ก. ครั้งที่ ๒๙ ณ ประเทศสหพันธรัฐ
ข. ครั้งที่ ๓๐ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร
ค. ครั้งที่ ๓๑ ณ ประเทศฝรั่งเศส
ง. ครั้งที่ ๓๒ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร
๗๑. ระยะเวลาในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจัดระหว่างวันที่
ใด
ก. ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
ข. ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
ค. ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
ง. ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
๗๒. ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับรางวัลกี่
เหรียญ และมีเหรียญใดบ้าง
ก. ๓ เหรียญ มี ๒ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง
ข. ๓ เหรียญ มี ๑ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง
ค. ๔ เหรียญ มี ๒ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง
ง. ๔ เหรียญ มี ๓ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง
๗๓. รอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น แก้ว
พงษ์ประยูร พบกับนักชกชาวจีนชื่อว่าอะไร
ก. ซู ซิงหมิง
ข. ซู ซิหมิง
ค. ซิ ซูหมิง
ง. หมิง ซูซิง
๗๔. อาเซียนคืออะไร
ก. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
ข. องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก
ค. ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ง. ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้


๗๕. ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN)
ก. Asia South East Association Nations
ข. Association for South East Asian Nations
ค. Asia South East Association National
ง. Association for South East Asian National
๗๖. ASEAN + ๓ คือข้อใด
ก. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – อินเดีย
ข. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – นิวซีแลนด์
ค. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – จีน
ง. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – ออสเตรเลีย
๗๗. สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ
ก. ๑๐ ประเทศ
ข. ๑๓ ประเทศ
ค. ๑๕ ประเทศ
ง. ๒๐ ประเทศ
๗๘. ชื่อเต็มภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน คือข้อใด?
ก. Mahamakut Buddhist University Isan
Campus
ข. Buddhist University Isan Campus
ค. Mahamakut Buddhist University
ง. Mahamakut University Isan Campus
๗๙. ปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มีว่าอย่างไร?
ก. ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวพระพุทธศาสนา
ข. ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว
ค. ระเบียบ สามัคคี บําเพ็ญประโยชน์
ง. ศีล สมาธิ ปัญญา
๘๐. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน ปัจจุบันคือใคร?
ก. พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์
ข. พระเทพพุทธิมุนี
ค. พระธรรมธัชมุนี
ง. พระธรรมดิลก

ขอให้ทุกท่านโชคดี
คณะผู้จัดทํา
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