
ข้อสอบใบขบัขีห่มวดที ่5 – ป้ายเตอืน 
 
1. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขับขี่ต้องปฏบิัตอิย่างไร 

 
ก. ให้ขับรถช้าลง และระมดัระวงัคนงานก าลงัท างาน อาจมวีสัดุอุปกรณ์วางบนผดิจราจร 
ข. ใหข้บัรถชา้ลง และระมดัระวงัคนงานก าลงัส ารวจทาง 
ค. ใหข้บัรถชา้ลง และระมดัระวงั เคร่ืองจกัรก าลงัท างาน 
ง. ใหข้บัรถชา้ลง และระมดัระวงัคนงานก าลงั ส ารวจส่ิงก่อสร้าง 
 
2. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขับขี่ควรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ควรขับรถให้ช้าลงและระมดัระวงั ทางข้างหน้าก าลงัมงีานส ารวจอยู่บนผวิจราจรหรือทางเดนิรถ 
ข. ขบัรถอยา่งรวดเร็ว เพ่ิมความระมดัระวงั คนก าลงัท างาน 
ค. ขบัรถอยา่งรวดเร็ว เพ่ิมความระมดัระวงั เคร่ืองจกัรก าลงัท างาน 
ง. ขบัรถใหช้า้ลง เพ่ิมความระมดัระวงั ส ารวจส่ิงก่อสร้าง 
 
3. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขับขี่ควรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ขบัรถอยา่งรวดเร็ว เพ่ิมความระมดัระวงั ทางขา้งหนา้มีคนท างาน 
ข. ขบัรถอยา่งรวดเร็ว เพ่ิมความระมดัระวงั ทางขา้งหนา้มีรถไฟผา่น 
ค. ขบัรถใหช้า้ลง เพ่ิมความระมดัระวงั ทางขา้งหนา้ส ารวจทาง 
ง. ควรขับรถให้ช้าลง 
 
 
 
 
 
 



4. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขับขี่ควรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ขบัรถอยา่งรวดเร็ว เพ่ิมความระมดัระวงั ทางขา้งหนา้มีสะพานแคบ 
ข. ขบัรถใหช้า้ลง เพ่ิมความระมดัระวงั ทางขา้งหนา้เป็นทางลงลาดชนั 
ค. ขบัรถอยา่งรวดเร็ว เพ่ิมความระมดัระวงั ทางขา้งหนา้เป็นทางข้ึนลาดชนั 
ง. ขับรถให้ช้าลง และเพิม่ความระมดัระวงั ทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านซ้าย 
 
5. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขับขี่ควรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ขบัรถใหช้า้ลง เพ่ิมความระมดัระวงั ทางขา้งหนา้เป็นทางข้ึนลาดชนั 
ข. ขับรถให้ช้าลง และเพิม่ความระมดัระวงั ทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านขวา 
ค. ขบัรถอยา่งรวดเร็ว เพ่ิมความระมดัระวงั ทางขา้งหนา้เป็นทางลงลาดชนั 
ง. ขบัรถใหช้า้ลง เพ่ิมความระมดัระวงั ทางขา้งหนา้มีสะพานแคบ 
 
6. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขับขี่ควรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ใหข้บัรถชา้ลง ทางขา้งหนา้เป็นทางโคง้ไปทางซา้ย 
ข. ขับรถให้ช้าลง และเพิม่ความระมดัระวงั 
ค. ใหข้บัรถชา้ลง ทางขา้งหนา้เป็นทางโคง้รัศมีแคบไปทางขวา 
ง. ใหข้บัรถชา้ลง ทางขา้งหนา้เป็นทางโคง้ไปทางขวา 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขับขี่ควรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ใหข้บัรถดว้ยความเร็ว เพ่ือเขา้โคง้จะไดไ้ม่เสียการทรงตวั 
ข. ใหข้บัรถชา้ลง ทางขา้งหนา้เป็นทางโคง้ไปทางซา้ย 
ค. ใหข้บัรถชา้ลง และใหข้บัรถชิดดา้นซา้ยดว้ยความระมดัระวงั 
ง. ขับรถให้ช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมแีคบไปทางขวา 
 
8. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขับขี่ควรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ใหข้บัรถชา้ลง และชิดขวา ขบัรถไปตามทางโคง้กลบัรัศมีแคบเร่ิมซา้ย 
ข. ขับรถให้ช้าลง และเพิม่ความระมดัระวงั 
ค. ใหข้บัรถชา้ลง และชิดซา้ย ขบัรถไปตามทางโคง้กลบัรัศมีแคบเร่ิมขวา 
ง. ใหข้บัรถชา้ลง และชิดขวา ขบัรถไปตามทางคดเค้ียวเร่ิมซา้ย 
 
9. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขับขี่ควรปฏิบตัอิย่างไร 

  
ก. ขับรถให้ช้าลง และเพิม่ความระมดัระวงั ทางข้างหน้ามทีางโทแยกไปทางซ้าย 
ข. ใหข้บัรถดว้ยความระมดัระวงั ทางขา้งหนา้เป็นทางโทตดักบัทางโทรูปตวัที 
ค. ใหข้บัรถดว้ยความระมดัระวงั ทางขา้งหนา้เป็นทางเอกตดักนัรูปตวัที 
ง. ใหข้บัรถดว้ยความระมดัระวงั ทางขา้งหนา้เป็นทางเอกตดักนัรูปตวัวาย ( Y ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ขับรถให้ช้าลง และเพิม่ความระมดัระวงั ทางข้างหน้ามทีางโทแยกไปทางขวา 
ข. ขบัรถดว้ยความระมดัระวงั ทางเอกแยกทางเอกทางขวา 
ค. ขบัรถดว้ยความระมดัระวงั ทางโทแยกทางโททางขวา 
ง. ขบัรถดว้ยความระมดัระวงั ทางเอกแยกทางเอกทางซา้ย 
 
11. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 
ก. ทางเอกตดักนัรูปตวัวาย 
ข. ทางเอกตดักนัรูปตวัที 
ค. ทางเอกตดัทางโทรูปตวัวาย 
ง. ทางโทแยกทางเอกเยือ้งกนั เร่ิมซ้าย 
 
12. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

  
ก. ทางโทแยกทางเอกเยือ้งกนั เร่ิมขวา 
ข. ทางเอกตดักนัรูปตวัวาย 
ค. ทางเอกตดักนัรูปตวัที 
ง. ทางเอกตดัทางโทรูปตวัวาย 
 
 
 



13. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 
ก. ทางเอกตดัทางโทรูปตวัที 
ข. ทางเอกตดักนัรูปตวัวาย 
ค. ทางโทเช่ือมทางเอกจากซ้าย 
ง. ทางเอกตดักนัรูปตวัที 
 
14. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 
ก. ทางโทเช่ือมทางเอกจากขวา 
ข. ทางโทเช่ือมทางเอกจากซา้ย 
ค. ทางโทเช่ือมทางโทจากซา้ย 
ง. ทางเอกเช่ือมทางเอกจากซา้ย 
 
15. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 
ก. ทางเอกแยกทางเอกจากซา้ย รูปตวัวาย 
ข. ทางโทแยกทางเอกจากซ้าย รูปตวัวาย 
ค. ทางโทแยกทางโทจากซา้ย รูปตวัวาย 
ง. ทางโทแยกทางเอกจากขวา รูปตวัวาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 
ก. ทางโทแยกทางเอกจากซา้ย รูปตวัวาย 
ข. ทางเอกแยกทางเอกจากซา้ย รูปตวัวาย 
ค. ทางโทแยกทางเอกจากขวา รูปตวัวาย 
ง. ทางโทแยกทางโทจากซา้ย รูปตวัวาย 
 
17. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 
ก. ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยก มวีงเวยีน 
ข. ทางขา้งหนา้เป็นทางแยก 
ค. ทางขา้งหนา้เป็นทางแคบลง 
ง. ทางขา้งหนา้มีทางเอกตดักนั 
 
18. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 
ก. ทางแคบลงดา้นขวา 
ข. ทางโคง้ซา้ย 
ค. ทางแคบลงดา้นซา้ย 
ง. ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางทีก่ าลงัผ่านทั้งสองด้าน 
 
 
 
 
 
 
 



 
19. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 
ก. ทางแคบลงทั้งสองดา้น 
ข. ทางแคบลงดา้นขวา 
ค. ทางแคบด้านซ้าย 
ง. ทางกวา้งข้ึนทั้งสองดา้น 
 
20. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 
ก. ทางแคบด้านขวา 
ข. ทางแคบลงทั้งสองดา้น 
ค. ทางแคบลงดา้นซา้ย 
ง. ทางกวา้งข้ึนทั้งสองดา้น 
 
21. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ขับรถให้ช้าลง และระมดัระวงั อนัตรายจากรถทีส่วนมาจากอกีฝ่ังหนึ่งของสะพาน 
ข. ขบัรถใหช้า้ลง และระมดัระวงั ทางขา้งหนา้มีทางแคบลง 
ค. ขบัรถใหช้า้ลง และระมดัระวงั ทางขา้งหนา้มีช่องการจราจรลดลง 
ง. ขบัรถใหช้า้ลง และระมดัระวงั ทางขา้งหนา้มีทางแคบดา้นซา้ย 
 
 
 
 
 
 
 



22. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 
ก. ช่องจราจรปิดด้านซ้าย 
ข. ช่องจราจรปิดดา้นขวา 
ค. ช่องจราจรปิดทั้งสองดา้น 
ง. ช่องจราจรลดลงดา้นซา้ย 
 
23. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 
ก. ช่องจราจรปิดด้านขวา 
ข. ช่องจราจรปิดทั้งสองดา้น 
ค. ช่องจราจรลดลงดา้นซา้ย 
ง. ช่องจราจรปิดดา้นซา้ย 
 
24. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ขบัรถดว้ยความเร็วปกติ แต่ใหร้ะวงัรถไฟก าลงัผา่น 
ข. ขับรถให้ช้าลง และสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซ้าย ถ้ามรีถไฟก าลงัจะผ่าน ควรหยุดรถห่างจากทางรถไฟอย่าง
น้อย 5 เมตร 
ค. ขบัรถอยา่งรวดเร็ว เพราะมีรถไฟก าลงัผา่น 
ง. ขบัรถไดอ้ยา่งรวดเร็วเพราะไม่มีส่ิงกีดขวาง 
 
 
 
 
 
 
 



25. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ขบัรถใหช้า้ลง พร้อมท่ีจะหยดุรถ ทางขา้งหนา้ ไม่มีเคร่ืองกั้น 
ข. ขบัรถใหช้า้ลง พร้อมท่ีจะหยดุรถ สะพานแคบ 
ค. ขบัรถเร็วได ้ไม่ตอ้งหยดุรถ ทางขา้มทางรถไฟไม่มีเคร่ืองกั้น 
ง. ขับรถให้ช้าลงและพร้อมทีจ่ะหยุดรถ 
 
26. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

  
ก. ขับรถให้ช้าลง และเพิม่ความระมดัระวงั รถมขีนาดกว้างไม่เกนิ 2.50 เมตร ให้ผ่านไปได้ 
ข. ขบัรถใหช้า้ลง และเพ่ิมความระมดัระวงั ทางขา้งหนา้กวา้งเกิน 2.50 เมตร 
ค. ขบัรถใหช้า้ลง และเพ่ิมความระมดัระวงั ทางขา้งหนา้ลอดต ่ากวา่ 2.50 เมตร 
ง. ขบัรถใหช้า้ลง และเพ่ิมความระมดัระวงั ทางขา้งหนา้สูงกวา่ 2.50 เมตร 
 
27. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ขบัรถใหช้า้ลง และเพ่ิมความระมดัระวงั ทางแคบลงไม่เกิน 2.50 เมตร 
ข. ขบัรถใหช้า้ลง และเพ่ิมความระมดัระวงั ทางกวา้งเกิน 2.50 เมตร 
ค. ขบัรถใหช้า้ลง และเพ่ิมความระมดัระวงั ทางสูงเกิน 2.50 เมตร 
ง. ขับรถให้ช้าลง และเพิม่ความระมดัระวงั รถทีม่คีวามสูงไม่เกนิ 2.50 เมตรให้ผ่านไปได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



28. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ขับรถให้ช้าลง และระมดัระวงัอนัตรายจากรถทีส่วนมา เพราะทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันทางขึน้เขา 
ข. ขบัรถใหช้า้ลง และเพ่ิมความระมดัระวงั ขบัรถดว้ยความรวดเร็ว เพราะมีหินร่วง 
ค. ขบัรถใหช้า้ลง และเพ่ิมความระมดัระวงั ใหป้ลดเกียร์ หรือดบัเคร่ืองทนัทีเพ่ือความปลอดภยั 
ง. ขบัรถใหช้า้ลง และเพ่ิมความระมดัระวงั ทางลงลาดชนั ใหใ้ชเ้กียร์วา่ง 
 
29. เคร่ืองหมายนี ้คอืเคร่ืองหมายอะไร 

 
ก. ใหป้ลดเกียร์ หรือดบัเคร่ืองทนัทีเพ่ือความปลอดภยั 
ข. ทางลงลาดชัน 
ค. ทางข้ึนลาดชนั ใหใ้ชเ้กียร์วา่ง 
ง. ขบัรถดว้ยความรวดเร็ว 
 
30. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

  
ก. ขับรถให้ช้าลง เพิม่ความระมดัระวงั ทางข้างหน้าขรุขระมาก เป็นหลุม เป็นบ่อ 
ข. ขบัรถใหช้า้ลง เพ่ิมความระมดัระวงั ระวงัหินร่วง 
ค. ขบัรถใหช้า้ลง เพ่ิมความระมดัระวงั ผิวทางร่วน 
ง. ขบัรถใหช้า้ลง เพ่ิมความระมดัระวงั ทางล่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 



31. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ขบัรถใหช้า้ลง และเพ่ิมความระมดัระวงั เตือนรถกระโดด 
ข. ขับรถให้ช้าลง และเพิม่ความระมดัระวงั ทางข้างหน้าเป็นแอ่ง 
ค. ขบัรถใหช้า้ลง และเพ่ิมความระมดัระวงั ทางลงลาดชนั 
ง. ขบัรถใหช้า้ลง และเพ่ิมความระมดัระวงั ทางข้ึนลาดชนั 
 
32. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ขบัรถใหช้า้ลงใหม้าก และระมดัระวงัเป็นพิเศษ ผิวทางร่วน 
ข. ขบัรถใหช้า้ลงใหม้าก และระมดัระวงัเป็นพิเศษ ทางแคบดา้นขวา 
ค. ขับรถให้ช้าลง และระมดัระวงัการลืน่ไถล ทางข้างหน้าลืน่อาจเกดิอุบัตเิหตุได้ง่าย 
ง. ขบัรถใหช้า้ลงใหม้าก และระมดัระวงัเป็นพิเศษ ทางขา้งหนา้เป็นทางโคง้ 
 
33. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

  
ก. ขับรถให้ช้าลง และระมดัระวงัอนัตราย ทางข้างหน้าอาจมวีสัดุผวิทางหลุดกระเดน็ 
ข. ขบัรถใหช้า้ลง และระมดัระวงั ระวงัหินร่วง 
ค. ขบัรถใหช้า้ลง และระมดัระวงั ทางล่ืน 
ง. ขบัรถใหช้า้ลง และระมดัระวงั ทางคดเค้ียว 
 
 
 
 
 
 
 



 
34. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ขับรถให้ช้าลง และเพิม่ความระมดัระวงัทางข้างหน้าอาจมหีินร่วงลงมาในผวิทาง ท าให้กดีขวางการจราจร 
ข. ขบัรถใหช้า้ลง และเพ่ิมความระมดัระวงัเป็นพิเศษ ทางข้ึนลาดชนั 
ค. ขบัรถใหช้า้ลง และเพ่ิมความระมดัระวงัเป็นพิเศษ ทางลงลาดชนั 
ง. ขบัรถใหช้า้ลง และเพ่ิมความระมดัระวงัเป็นพิเศษ ทางแคบ 
 
35. เคร่ืองหมายนี ้คอืเคร่ืองหมายอะไร 

  
ก. ผิวทางขรุขระ 
ข. สะพานเปิดได้ 
ค. เตือนรถกระโดด 
ง. ทางเป็นแอ่ง 
 
36. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

  
ก. ไม่ออกทางขนาน 
ข. เปลีย่นช่องเดนิรถตามสัญลกัษณ์ในป้าย 
ค. ไม่เปล่ียนช่องทางจราจร 
ง. ใหอ้อกทางขนาน 
 
 
 
 
 
 
 



37. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ผูข้บัรถบนทางหลกัใหร้ะมดัระวงั เตรียมตวัออกทางหลกั 
ข. ผูข้บัรถบนทางหลกัใหร้ะมดัระวงั เตรียมตวัออกทางโคง้ซา้ย 
ค. ผูข้บัรถบนทางหลกัใหร้ะมดัระวงั เตรียมตวัออกทางโคง้ขวา 
ง. ผู้ขับขี่บนทางขนานเตรียมตวัเข้าทางหลกั 
 
38. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ผู้ขับขีบ่นทางหลกัเตรียมตวัออกทางขนาน ผู้ขับขี่บนทางขนานระวงัรถทีจ่ะมาร่วมในทศิทางเดยีวกนั 
ข. ผูข้บัรถในทางหลกั เตรียมเขา้ทางคดเค้ียวเร่ิมซา้ย 
ค. ผูข้บัรถในทางหลกัเตรียมออกทางคดเค้ียวเร่ิมซา้ย 
ง. ขบัรถในทางหลกัเตรียมออกทางคดเค้ียวเร่ิมขวา 
 
39. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ขับรถให้ช้าลง และระมดัระวงัทางข้างหน้าอาจมรีถเข้ามาร่วมในทศิทางเดยีวกนัจากทางซ้าย 
ข. ขบัรถใหช้า้ลง และระมดัระวงัทางขา้งหนา้มีทางโคง้ขวา 
ค. ขบัรถใหช้า้ลง และระมดัระวงัทางขา้งหนา้มีทางโคง้รัศมีแคบเล้ียวซา้ย 
ง. ขบัรถใหช้า้ลง และระมดัระวงัทางขา้งหนา้มีทางโคง้ซา้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 



40. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ขับรถให้ช้าลง และระมดัระวงัทางข้างหน้าอาจมรีถเข้ามาร่วมในทศิทางเดยีวกนัจากทางขวา 
ข. ขบัรถใหช้า้ลง และระมดัระวงัทางขา้งหนา้มีทางร่วมดา้นซา้ย 
ค. ขบัรถใหช้า้ลง และระมดัระวงัทางขา้งหนา้มีทางคู่ขา้งหนา้ 
ง. ขบัรถใหช้า้ลง และระมดัระวงัทางขา้งหนา้มีทางเอกตดักนั 
 
41. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร  

  
ก. ขบัรถชิดไปดา้นซา้ยดว้ยความระมดัระวงั ทางแคบดา้นซา้ย 
ข. ขบัรถชิดไปดา้นซา้ยดว้ยความระมดัระวงั ทางแคบดา้นขวา 
ค. ขบัรถชิดไปดา้นซา้ยดว้ยความระมดัระวงั ทางลงลาดชนั 
ง. ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมดัระวงั 
 
42. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ขบัรถใหช้า้ลง และชิดซา้ย เพ่ิมความระมดัระวงั ทางร่วมดา้นขวา 
ข. ขับรถให้ช้าลง และชิดซ้าย เพิม่ความระมดัระวงัทางข้างหน้าเป็นทางร่วมไม่มเีกาะ 
ค. ขบัรถใหช้า้ลง และชิดซา้ย เพ่ิมความระมดัระวงั ทางคู่ขา้งหนา้ 
ง. ขบัรถใหช้า้ลง และชิดซา้ย เพ่ิมความระมดัระวงั ทางร่วมดา้นซา้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 



43. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร? 

 
ก. ทางขา้งหนา้หา้มกลบัรถ 
ข. ทางขา้งหนา้จะมีทางโคง้ซา้ย 
ค. ทางข้างหน้ามทีีก่ลบัรถด้านขวา 
ง. ทางขา้งหนา้จะมีท่ีส้ินสุดทางคู ่
 
44. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 
ก. ทางข้างหน้ามทีีก่ลบัรถด้านซ้าย 
ข. ส้ินสุดทางคู ่
ค. ทางโคง้ซา้ย 
ง. ใหเ้ล้ียวซา้ย 
 
45. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ขับรถให้ช้าลง เดนิรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายและระมดัระวงัอนัตรายจากรถทีส่วนทางมา 
ข. ขบัรถใหช้า้ลง และใหชิ้ดซา้ย ทางขา้งหนา้มีทางเดินรถทางเดียว 
ค. ขบัรถใหช้า้ลง และใหชิ้ดซา้ย ทางขา้งหนา้มีทางเดินรถทางเดียวดา้นซา้ย 
ง. ขบัรถใหช้า้ลง และใหชิ้ดซา้ย ทางขา้งหนา้มีทางเดินรถทางเดียวดา้นขวา 
 
 
 
 
 
 
 
 



46. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ขับรถให้ช้าลง และพร้อมทีจ่ะปฏิบัตติามสัญญาณไฟจราจร 
ข. ขบัรถใหช้า้ลง และพร้อมท่ีจะเขา้ทางเดินรถสองทาง 
ค. ขบัรถใหช้า้ลง และพร้อมท่ีจะกลบัรถ ในทางขา้งหนา้ 
ง. ขบัรถใหช้า้ลง และพร้อมท่ีจะเขา้ทางเดินทางเดียวไปขา้งหนา้ 
 
47. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

 
 
  
  
  
  

ก. ใหผู้ข้บัรถเตรียมพร้อมท่ีจะเล้ียวซา้ยได ้
ข. ขับรถให้ช้าลงระมดัระวงัคนข้ามทาง เพราะทางข้างหน้ามทีางส าหรับคนข้าม ซ่ึงมคีนเดนิข้ามไปข้ามมาอยู่เสมอ 
ค. ใหผู้ข้บัรถเตรียมพร้อมท่ีจะจอดรถได ้
ง. หผู้ข้บัรถเตรียมพร้อมท่ีจะใหท้าง 
 
48. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ขบัรถใหช้า้ลง และเตรียมพร้อมท่ีจะไปในทางเดินรถสองทาง 
ข. ขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมทีจ่ะให้ทางแก่รถด้านหน้าเมือ่ถงึป้ายให้ทาง 
ค. ขบัรถใหช้า้ลง และเตรียมพร้อมท่ีจะไปในทางเดินรถทางเดียว 
ง. ขบัรถใหช้า้ลง และเตรียมพร้อมท่ีจะกลบัรถขา้งหนา้ 
 
 
 
 
 
 
 



49. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

  
ก. ขบัรถใหช้า้ลง เพราะทางขา้งหนา้มีคนก าลงัท างาน 
ข. ขับรถให้ช้าลง ระมดัระวงัคนข้ามทางเพราะทางข้างหน้ามชุีมชนซ่ึงมคีนเดนิข้ามไปมาอยู่เสมอ 
ค. ขบัรถใหช้า้ลง เพราะทางขา้งหนา้มีเขตโรงเรียนมีเด็กเยอะ 
ง. ขบัรถใหช้า้ลง เพราะทางขา้งหนา้ ใหร้ะวงัเด็กนกัเรียน 
 
50. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

 
 
ก. ขบัรถใหช้า้ลง ระวงัคนขโมยของ 
ข. ขบัรถใหช้า้ลง ระวงัอนัตราย 
ค. ขับรถให้ช้าลง ระวงัเดก็นกัเรียน ถ้าเป็นเวลาทีโ่รงเรียนก าลงัสอนควรงดใช้เสียงสัญญาณ 
ง. ขบัรถใหช้า้ลง ระวงัคนขา้มถนน 
 
51. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

 
 
ก. ขบัรถชา้ลง และระมดัระวงัคนขา้มถนน 
ข. ขับรถช้าลง และเพิม่ความระมดัระวงั ทางข้างหน้าอาจมสัีตว์ข้ามทาง 
ค. ขบัรถชา้ลง และระวงัเด็กนกัเรียน 
ง. ขบัรถชา้ลง และระวงัอนัตราย 
 
 
 
 
 
 



52. เคร่ืองหมายนี ้คอืเคร่ืองหมายอะไร 

 
ก. ระวงัคนขา้มถนน 
ข. ระวงัเด็กนกัเรียน 
ค. ระวงัอนัตราย 
ง. ระวงัเคร่ืองบิน บินต า่ 
 
53. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ขับรถให้ช้าลง และเพิม่ความระมดัระวงัทางข้างหน้าอาจมอีนัตรายเช่น เกดิอุบัตเิหตุทางทรุด เป็นต้น 
ข. ขบัรถใหช้า้ลง และระมดัระวงัเด็กนกัเรียนเป็นพิเศษ 
ค. ขบัรถใหช้า้ลง และระมดัระวงัสตัว ์
ง. ขบัรถใหช้า้ลง และระมดัระวงัคนขา้มถนนเป็นพิเศษ 
 
54. เคร่ืองหมายนี ้หมายความว่าอย่างไร 

 
ก. เขตห้ามแซง 
ข. เขตแซงได ้
ค. เขตใหท้าง 
ง. เขตใหห้ยดุรถ 
 
 
 
 
 
 
 
 



55. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ขบัรถใหช้า้ลง ทางตอนนั้นไม่มีการเปล่ียนแปลง ใหชิ้ดขวา 
ข. ขบัรถใหช้า้ลง ทางตอนนั้นไม่มีการเปล่ียนแปลง ใหชิ้ดซา้ย 
ค. ขบัรถใหช้า้ลง ทางตอนนั้นไม่มีการเปล่ียนแปลง หา้มแซง 
ง. ขับรถให้ช้าลง 
 
56. เคร่ืองหมายนี ้คอืเคร่ืองหมายอะไร 

 
ก. สลบักนัไป 
ข. ทางโคง้กลบัเร่ิมซา้ย 
ค. ทางโคง้กลบัเร่ิมขวา 
ง. ทางโคง้ซา้ย 
 
57. เคร่ืองหมายนี ้หมายความอย่างไร 

 
ก. ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางขวา 
ข. ทางขา้งหนา้โคง้กลบัเร่ิมขวา 
ค. ทางขา้งหนา้โคง้ซา้ย 
ง. ทางขา้งหนา้โคง้รัศมีแคบเล้ียวซา้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 



58. เมือ่พบเคร่ืองหมายนี ้ผู้ขบัขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ขับรถให้ช้าลง และระมดัระวงัทางข้างหน้าเป็นทางคดเคีย้วโดยเร่ิมไปทางขวา 
ข. ขบัรถใหช้า้ลง และชิดขวา ขบัรถไปตามทางคดเค้ียวเร่ิมซา้ย 
ค. ขบัรถใหช้า้ลง และชิดซา้ย ขบัรถไปตามทางโคง้กลบัรัศมีแคบเร่ิมขวา 
ง. ขบัรถใหช้า้ลง และชิดขวา ขบัรถไปตามทางโคง้กลบัรัศมีแคบเร่ิมซา้ย 
 


