
ข้อสอบใบขบัขีห่มวดที ่7 – มารยาทและจติส านึก 
 
1. การขับรถเข้าวงเวยีนทีไ่ม่มสัีญญาณไฟจราจรควรปฏบิัตอิย่างไร 
ก. ให้รถทางขวามอืของเราทีอ่ยู่ในวงเวยีนไปก่อน 
ข. ใหร้ถทางซา้ยมือของเราท่ีอยูใ่นวงเวยีนไปก่อน 
ค. ใหร้ถท่ีเขา้วงเวยีนและจะเล้ียวซา้ยไปก่อน 
ง. ใหร้ถท่ีเขา้วงเวยีนและจะตรงไปใหไ้ปก่อน 
 
2. การขับรถเลีย้วบริเวณทางแยกทีม่ช่ีองจราจรมากกว่า 2 ช่องทาง ข้อใดถูกต้อง 
ก. เปล่ียนช่องจราจรไปทางซา้ยหรือขวาขณะอยูใ่นทางเล้ียว 
ข. ขบัคร่อมช่องจราจรเพ่ือตีวงไดก้วา้งข้ึน 
ค. ขับอยู่ในช่องจราจรเดมิตั้งแต่เร่ิมเข้าทางแยกจนเลีย้วเสร็จส้ิน 
ง. ขบัในช่องจราจรซา้ยสุดแลว้เปล่ียนไปช่องจราจรดา้นขวาในขณะเล้ียว 
 
3. ในกรณีทีท่่านขับรถผ่านซอยทีม่รีถรอออกเป็นจ านวนมากควรปฏิบัตอิย่างไร 
ก. บีบแตรหรือใหส้ญัญาณไฟเตือนรถท่ีจะออกจากซอยก่อนขบัผา่นไป 
ข. เปิดทางให้รถออกจากซอยได้บ้างสลบักบัรถทางตรง 
ค. พยายามขบัใหชิ้ดคนัหนา้เพ่ือไม่ใหร้ถในซอยแทรกออกมา 
ง. ขบัรถผา่นซอยดว้ยความเร็วเพ่ือส่งสญัญาณวา่ขอไปก่อน 
 
4. ทศันคตแิละจติส านึกในการขบัรถอย่างปลอดภัยของผู้ขับรถคอือะไร 
ก. ขบัรถชา้ ใจเยน็ 
ข. ขบัรถเก่งคล่องแคล่ว 
ค. ขับรถอย่างมสีตเิคร่งครัดวนิัยจราจรแสดงออกถึงมารยาทและน า้ใจ 
ง. ขบัรถดีไม่เกิดอุบติัเหต ุ
 
5. ส่ิงใดทีผู้่ขับรถไม่ควรท าเมือ่ได้รับสัญญาณไฟเขียวให้ขบัเคลือ่นรถไปได้ 
ก. ค่อยๆ เคล่ือนรถออกโดยท้ิงช่วงห่างกบัคนัหนา้พอสมควร 
ข. ชะลอใหร้ถจกัรยานยนตห์รือรถยนตท่ี์อยูด่า้นหนา้เคล่ือนออกไปก่อน 
ค. ตรวจสอบรถในทางแยกอ่ืนท่ีอาจวิง่ออกมาก่อนท่ีจะขบัเขา้สู่ทางแยกดา้นหนา้ 
ง. บีบแตรเร่งรถคนัหน้าให้เคลือ่นตวัออกโดยเร็ว 
 
6. ส่ิงใดทีผู้่ขับรถควรท าเมือ่ได้รับสัญญาณไฟเหลอืง 
ก. ชะลอรถและหยุดรถทีเ่ส้นขาวให้หยุดรถเพือ่ป้องกนัการขับฝ่าสัญญาณไฟแดง 
ข. บีบแตรเร่งรถคนัหนา้ใหข้บัเร็วข้ึนเพ่ือใหร้ถเราไม่ติดสญัญาณไฟแดง 
ค. ขบัเปล่ียนเลนเพ่ือแซงรถข้ึนไปใหพ้น้สญัญาณไฟแดง 
ง. ขบัตามคนัหนา้ไปโดยฝ่าสญัญาณไฟแดง 
 
 



7. ส่ิงทีผู้่ขับรถควรท าเมือ่เห็นคนยนืบนฟุตบาทและแสดงท่าทีจ่ะข้ามถนนตรงทางม้าลาย 
ก. บีบแตรเตือนคนท่ีจะขา้มถนนและเร่งความเร็วผา่นไป 
ข. แตะเบรกเตอืนให้รถหลงัรู้ว่าท่านก าลงัจะหยุดรถ และหยุดรถตรงทางม้าลาย 
ค. ขบัรถตามหลงัทา้ยคนัหนา้อยา่งกระชั้นชิดโดยไม่หยดุใหค้นขา้มถนน 
ง. ขบัรถแซงคนัท่ีจอดรถใหค้นขา้มและขบัผา่นไปโดยเร็ว 
 
8. การให้สัญญาณไฟทีถู่กต้องเมือ่ขับรถเข้าสู่ทางร่วมทางแยก  
ก. ใหส้ญัญาณไฟฉุกเฉินเม่ือตอ้งการขบัรถตรงไป 
ข. ใหส้ญัญาณไฟเฉพาะเล้ียวขวาเท่านั้น 
ค. ให้สัญญาณไฟทุกคร้ังเมือ่ต้องการเลีย้วซ้ายหรือขวา 
ง. ไม่จ าเป็นตอ้งใหส้ญัญาณไฟเล้ียวขวาหรือซา้ย เม่ือขบัตามรถคนัหนา้ท่ีใหส้ญัญาณไฟเล้ียวไปทางเดียวกนั 
 
9. ใครบ้างทีต้่องคาดเข็มขัดนริภยัขณะโดยสารไปในรถยนต์เพือ่ความปลอดภัยของชีวติ 
ก. คนขับรถและผู้โดยสารทุกคนทั้งผู้ใหญ่และเดก็ทีน่ัง่ตอนหน้าและตอนหลงัรถ 
ข. คนขบัรถและผูโ้ดยสารท่ีนัง่ตอนหนา้รถเท่านั้น 
ค. คนขบัรถและผูโ้ดยสารท่ีมีอายมุากกวา่ 12 ปีข้ึนไป เพราะสามารถคาดเขม็ขดันิรภยัได ้
ง. คนขบัรถและผูโ้ดยสาร ยกเวน้คนแก่กบัเด็กท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปีลงมา 
 
10. ผู้ขับรถควรท าอย่างไรให้แซงรถได้อย่างปลอดภัยและไม่เสียมารยาท 
ก. บีบแตรใหส้ญัญาณก่อนแซง เร่งความเร็วแซงซา้ยหรือขวาข้ึนไปตลอดเสน้ทางท่ีรถวิง่ 
ข. ใหส้ญัญาณไฟก่อนแซงเร่งความเร็วแซงข้ึนไปแซงแลว้รีบหกักลบัเขา้ช่องทางเดิมในระยะกระชั้นชิดลดความเร็วลงให้
เท่ากบัรถท่ีแซงข้ึนไป 
ค. บีบแตรใหส้ญัญาณก่อนแซงเร่งความเร็วแซงข้ึนไปแซงแลว้วิง่รถคู่ขนานไปกบัรถท่ีแซงข้ึนไปอีกระยะหน่ึง 
ง. ให้สัญญาณไฟก่อนแซง เร่งความเร็วแซงขึน้ไป เว้นระยะห่างก่อนให้สัญญาณไฟขอกลบัเข้าช่องจราจรเดมิ เร่งความเร็ว
รถให้เหมาะสมกบัรถทีอ่ยู่ด้านหน้า 
 
11. ท่านควรท าอย่างไรเมือ่ผู้ขบัรถคนัอืน่ให้สัญญาณไฟขอเข้าใช้ช่องจราจรร่วมกบัท่าน 
ก. ให้สัญญาณตอบรับโดยชะลอความเร็ว เว้นระยะให้รถคนันั้นสามารถเปลีย่นช่องจราจรเบี่ยงเข้ามาได้อย่างปลอดภัย 
ข. บีบแตรเตือน รีบขบัชิดรถคนัหนา้ กนัไม่ใหเ้บ่ียงแทรกเขา้มา 
ค. ขบัชิดรถคนัหนา้ พยายามเบียดไม่ใหร้ถคนัหนา้แทรกเขา้มาดา้นหนา้รถได ้
ง. เร่งความเร็วรถเป็นระยะ ไม่เปิดช่องวา่งใหแ้ทรกเขา้มาในช่องจราจรของเราได ้
 
12. เมือ่ขบัรถในช่องจราจรขวาสุด และมรีถด้านหลงัขบัขึน้มาด้วยความเร็วสูง ท่านควรท าอย่างไร 
ก. ให้สัญญาณไฟเลีย้วซ้าย และเปลีย่นไปยงัช่องจราจรด้านซ้าย เพือ่ให้รถทีม่คีวามเร็วสูงกว่ารถของท่านแซงขึน้ไปอย่าง
ปลอดภัย 
ข. เร่งความเร็วหนีรถดา้นหลงั พยายามขบัท้ิงระยะใหห่้างจากรถคนัหลงั 
ค. ขบัดว้ยความเร็วเดิม เพ่ือใหร้ถดา้นหลงัเปล่ียนช่องจราจรไปทางซา้ย 
ง. ใหส้ญัญาณไฟเล้ียวซา้ย หกัหลบไปยงัช่องจราจรซา้ย เร่งความเร็วแข่งกบัรถในช่องจราจรขวา 
 



13. ท่านควรท าอย่างไรเมือ่ผู้ขบัรถคนัอืน่เปิดทางให้ท่านไปก่อนหรือเข้าร่วมใช้ช่องจราจรด้วย 
ก. เร่งรถออกไปโดยตดัขา้มไปยงัช่องจราจรถดัไปดว้ย 
ข. กม้หวัหรือยกมือขอบคุณ พร้อมกบัเคล่ือนรถออกไปหรือเขา้ร่วมใชช่้องจราจรในลกัษณะเร่งร้อน 
ค. ก้มหัวขอบคุณ พร้อมกบัเคลือ่นรถออกไปหรือเข้าร่วมใช้ช่องจราจรทีข่อเข้าร่วมด้วยความระมดัระวงั 
ง. ขบัรถออกไปหรือเขา้ร่วมช่องจราจรแบบชา้ๆ และพยายามเบียดขา้มไปยงัช่องจราจรถดัไป 
 
14. การกระท าใดของผู้ขับรถซ่ึงเป็นพฤตกิรรมทีไ่ร้มารยาทและอาจก่อให้เกดิอุบัตเิหตุได้ 
ก. ขบัรถตามรถดา้นหนา้โดยเวน้ระยะห่างท่ีเหมาะสม 
ข. ขับรถจีท้้ายรถด้านหน้าทีข่ับช้า พร้อมกบับีบแตรไล่ 
ค. บีบแตรเตือนรถท่ีก าลงัถอยหลงัมาชนรถของท่านซ่ึงจอดติดไฟแดงอยู ่
ง. เปิดไฟตดัหมอกเม่ือฝนตกหนกั 
 
15. การใช้ไฟสูงทีถู่กต้องและไม่เสียมารยาท 
ก. เปิดไฟสูงเพือ่ตรวจสอบสภาพถนนและริมถนน เฉพาะเส้นทางทีม่ดืมากและไม่มรีถวิง่อยู่ด้านหน้าหรือสวนทางมา และ
ปิดไฟสูงทนัททีีม่รีถวิง่อยู่ด้านหน้าหรือสวนทางมา 
ข. เปิดไฟสูงแทนไฟส่องสวา่งเม่ือวิง่บนถนนต่างจงัหวดัท่ีไม่มีไฟฟ้าส่องสวา่งสองขา้งทางและสามารถมองเห็นไฟทา้ยรถ
คนัหนา้ 
ค. เปิดไฟสูงทุกคร้ังเม่ือวิง่เขา้ทางโคง้ท่ีมืดมากและมีรถวิง่อยูด่า้นหนา้หรือสวนทางมา 
ง. เปิดไฟสูงทุกคร้ังเม่ือวิง่บนถนนซ่ึงเป็นทางข้ึนเนินหรือลงเนินท่ีไม่มีไฟฟ้าส่องสวา่งขา้งทางและสามารถ มองเห็นไฟ
หนา้รถท่ีวิง่สวนทางมา 
 
16. การกระท าใดของผู้ขับรถซ่ึงเป็นการกระท าทีแ่สดงถึงความมมีารยาทและน า้ใจให้แก่ผู้ใช้ถนนร่วมกนั 
ก. ขบัรถแซงคิวแทรกเขา้ตรงเชิงสะพานหรือก่อนเขา้ซอย 
ข. ขบัรถบนไหล่ทางเพ่ือไปแทรกเขา้ดา้นหนา้ในช่องจราจรปกติ 
ค. กลบัรถบนถนนท่ีมีช่องจราจรสวนทางกนัในลกัษณะกีดขวางการจราจร 
ง. ไม่หยุดรถบนเส้นทแยงสีเหลอืงหรือบริเวณปากซอยและเปิดทางให้รถในเส้นทางอืน่สามารถขบัผ่านไปได้ในขณะทีร่ถ
ท่านตดิการจราจร 
 
17. ข้อใดเป็นพฤตกิรรมทีถู่กต้องและแสดงมารยาททีด่ขีองผู้ขับรถยนต์ 
ก. ไม่ใช่ผูพิ้การแต่จอดรถในพ้ืนท่ีจอดรถของผูพ้ิการ 
ข. ตอ้งการไปทางตรงแต่ขบัรถในช่องจราจรเล้ียวซา้ยหรือเล้ียวขวาหรือกลบัรถ 
ค. กลบัรถทีจุ่ดกลบัรถทุกคร้ังแม้จะอยู่ไกล 
ง. จอดรถขวางรถคนัอ่ืนโดยเขา้เกียร์และเบรกมือ 
 
18. เมือ่ขบัรถเข้าเขตชุมชนทีม่กีารจราจรตดิขัด ผู้ขับรถควรท าอย่างไร 
ก. บีบแตรเพ่ือเร่งรถคนัหนา้และเตือนคนเดินถนนใหห้ลีกทางไป 
ข. ขับช้าๆ โดยระมดัระวงัคนเดนิ ใช้แตรเมือ่จ าเป็นเพือ่เตอืนคนเดนิถนนหรือรถคนัอืน่เท่านั้น 
ค. ขบัเบียดรถท่ีจอดหรือคนเดินถนนโดยล ้าไปยงัช่องจราจรท่ีสวนมา 
ง. ขบัยอ้นศรเพื่อหนีการจราจรติดขดัไปยงัเสน้ทางอ่ืน 



19. ในขณะทีท่่านขับรถและสังเกตเห็นว่าด้านหน้ามผู้ีก าลงัจะข้ามถนน ท่านจะท าอย่างไร 
ก. พยายามขบัรถผา่นไปอยา่งรวดเร็ว 
ข. บีบแตรเสียงดงั และขบัรถผา่นไปอยา่งรวดเร็ว 
ค. ลดความเร็วและหยุดรถด้วยความปลอดภัย เพือ่ให้คนข้ามถนน 
ง. เบรกหยดุรถอยา่งรวดเร็ว เพื่อใหค้นขา้มถนน 
 
20. หากมผู้ีขบัรถก าลงักลบัรถเข้ามาในช่องทางทีท่่านขบัรถอยู่ ท่านจะตดัสินใจท าอย่างไร 
ก. มใีจกรุณาโอบอ้อมอารีให้ทางแก่ผู้กลบัรถ 
ข. หงุดหงิด บีบแตรไล่ แตห่ยดุรถให ้
ค. เร่งความเร็วเพ่ือขอทางไม่ใหก้ลบัรถ 
ง. หลบรถโดยแซงไปอีกช่องทางหน่ึง 
 
21. ในการขับรถช่วงเวลากลางคนื ควรทีจ่ะมกีารใช้ไฟหน้ารถอย่างไร 
ก. เปิดไฟสูง ตลอดเวลาท่ีขบัขี่ 
ข. เปิดทั้งไฟหนา้ และไฟตดัหมอก 
ค. เปิดไฟหนา้ ไฟตดัหมอก และไฟกระพริบฉุกเฉิน 
ง. เปิดไฟต า่เมือ่มรีถอยู่ด้านหน้าและรถสวนทางมา 
 
22. การขบัรถผ่านช่วงทางโค้ง ทางร่วม ทางแยก ในช่วงเวลากลางคนืควรจะมวีธีิการใช้ไฟหน้ารถทีเ่หมาะสมอย่างไร 
ก. ชะลอความเร็วก่อนเขา้ทางแยก แลว้กระพริบไฟและเปิดไฟฉุกเฉิน 
ข. ก่อนเข้าโค้ง ให้กระพริบไฟ และลดเป็นไฟต า่เมือ่มรีถสวนทาง  
ค. ชะลอความเร็วก่อนเปิดไฟสูง 
ง. ชะลอความเร็วก่อนเปิดไฟต ่า 
 
23. การขบัรถผ่านชุมชน โรงเรียน หรือสถานทีท่ีม่คีนพลกุพล่าน ควรปฏิบตัอิย่างไร 
ก. ชะลอความเร็ว บีบแตรเสียงดงั และใชค้วามระมดัระวงั 
ข. ชะลอความเร็ว และใช้ความระมดัระวงัในการขบัขี่ 
ค. บีบแตรและชะลอความเร็ว 
ง. บีบแตร และเร่งความเร็วเพ่ือใหพ้น้ไปโดยเร็ว 
 
24. หากในขณะขับรถ ท่านสังเกตเห็นรถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุกหรือรถอืน่ๆ ทีผู้่ขับรถมพีฤตกิรรมขับรถประมาท น่า
หวาดเสียวและอาจจะเกดิอุบัตเิหตุขึน้ได้ ท่านจะจดัการอย่างไร 
ก. เปิดไฟฉุกเฉินแจง้เตือนรถคนัหลงั 
ข. ขบัรถข้ึนแซงใหพ้น้ไปอยา่งรวดเร็ว 
ค. ขบัรถไล่ตาม และบีบแตรเพ่ือใหห้ยดุพฤติกรรมดงักล่าว 
ง. ควรชะลอรถให้ห่างจากรถคนัดงักล่าว และแจ้งเจ้าหน้าทีต่ ารวจโดยด่วน 
 
 



25. ท่านคดิว่าข้อใดเป็นการขบัขีท่ีไ่ร้ซ่ึงมารยาทอย่างมาก  
ก. ใชค้วามเร็วรถปกติ เม่ือมีรถคนัอ่ืนกระพริบไฟขอทาง 
ข. ขบัรถชิดซา้ย หรือใหท้างแก่รถฉุกเฉิน 
ค. ขับรถจีท้้าย และบีบแตรไล่บนทางด่วน 
ง. ชะลอความเร็วใหร้ถคนัอ่ืนแซง 
 
26. ท่านคดิว่าข้อใดเป็นการขบัขีร่ถทีไ่ร้ซ่ึงจติส านึก  
ก. ขับรถในขณะทีอ่่อนเพลยี ง่วงนอน หรือดืม่สุรา 
ข. ชะลอความเร็วและระมดัระวงัเม่ือขบัรถผา่นสถานศึกษาท่ีมีนกัเรียนพลุกพล่าน 
ค. เม่ือรู้สึกวา่อ่อนเพลีย ง่วงนอน ใหห้ยดุรถพกัผอ่นทนัที 
ง. ไม่มีขอ้ใดถูกเลย 
 
27. ท่านคดิว่าผู้ขับขี่ ควรปฏบิัตตินอย่างไรในการขบัขีร่ถให้เกดิความปลอดภัย 
ก. พดูคุยหยอกลอ้กบัแฟนสาวในขณะขบัรถ 
ข. ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในขณะขบัรถ 
ค. ด่ืมสุรา เท่ียวดึก นอนดึกเพ่ือต่ืนแต่เขา้มาขบัรถ 
ง. ไม่ประมาท มวีนิัย และเคารพในกฎจราจร 
 
28. การขบัรถบนทางด่วนทีถู่กต้อง เหมาะสม ควรปฏบิัตอิย่างไร 
ก. ขบัรถชา้ในช่องทางดา้นขวา 
ข. ขบัรถอยา่งรวดเร็วในช่องทางดา้นขวา 
ค. ไม่ขับรถเร็วเกนิอตัราทีก่ฎหมายก าหนด 
ง. ไม่ใหข้บัรถแซงทางดา้นซา้ย 
 
29. ข้อใดเป็นการปฏิบัตทิีถู่กต้องทีสุ่ด 
ก. ขับรถโดยมใีบขบัขี่ทีถู่กต้อง และปฏบิัตติามกฎจราจร 
ข. ศึกษาเรียนรู้ในกฎจราจร 
ค. ศึกษาเรียนรู้ในกฎจราจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ง. ตั้งใจฟังการถ่ายทอดอบรมเพ่ือสอบใบขบัข่ี 
 
30. ข้อใดเป็นการปฏิบัตทิีถู่กต้อง  
ก. ตรวจเช็กบา้ง ไม่ตรวจเช็กบา้ง 
ข. ไม่เคยตรวจสอบ ดูแล บ ารุงรักษารถ 
ค. ตรวจสอบรถปีละ 1 คร้ัง 
ง. ตรวจเช็กรถตามคู่มอืประจ ารถ 
 
 
 



31. ข้อใด ถือได้ว่าเป็นผู้ขบัขี่ทีม่จีติส านึก  
ก. เตรียมความพร้อมทั้งรถและคนก่อนออกเดนิทาง 
ข. ตรวจสอบดูแลรักษารถอยา่งสม ่าเสมอ 
ค. ขบัรถเร่งแซงเพ่ือใหถึ้งท่ีหมายอยา่งรวดเร็วและทนัเวลา 
ง. ขบัรถชา้ชิดขวาตลอดเสน้ทาง 
 
32. การขบัรถในช่วงเวลาทีฝ่นตกหนักท่านควรขบัขีอ่ย่างไร 
ก. ค่อยๆ ขบั และเปิดไฟสูงหนา้รถ 
ข. ลดความเร็ว ขับอย่างระมดัระวัง เปิดไฟหน้ารถและทีปั่ดน า้ฝน 
ค. ขบัอยา่งระมดัระวงัและเปิดไฟหนา้รถและไฟตดัหมอก 
ง. หยดุรถบนถนน และรอจนกวา่ฝนจะหยดุตกแลว้ค่อยขบัต่อไป 
 
33. การขบัรถในทางขึน้เขา ลงเขา และมโีค้งอนัตรายอยู่ตลอดทาง ท่านควรขับขีอ่ย่างไร 
ก. เหยยีบเบรกตลอดการลงเขาและใชเ้กียร์สูง 
ข. ตอ้งเร่งความเร็วของรถเพ่ือข้ึนเขาและลงเขา 
ค. ต้องใช้ความเร็ว และเกยีร์ ให้ถูกต้องเหมาะสม 
ง. ใชเ้กียร์สูงขณะข้ึนเขา ลงเขา และเขา้โคง้ 
 
34. ก่อนใช้รถท่องเทีย่วในระยะทางไกลๆ ท่านควรเตรียมความพร้อมอย่างไร 
ก. ศึกษาเส้นทาง นอนหลบัพกัผ่อนให้เพยีงพอ 
ข. ศึกษาเสน้ทาง อ่านหนงัสือคู่มือท่องเท่ียวจนดึก 
ค. เติมน ้ ามนัหล่อล่ืนใหม้ากกวา่ค่าท่ีก าหนดเผื่อร่ัว 
ง. ลดความดนัลมยางเพ่ือใหเ้กาะถนนมากข้ึน 
 
35. หากมผู้ีขบัรถจีท้้ายรถท่านในช่องทางขวาสุดและบบีแตรไล่หลงัทั้งทีช่่องทางด้านซ้ายกว่็างอยู่ ท่านควรปฏบิัตติน
อย่างไร 
ก. แซงไปก่อน แลว้ขบัรถไล่ตลอดทาง 
ข. เร่งความเร็ว ไม่ใหแ้ซงอยา่งเดด็ขาด 
ค. ขับรถหลกีทาง ทางช่องทางด้านซ้ายอย่างระมดัระวงั 
ง. กระพริบไฟดา้นซา้ยเป็นสญัญาณใหแ้ซงดา้นซา้ย 
 
36. ขณะทีร่ถตดิ และรถด้านหน้ารถท่านได้ตดัสินใจใช้ช่องทางไหล่ทางด้านซ้าย และมรีถอืน่แล่นตาม ท่านจะท าอย่างไร 
ก. ขับรถในช่องทางเดมิ 
ข. รีบกระพริบไฟดา้นซา้ยใหส้ญัญาณ และขบัตามในทนัที 
ค. ใหส้ญัญาณไฟ และแซงซา้ยตามไปอยา่งระมดัระวงั 
ง. ใหส้ญัญาณไฟ และแซงขวา ไปในช่องทางท่ีรถสวนมา 
 
 



37. ข้อใดเป็นพฤตกิรรมทีค่วรปฏิบัตเิมือ่อยู่บนถนน 
ก. ขบัรถจ้ีทา้ยรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพ่ือป้องกนัรถอ่ืนวิง่สวนทางเขา้มาชน 
ข. ขบัรถแลว้เจอแสงแดด ยกมือข้ึนมาป้องเพ่ือป้องกนัแสงเขา้ตา 
ค. ขบัรถยอ้นศรเพ่ือประหยดัน ้ ามนั 
ง. ขับรถด้วยความเร็วไม่เกนิทีก่ าหนด และแซงในกรณีทีจ่ าเป็นต้องแซงเท่านั้น 
 
38. ในขณะทีท่่านขับรถบนทางหลวง ใช้ความเร็วตามกฎหมายก าหนด อยู่ในเลนขวาสุด มรีถวิง่ตามมาด้วยความเร็วสูง
หรือกระพริบไฟสูงจากทางด้านหลงัของท่านเพือ่ขอทางส่ิงทีท่่านควรปฏิบตัคิอื 
ก. ขบัต่อไปตามปกติ เพราะปฏิบติัตามกฎจราจรอยูแ่ลว้ ไม่ไดข้บัรถเร็ว ไม่ไดท้ าผิดกฎหมาย 
ข. เปิดทางหลบให้รถดงักล่าวแซงขึน้ไป โดยเปิดไฟเลีย้วซ้าย แล้วค่อยๆ เบนรถเข้าเลนซ้ายหรือเลนกลาง 
ค. ขบัรถใหช้า้กวา่เดิม เพ่ือกกัหรือสกดัใหร้ถคนัหลงัขบัดว้ยความเร็วตามกฎจราจร เช่นเดียวกนักบัท่าน 
ง. ขบัรถเร่งหนีไปดา้นหนา้ดว้ยความเร็วท่ีสูงกวา่รถคนัดงักล่าว 
 
39. ข้อใดไม่ควรปฏิบัตใินการขับรถให้ถงึจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย 
ก. เร่งรีบขบัขี่ เพือ่ให้ถึงปลายทางก่อนทีจ่ะมดื 
ข. ท าความคุน้เคยกบัรถท่ีจะขบัข่ี ในกรณีท่ีเป็นรถท่ีไม่เคยขบัข่ีมาก่อน 
ค. พกัผอ่นใหเ้พียงพอและไม่ด่ืมสุรา 
ง. มีจิตส านึกในการขบัข่ีอยา่งรับผิดชอบ 
 
40. ในขณะทีท่่านขับรถอยู่บนถนนและมผู้ีอืน่แบ่งปันน า้ใจในการใช้รถใช้ถนนให้ท่าน ข้อใดไม่ใช่วธีิทีค่วรปฏิบัต ิ
ก. ส่งยิม้แสดงการขอบคุณ 
ข. โคง้ศีรษะแสดงความขอบคุณ 
ค. ยกมือขวาข้ึนระดบัคิ้วแสดงการขอบคุณ 
ง. เปิดไฟสูงแสดงการขอบคุณ 
 
41. ในกรณีทีท่่านขบัรถผดิกฎหมาย ผดิกฎจราจร หรือก่อความเดอืดร้อนให้แก่ผู้อืน่เมือ่เจ้าของรถคู่กรณีก าลงัเผชิญหน้ากบั
ท่าน ส่ิงทีค่วรปฏิบัตคิอื 
ก. ขอใหมี้การด าเนินตามกฎหมายวา่ฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิด 
ข. จอดรถลงมาถามวา่ไดท้ าความเดือนร้อนอะไรใหอ้ยา่งไร 
ค. ยกมอืขวาขึน้ระดบัคิว้พร้อมโค้งศีรษะ เพือ่ส่ือให้รู้ว่าท าผดิและขอโทษ 
ง. รีบขบัรถไปจากท่ีนั้นโดยเร็วท่ีสุด 
 
42. ข้อใดแสดงถึงการมจีติส านึกในการขบัขีอ่ย่างปลอดภัย โดยหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเส่ียงภัย และการกระท าทีไ่ม่ปลอดภัย 
ก. บังคบัตวัเองให้ปฏิบตัติามกฎจราจรตลอดเวลาทีข่ับขี่ โดยไม่ต้องรอให้ต ารวจจราจรบงัคบั 
ข. ปรับแตง่อุปกรณ์ส่วนควบ และระบบต่างๆ ของรถใหแ้ตกต่างไปจากสภาพท่ีออกมาจากโรงงาน 
ค. เม่ือถึงทางร่วมทางแยก หากอยูใ่นทางเอกตอ้งไปก่อนเสมอ ไม่จ าเป็นตอ้งใหร้ถในทางโทเขา้มาร่วมใชท้าง 
ง. เปิดไฟฉุกเฉิน เม่ือจอดรถในท่ีหา้มจอด 
 
 



43. ในขณะทีท่่านขับรถอยู่บนถนน มอีุบัตเิหตุเกดิขึน้ด้านหน้าข้อใดไม่ใช่วธีิทีค่วรปฏบิัตเิพือ่ให้รถทีต่ามมาด้านหลงัทราบ
ว่าท่านมคีวามจ าเป็นต้องชะลอรถหรือหยุดรถ และหยุดรถตามโดยไม่ชนท้ายรถของท่าน 
ก. ประเมินสถานการณ์ดา้นหนา้รถและหลงัรถ เพ่ือใหน้ ้ าหนกัในการเบรกเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
ข. ขับรถเข้าไปใกล้รถทีเ่กดิเหตุแล้วเหยยีบเบรกอย่างแรงเพือ่หยุดรถในทนัท ี
ค. ใหส้ญัญาณไฟเบรกล่วงหนา้ โดยใชเ้ทา้แตะท่ีแป้นเบรกเป็นจงัหวะ 1-2 คร้ัง แลว้จงัหวะหยดุ 
ง. เหยยีบเบรกคา้งไวเ้พ่ือใหส้ญัญาณไฟเบรกติดอยูจ่นกระทัง่รถคนัหลงัท่ีขบัตามมาทราบล่วงหนา้และเม่ือมาหยดุอยูท่า้ยรถ
แลว้ จึงค่อยปล่อยเทา้จากแป้นเบรก 
 
44. ในการแซงหรือเปลีย่นเลนต้องปลอดภัยและมมีารยาท ข้อใดไม่ใช่มารยาททีด่ใีนการขบัรถ 
ก. เมือ่แซงรถคนัหน้าได้แล้วปาดหน้าชิดซ้ายทนัที 
ข. ใหส้ญัญาณไฟเล้ียวขวา ก่อนแซงทุกคร้ังเพ่ือใหร้ถคนัหนา้รู้ตวัและระมดัระวงัหรือใหท้าง 
ค. ไม่แซงในท่ีคบัขนัหรือหา้มแซง 
ง. ถนนยิง่แคบยิง่ตอ้งขบัชา้ๆ และแซงดว้ยความระมดัระวงั 
 
45. เมือ่รถทีข่ับตามหลงัมาให้สัญญาณขอแซง มารยาททีด่เีพือ่แสดงการตอบรับว่ายนิยอมให้แซง คอืข้อใด 
ก. ใหส้ญัญาณไฟฉุกเฉิน 
ข. ใหส้ญัญาณแตร 
ค. ให้สัญญาณไฟเลีย้วซ้าย 
ง. ใหส้ญัญาณไฟสูง 
 
46. ข้อใดเป็นพฤตกิรรมในการขบัรถทีแ่สดงให้เห็นว่าผู้ขบัมจีติส านึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
ก. เมือ่ขับรถมาถึงทางร่วมทางแยกชะลอความเร็วทุกคร้ัง ไม่ว่าจะมสัีญญาณไฟจราจรหรือไม่ 
ข. ปฏิบติัตามสญัญาณไฟจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจร หากไม่ปฏิบติัต ารวจจบัเสียค่าปรับ 
ค. เม่ือจะเปล่ียนเลนก็เบียดเขา้ไปโดยไม่ใหส้ญัญาณไฟเพราะหากใหส้ญัญาณไฟคนัขา้งๆ จะไม่เปิดช่องใหเ้ปล่ียนเลนเขา้
ไป 
ง. กรณีท่ีเป็นทางแยกท่ีมีสญัญาณไฟจราจร ปฏิบติัตามสญัญาณไฟเท่านั้นไม่จ าเป็นตอ้งมองดา้นซา้ยและดา้นขวา 
 
47. ในขณะทีท่่านก าลงัขบัรถอยู่บนถนน และสังเกตเห็นว่าเบือ้งหน้ามคีนก าลงัข้ามถนน โดยไม่มทีางม้าลาย ข้อใดถอืเป็น
วธีิปฏบิัตทิีถู่กต้อง 
ก. ขบัรถผา่นไปตามปกติ เน่ืองจากการขา้มถนนท่ีปลอดภยัตอ้งขา้มทางมา้ลายเท่านั้น 
ข. กระพริบไฟสูงเพ่ือเตือนวา่อยา่ขา้ม แลว้ขบัผา่นโดยเร็วท่ีสุด 
ค. กดแตรรัวถ่ีๆ เตือนวา่อยา่ขา้มเพราะอาจถูกรถชนได ้
ง. ชะลอความเร็วแล้วหยุดให้ข้าม 
 
 
 
 
 



48. หลงัจากประสบอบุัตเิหตุและรอดชีวติมาได้ข้อใดเป็นแนวคดิทีส่ะท้อนให้เห็นว่าผู้ขับรถมจีติส านึกความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 
ก. นายดี กล่าววา่ เม่ือวานเพ่ิงไปสะเดาะเคราะห์มาไม่งั้นคงไม่รอดแน่ 
ข. นายเอ กล่าววา่ เพราะพระเคร่ืองท่ีแขวนคออยูคุ่ม้ครองปกป้องรักษา 
ค. นางบี กล่าววา่ ปีน้ีหมอดูทายทกัไวว้า่ดวงจะดีท าอะไรก็ไม่มีปัญหา 
ง. น.ส.ซี กล่าวว่า ได้ศึกษาหาความรู้หลกัการขบัขี่ปลอดภัยอยู่เสมอ 
 
49. มารยาททีด่ใีนการขับขี่ท าให้การใช้รถใช้ถนนเป็นไปอย่างปลอดภัย ข้อใดเป็นมารยาททีค่วรปฏบิัต ิ
ก. เมือ่ขับรถในทางเลีย้วไม่ว่าจะอยู่เลนไหน โดยมารยาทเลีย้วแล้วต้องรักษาแนวให้อยู่ในเลนนั้นก่อน เมือ่เห็นว่าปลอดภัย
แล้วจงึจะเปลีย่นเลนได้ 
ข. ขณะขบัรถในช่องทางขวาแตข่บัตามความเร็วท่ีกฎหมายก าหนด หากมีรถมาจ่อทา้ยแสดงวา่รถคนันั้นวิง่เร็วไปไม่ตอ้ง
หลบใหท้าง 
ค. เม่ือรถ 2 คนั วิง่มาถึงทางแยกหรือวงเวยีนพร้อมกนัรถคนัไหนเร็วกวา่ไปก่อนเสมอ 
ง. ไฟตดัหมอกเป็นไฟตกแต่งรถใหส้วยงามสามารถเปิดไดใ้นขณะท่ีไม่มีหมอกลง 
 
50. ผู้ขับขี่ควรใช้แตรเมือ่ใด 
ก. ไล่คนเดินเทา้ท่ีก าลงัขา้มทางมา้ลาย 
ข. เร่งรถคนัหนา้ใหข้บัเร็วข้ึน 
ค. ป้องกนัอนัตรายหรืออบุัตทิีอ่าจเกดิขึน้จากรถ 
ง. ทกัทายผูข้บัข่ีคนัอ่ืนท่ีรู้จกักนั 
 
51. การกระท าของผู้ขับขี่ข้อใด ทีอ่าจก่อให้เกดิอุบตัเิหตุมากทีสุ่ด 
ก. พดูคุยกบัคนท่ีอยูข่า้งๆ 
ข. เปิดวทิยฟัุงเพลง 
ค.  ร้องเพลง 
ง. โทรศัพท์มอืถอืในขณะขับรถ 
 
52. มารยาทในการขับขี่ทีผู้่ขับรถควรกระท าคอืข้อใด 
ก. ถ่มน ้ าลายหรือเสมหะลงบนถนน 
ข. สูบบุหร่ีและเข่ียท้ิงกน้บุหร่ีลงบนถนน 
ค. หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย 
ง. ตะโกนด่าผูข้บัข่ีคนัอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่พอใจ 
 
53 ส านวนใดทีเ่ตอืนใจผู้ขับขี่เพือ่ให้เกดิความปลอดภัย 
ก. ความประมาทเป็นบ่อเกดิแห่งความตาย 
ข. กลา้ไดก้ลา้เสีย 
ค. ฆ่าไดแ้ต่หยามไม่ได ้
ง. กระต่ายต่ืนตูม 
 



54. การปลูกฝังจติส านึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนควรกระท าทีบุ่คคลในข้อใดมากทีสุ่ด  
ก. บุคคลทุกคน 
ข. คนขบัรถเท่านั้น 
ค. คนเดินเทา้เท่านั้น 
ง. ผูโ้ดยสารเท่านั้น 
 
55. เมือ่เห็นคนเดนิเท้าข้ามถนนผู้ขับขี่ควรปฏบิัตอิย่างไร 
ก. บีบแตรไล่ 
ข. ขบัผา่นไปไดโ้ดยไม่ตอ้งหยดุรถ 
ค. ใชก้ารวดัใจ 
ง. รถต้องหยุดให้คนเดนิเท้าผ่านไปก่อน 
 
56. เมือ่เกดิอบุัตเิหตุและมผู้ีบาดเจบ็ ผู้ขับขีค่วรค านงึถึงส่ิงใดเป็นอนัดบัแรก 
ก. การเคล่ือนยา้ยรถท่ีเกิดเหต ุ
ข. การช่วยเหลอืผู้บาดเจบ็ 
ค. รอประกนัภยั 
ง. รอพบเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
 
57. การขบัรถทิง้ระยะห่างจากรถคนัหน้ามากเกนิไป จะมผีลอย่างไร 
ก. ลดอุบติัเหต ุ
ข. จะขบัรถดว้ยความปลอดภยัมากข้ึน 
ค. เกดิปัญหาการจราจรตดิขัด 
ง. การจราจรคล่องตวัมากข้ึน 
 
58. ข้อใดเป็นการขับรถทีถู่กต้องทั้งกฎจราจรและมารยาทในการขบัรถ 
ก. การขบัรถปาดหนา้รถคนัอ่ืนอยา่งกระชั้นชิด 
ข. ขบัรถชา้ๆ ในช่องทางเดินรถทางขวา 
ค. ขบัรถโดยใชค้วามเร็ว 150 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ในกรณีท่ีถนนวา่ง 
ง. หยุดรถให้คนข้ามถนนในบริเวณทีม่คีนข้าม 
 
59. ข้อใดทีผู้่ขบัขีไ่ม่ควรปฏิบัต ิ
ก. ขบัรถดว้ยความระมดัระวงัขณะฝนตก ถนนล่ืน 
ข. ขับรถด้วยความเร็วสูงในทีท่ีม่กีารจราจรพลุกพล่าน 
ค. ปฏิบติัตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด 
ง. ใหส้ญัญาณไฟเพื่อขอแซง 
 
60. การเปลีย่นช่องทางจราจร ควรปฏบิัตอิย่างไร 
ก. เปิดสญัญาณไฟแลว้เปล่ียนช่องทางไดเ้ลย 
ข. เปล่ียนช่องทางโดยเร็วเพ่ือหลบรถคนัอ่ืน 



ค. ดูกระจกมองข้าง เปิดสัญญาณไฟแล้วเปลีย่นช่องทางเมือ่เห็นว่าปลอดภัย 
ง. เปล่ียนช่องทางทนัที เม่ือความเร็วเหมาะสม 
 
61. ข้อใดผดิ 
ก. หา้มแซงซา้ยในท่ีหา้มแซงซา้ย 
ข. หา้มพดูโทรศพัทข์ณะขบัรถ 
ค. หา้มหยดุหรือจอดรถคุยกนักลางถนน 
ง. ห้ามหยุดรถให้คนข้ามทาง 
 
62. สาเหตุอะไรเป็นปัจจยัส าคญัทีก่่อให้เกดิอุบตัเิหตุทางถนนมากทีสุ่ด 
ก. ผู้ขับขี่รถ 
ข. สภาพถนน 
ค. สภาพรถ 
ง. ส่ิงแวดลอ้ม 
 
63. สาเหตุใดทีท่ าให้การเกดิอุบัตเิหตุมากทีสุ่ด 
ก. ขบัรถชิดคนัหนา้ 
ข. ขบัรถแซงอยา่งผดิกฎหมาย 
ค. ขบัรถตดัหนา้อยา่กระชั้นชิด 
ง. ขับรถเร็วเกดิอตัราทีก่ าหนด 
 
64. ข้อใดเป็นพฤตกิรรมการขบัขีท่ีไ่ม่ควรกระท า  
ก. ขับช้าชิดขวา 
ข. ขบัเร็วชิดขวา 
ค. ขบัชา้ชิดซา้ย 
ง. ถูกทุกขอ้ 
 
65. ข้อใดเป็นมารยาททีด่ใีนการขบัรถ 
ก. ขบัยอ้นศรบนไหล่ทาง 
ข. เบียดแซงคิวบริเวณคอสะพาน 
ค. หยุดรถให้คนข้ามถนน 
ง. เปล่ียนเลนโดยไม่ใหส้ญัญาณไฟ 
 
66. การจอดรถขวางหน้าประตูบ้านผู้อืน่โดยปลดเกยีร์ว่างและไม่ดงึเบรกมอื 
ก. ท าไดเ้พราะจอดบนถนนสาธารณะ 
ข. ไม่ควรท าเพราะสร้างความยากล าบากให้ผู้อืน่ 
ค. ท าไดเ้พราะเจา้ของบา้นสามารถเขน็รถใหพ้น้ทางได ้
ง. ไม่ควรท าเพราะรถอาจถูกเขน็ไปชนกบัวตัถุอ่ืนจนเสียหาย 
 



67. ข้อใดเป็นมารยาททีไ่ม่ดใีนการขับรถยนต์ 
ก. หยดุรถใหค้นขา้มถนนบริเวณทางมา้ลาย 
ข. กม้ศีรษะใหเ้ม่ือมีคนใหท้าง 
ค. ขับรถแซงคนัหน้าในระยะกระช้ันชิด 
ง. ไม่เปิดไฟสูงเม่ือมีรถขบัสวนทางมา 
 
68. สาเหตุของการเกดิอบุัตเิหต ุ
ก.  คน 
ข.  คน รถ 
ค.  คน รถ ถนน 
ง.  คน รถ ถนน ส่ิงแวดล้อม 
 
69. ข้อใด ไม่ใช่การขบัรถอย่างปลอดภัยและประหยดัพลงังาน 
ก. เร่งเคร่ืองก่อนออกรถ 
ข. ไม่ควรติดเคร่ืองยนตร์ะหวา่งจอดรถคอย 
ค. ขบัรถดว้ยความเร็วท่ีเหมาะสม 
ง. ไม่บรรทุกของเกิดพิกดั 
 
70. สาเหตุส าคญัทีท่ าให้การขบัรถในเวลากลางคนืมคีวามเส่ียงต่อการเกดิอุบัตเิหตุสูงกว่าในเวลากลางวนัคอืข้อใด 
ก. ทศันวสัิยในการมองเห็น 
ข. สภาพร่างกายของผูข้บัข่ีและสภาพรถไม่พร้อม 
ค. คนขบัหลบัในเน่ืองจากเหน่ือยลา้ 
ง. ขบัรถในขณะมึนเมา 
 
71. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. เม่ือมีรถวิง่สวนมา ควรใชไ้ฟต ่า 
ข. เมือ่วิง่ตามหลงัรถคนัหน้าสามารถเปิดไฟสูงได้ เพราะไม่มผีลต่อการขบัขีข่องรถคนัหน้า 
ค. ช่วงเวลาเยน็ใกลมื้ด จะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัมากกวา่ปกติเพราะเป็นช่วงท่ีตาตอ้งปรับสภาพจากกลางวนัไปสู่กลางคืน 
ง. การขบัรถในเวลากลางคืนควรใชค้วามเร็วใหน้อ้ยกวา่กลางวนั 
 
72. เมือ่มปีริมาณรถสะสมจ านวนมากบริเวณเชิงสะพานข้ามแยกทีจ่ะต้องขับรถผ่านควรปฏบิัตอิย่างไร 
ก. บีบแตรขอทางเพื่อแทรกเขา้ใกลเ้ชิงสะพาน 
ข. เปิดไฟเล้ียวขอแทรกเขา้ใกลเ้ชิงสะพาน 
ค. เปิดไฟสูงเพื่อขอแทรกเขา้ใกลเ้ชิงสะพาน 
ง. ขับไปต่อท้ายแถวรถทีต่ดิสะสมอยู่ 
 
 
 
 



73. ข้อใดเป็นพฤตกิรรมทีส่ามารถกระท าได้ในกรณีการใช้ไฟสูง 
ก. ใช้ไฟสูงเพือ่ส่องดูป้ายบอกทางหรือทางข้างหน้าเป็นคร้ังคราว 
ข. ใชไ้ฟสูงขณะทีมีรถอยูข่า้งหนา้ หรือมีรถสวนมา 
ค. ไม่พอใจพฤติกรรมการขบัรถของรถคนัหนา้จึงใชไ้ฟสูง เพื่อใหค้นขบัรถคนัหนา้รู้ตวั 
ง. ใชไ้ฟสูงเพ่ือใหค้นขบัรถคนัอ่ืนทราบวา่ ตอ้งใชค้วามเร็วสูง โปรดอยา่งขวางทาง 
 
74. การจอดรถขวางทางคนัอืน่ ควรปฏิบตัอิย่างไร 
ก. ใส่เบรกมือไว ้
ข. ปลดเกยีร์ว่าง ไม่ใช้เบรกมอื 
ค. ใส่เกียร์เดินหนา้ 
ง. ใส่เกียร์ถอยหลงั 
 
75. ข้อใดไร้จติส านึก และอาจก่อให้เกดิอนัตรายมากทีสุ่ด 
ก. ติดไฟสีน ้ าเงินส่องสวา่งบริเวณป้ายทะเบียนรถ 
ข. เปิดเพลงเสียงดงัแลว้เปิดกระจกรถ 
ค. ถ่มน ้ าลายออกนอกตวัรถ 
ง. ขว้างกระป๋องเคร่ืองดืม่ออกนอกตวัรถขณะรถแล่น 
 
76. หากพบรถฉุกเฉินเปิดสัญญาณเสียงไซเรนก าลงัวิง่ตามหลงั ผู้ขับขี่ควรปฏบิัตอิย่างไร 
ก. เปิดไฟฉุกเฉินและเร่งความเร็วทนัที 
ข. เปล่ียนช่องจราจรไปทางดา้นขวาทนัที 
ค. เปลีย่นช่องจราจรไปทางด้านซ้ายทนัทเีมือ่ปลอดภัย 
ง. เปิดไฟเล้ียวขวาและขบัรถต่อไป 
 
77. ข้อใดต่อไปนีเ้ป็นการใช้สัญญาณแตรทีถู่กต้อง 
ก. เตอืนผู้อืน่ให้ระมดัระวงัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากรถ 
ข. ใชเ้พ่ือเร่งรถขา้งหนา้ใหข้บัเร็วข้ึน 
ค. ไล่คนเดินเทา้ท่ีก าลงัขา้มถนน 
ง. ใชเ้พื่อทกัทายคนรู้จกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78. จากรูป หากท่านก าลงัขบัขี่เข้าสู่บริเวณทางม้าลายท่านควรปฏบิัตอิย่างไร 

 
ก. ขบัดว้ยความเร็วเท่าเดิม 
ข. ลดความเร็วลง 
ค. บีบแตร 
ง. เพ่ิมความเร็ว 
 
79. จากรูป รถคนัสีแดงควรปฏบิตัอิย่างไร 

 
ก. รอจนกว่าคนเดนิเท้าจะเดนิผ่านไปแล้วจงึเลีย้ว 
ข. โบกมือและตะโกนต่อวา่เพ่ือเร่งใหผู้ค้นเดินผา่นไป 
ค. บีบแตรไล่เพ่ือไม่ใหผู้ค้นเดินผา่น 
ง. ขบัเขา้ไปใกลค้นเดินเทา้ในระยะกระชั้นชิด 
 
80. จากรูป รถคนัสีเหลอืงควรปฏบิัตอิย่างไร 

 
ก. ใชส้ญัญาณแตรเพ่ือใหร้ถคนัอ่ืนหยดุใหท่้าน 
ข. ขบัออกไปทนัที 
ค. ค่อยๆ ขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้ทีละนอ้ย 
ง. เลีย้วซ้ายแล้วกลบัรถทีจุ่ดกลบัรถ 
 



81. จากรูป เมือ่ท่านต้องการทีจ่ะเลีย้วซ้ายเข้าซอย ท่านควรปฏบิัตอิย่างไร 

 
ก. หยุดรอ 
ข. ใชส้ญัญาณแตรไล่ผูเ้ดินเทา้ 
ค. ขบัเขา้ไปใกลผู้เ้ดินเทา้ในระยะกระชั้นชิด 
ง. โบกมือไล่ผูเ้ดินเทา้ใหรี้บเดินขา้มถนน 
 
82. จากรูป รถทีอ่ยู่บริเวณทางม้าลาย ควรปฏิบัตอิย่างไร 

 
ก. ใชส้ญัญาณแตรเพ่ือไล่ผูเ้ดินเทา้ 
ข. ขบัเขา้ไปต่อทา้ยรถคนัหนา้ 
ค. ขบัเขา้ไปทบัทางมา้ลาย 
ง. หยุดรถก่อนถึงทางม้าลาย 
 
83. จากรูป เมือ่รถคนัสีเหลอืงต้องการทีจ่ะขับตรงไป ควรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. บีบแตรอยา่งต่อเน่ือง 
ข. หยุดรอจนกว่ารถข้างหน้าจะผ่านไป 
ค. เปิดไฟสูงคา้ง 
ง. พยายามขบัมุดผา่นช่องวา่ง 
 
 
 



84. ข้อใดปฏบิัตไิด้ถูกต้องในการขับขี่ออกจากซอยไปสู่ถนนใหญ่ 
ก. บีบแตรเพื่อขอทางจากรถคนัอ่ืน 
ข. ไม่จ าเป็นตอ้งเปิดไฟเล้ียวก็ได ้
ค. หยุดรอให้รถในทางหลกัและคนเดนิเท้าไปก่อน 
ง. ขบัออกไปใหเ้ร็วท่ีสุดเพ่ือท่ีจะไดไ้ม่เสียเวลา 
 
85. จากรูป ในขณะสัญญาณไฟเขยีว หากท่านต้องการจะเลีย้วขวา แต่ท่านได้ยนิสัญญาณรถดบัเพลงิมาทางขวามอืของท่าน 
ท่านควร 

 
ก. เปิดไฟเล้ียวขวาเพ่ือใหร้ถดบัเพลิงรู้วา่ท่านจะไปก่อน 
ข. เล้ียวขวาไปก่อนรถดบัเพลิงจะมาถึง 
ค. เล้ียวไปไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งสนใจรถดบัเพลิง 
ง. รอให้รถดบัเพลงิไปก่อนแล้วจงึเลีย้ว 
 
86. จากรูป ในขณะสัญญาณไฟเขยีว หากท่านต้องการจะขบัตรงไป แต่ท่านได้ยนิสัญญาณรถพยาบาลมาทางขวามอืของ
ท่าน ท่านควร 

 
ก. หยุดรอรถพยาบาลไปก่อน 
ข. รีบๆ ขบัผา่นไปจะไดไ้ม่ขวางทางรถพยาบาล 
ค. ใชส้ญัญาณแตรเพ่ือเตือนรถพยาบาลใหรู้้วา่ท่านจะไปก่อน 
ง. ขบัผา่นไปตามปกติ 
 
 
 



87. หากท่านต้องการทีจ่ะจอดรถดงัรูป เพยีงช่ัวคราวท่านสามารถจอดได้หรือไม่ 

 
ก. จอดไม่ได้ทุกกรณ ี
ข. จอดไดห้ากท่านอยูใ่นรถ 
ค. จอดไดห้ากท่านเปิดไฟฉุกเฉิน 
ง. จอดไม่ได ้ถา้ไม่ไดจ่้ายเงินใหแ้ก่ผูดู้แลรถ 
 
88. เมือ่ท่านได้ยนิเสียงสัญญาณไซเรนของรถฉุกเฉิน ท่านต้องปฏบิัตอิย่างไร 
ก. ท าเป็นไม่ไดย้นิ 
ข. ใชส้ญัญาณแตรเพ่ือเตือนผูข้บัข่ีท่านอ่ืน 
ค. กระพริบไฟสูงเพ่ือเตือนผูข้บัข่ีท่านอ่ืน 
ง. พยายามเบี่ยงรถของท่านมใิห้ขวางทางรถฉุกเฉิน 
 
89. เมือ่รถทีก่ าลงัท าการแซงเปิดไฟเลีย้วเพือ่เข้าสู่ช่องจราจรของท่าน ท่านควรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ใชส้ญัญาณแตรเตือน 
ข. เร่งความเร็วข้ึน 
ค. ลดความเร็วลง 
ง. เปิดไฟสูงเตือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90. จากสถานการณ์ดงัรูป ผู้ขับขีค่วรปฏิบตัอิย่างไร 

 
ก. ขบัไปจอดต่อทา้ยใหชิ้ดกบัรถคนัหนา้มากท่ีสุด 
ข. หยุดรถให้รถทีเ่ปิดสัญญาณไฟเลีย้วขวาไปก่อน 
ค. ใหส้ญัญาณแตรเสียงยาว 
ง. ขบัไปจอดต่อทา้ยรถคนัหนา้พร้อมกบัเปิดสญัญาณไฟฉุกเฉิน 
 
91. การปฏิบัตใินข้อใดถูกต้องตามหลกัมารยาทในการขบัรถ 
ก. ขบัรถดว้ยความเร็วสูงและเปล่ียนช่องจราจรบ่อย 
ข. ขบัรถตามหลงัรถคนัหนา้ในระยะกระชั้นชิดเพ่ือใหห้ลบทางให ้
ค. ใชส้ญัญาณแตรไล่คนขา้มถนน 
ง. ให้สัญญาณไฟทุกคร้ังทีเ่ปลีย่นช่องจราจร 
 
92. หากเห็นคนพกิารก าลงัข้ามถนน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัตอิย่างไร 
ก. ลดความเร็วและกระพริบไฟสูงใส่คนพิการ 
ข. หยุดรอให้คนพกิารข้ามผ่านทางไปก่อน 
ค. เร่งความเร็วและขบัออ้มไปทางดา้นขวาของคนพิการ 
ง. หยดุและใหส้ญัญาณแตรจนกวา่คนพิการขา้มจนพน้ทาง 
 
93. ข้อใดต่อไปนีเ้ป็นการปฏิบตัทิีไ่ม่ถูกต้อง  
ก. ไม่เปิดไฟสูงในกรณีท่ีขบัรถสวนทางกนั 
ข. ใหส้ญัญาณไฟเล้ียวล่วงหนา้ก่อนเล้ียวรถ 
ค. เร่งความเร็วเมือ่มรีถแซงมาขนาบข้าง 
ง. ขบัชิดซา้ยและใหส้ญัญาณไฟเล้ียวซา้ยเม่ือรถคนัหลงัใหส้ญัญาณไฟเล้ียวขวาเพ่ือตอ้งการแซง 
 
 
 
 
 



94. ข้อใดคอืมารยาททีด่ใีนการจอดรถ 
ก. จอดรถซอ้นคนั 
ข. จอดโดยไม่กดีขวางผู้อืน่และไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร 
ค. จอดรถขวางทางเขา้-ออก 
ง. จอดบริเวณท่ีมีเคร่ืองหมายหา้มจอด 
 
95. ข้อใดต่อไปนีไ้ม่ควรปฏิบัต ิเมือ่มรีถคนัหลงัก าลงัแซงรถของท่าน 
ก. อยูใ่นช่องจราจรของตวัเอง 
ข. ขบัดว้ยความเร็วคงท่ี 
ค. ลดความเร็วลง 
ง. เร่งความเร็วเพือ่ไม่ให้แซง 
 
96. ข้อใดต่อไปนีท้ าให้สมาธิในการขับรถลดลง  
ก. การคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหนา้ 
ข. การลา้งหนา้ก่อนขบัรถ 
ค. โทรศัพท์ขณะขับรถ 
ง. การมองทางขา้งหนา้ไกลๆ 
 
97. รูปใดต่อไปนี ้เป็นการรัดเข็มขัดนิรภัยทีไ่ม่ถูกต้อง 

 
ก. รูปที ่2 และ 3 
ข. รูปท่ี 2 เท่านั้น 
ค. รูปท่ี 3 เท่านั้น 
ง. รูปท่ี 1 2 และ 3 
 
98. ผู้ขับขี่ทีด่คีวรมคีวามพร้อมอย่างไร 
ก. ศึกษาเสน้ทางก่อนออกเดินทาง 
ข. ทุกขอ้ท่ีกล่าวจะเป็นตวัเลือกท่ีถูกทั้งหมด 
ค. มีสภาพร่างกายจิตใจท่ีพร้อม 
ง. มคีวามรู้เกีย่วกบักฎหมายจราจรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
 
 
 



99. พฤตกิรรมใดทีผู้่ขบัขี่ไม่ควรกระท า 
ก. ทุกขอ้ท่ีกล่าวจะเป็นตวัเลือกท่ีถูกทั้งหมด 
ข. เปิดไฟสูงขณะรถสวนกนั 
ค. เปิดไฟสูงเพ่ือไล่รถคนัหนา้ 
ง. เปิดไฟสูงขณะขบัรถตามหลงัรถคนัอ่ืน 
 
100. ข้อใดเป็นการขบัรถทีถู่กต้องทั้งกฎจราจรและมารยาทในการขับรถ 
ก. ขบัรถโดยใชค้วามเร็ว 150 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ในกรณีท่ีถนนวา่ง 
ข. การขบัรถปาดหนา้รถคนัอ่ืนอยา่งกระชั้นชิด 
ค. หยุดรถให้คนข้ามถนนในบริเวณทีม่คีนข้าม 
ง. ขบัรถชา้ๆ ในช่องทางเดินรถทางขวา 
 
101. ข้อใดทีผู้่ขับขี่ไม่ควรปฏบิัต ิ
ก. ขบัรถดว้ยความระมดัระวงัขณะฝนตก ถนนล่ืน 
ข. ปฏิบติัตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด 
ค. ใหส้ญัญาณไฟเพื่อขอแซง 
ง. ขับรถด้วยความเร็วสูงในทีท่ีม่กีารจราจรพลุกพล่าน 
 
102. การเปลีย่นช่องทางจราจร ควรปฏิบตัอิย่างไร 
ก. เปล่ียนช่องทางทนัที เม่ือความเร็วเหมาะสม 
ข. เปิดสญัญาณไฟแลว้เปล่ียนช่องทางไดเ้ลย 
ค. เปล่ียนช่องทางโดยเร็วเพ่ือหลบรถคนัอ่ืน 
ง. ดูกระจกมองข้าง เปิดสัญญาณไฟแล้วเปลีย่นช่องทางเมือ่เห็นว่าปลอดภัย 
 
103. มารยาททีด่ใีนการจอดรถ ควรปฏิบตัอิย่างไร 
ก. จอดรถซอ้นคนั 
ข. จอดบริเวณท่ีมีเคร่ืองหมายหา้มจอด 
ค. จอดโดยไม่กดีขวางผู้อืน่และไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร 
ง. จอดรถขวางทางเขา้-ออก 
 
104. การใช้ไฟสูงหรือไฟขอทาง เพือ่ไล่รถคนัหน้าแสดงว่าผู้ขบัขีข่าดส่ิงใด 
ก. มารยาทในการขับขี ่
ข. เทคนิคการขบัข่ีท่ีดี 
ค. จิตส านึกในการขบัข่ีอยา่งปลอดภยั 
ง. การบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต ์
 
 
 



105. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 
ก. รถทุกคนั ต้องวิง่ตามความเร็วทีก่ฎหมายก าหนด 
ข. รถวิง่เร็วตอ้งเปิดไฟสูงตลอดเวลาเพ่ือใหม้องเห็นทาง 
ค. รถเก่า แรงนอ้ย ตอ้งหลบซา้ย 
ง. รถใหม่ราคาแพง ตอ้งวิง่ขวา 
 
106. ผู้ขับรถทีด่คีวรมคุีณสมบัต ิอย่างไร 
ก. ความอดทนอดกลั้น 
ข. การใหอ้ภยัผูอ่ื้น มองโลกในแง่ดี 
ค. ความรับผิดชอบ 
ง. ถูกทุกข้อ 
 
107. อุบัตเิหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่เกดิจากอะไร 
ก. รถ 
ข. ผู้ขับขี ่
ค. ถนน 
ง. ส่ิงแวดลอ้ม 
 
108. สาเหตุใดทีท่ าให้เกดิอุบัตเิหตุมากทีสุ่ด 
ก. แซงในท่ีหา้มแซง 
ข. ขบัรถจ้ีทา้ยรถคนัหนา้ 
ค. ขับรถเร็วเกนิอตัราทีก่ฎหมายก าหนด 
ง. ขบัรถตดัหนา้อยา่งกระชั้นชิด 


