ข้ อสอบใบขับขีห่ มวดที่ 7 – มารยาทและจิตสานึก
1. การขับรถเข้ าวงเวียนทีไ่ ม่ มสี ัญญาณไฟจราจรควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. ให้ รถทางขวามือของเราทีอ่ ยู่ในวงเวียนไปก่ อน
ข. ให้รถทางซ้ายมือของเราที่อยูใ่ นวงเวียนไปก่อน
ค. ให้รถที่เข้าวงเวียนและจะเลี้ยวซ้ายไปก่อน
ง. ให้รถที่เข้าวงเวียนและจะตรงไปให้ไปก่อน
2. การขับรถเลีย้ วบริเวณทางแยกทีม่ ชี ่ องจราจรมากกว่ า 2 ช่ องทาง ข้ อใดถูกต้ อง
ก. เปลี่ยนช่องจราจรไปทางซ้ายหรื อขวาขณะอยูใ่ นทางเลี้ยว
ข. ขับคร่ อมช่องจราจรเพื่อตีวงได้กว้างขึ้น
ค. ขับอยู่ในช่ องจราจรเดิมตั้งแต่ เริ่มเข้ าทางแยกจนเลีย้ วเสร็จสิ้น
ง. ขับในช่องจราจรซ้ายสุดแล้วเปลี่ยนไปช่องจราจรด้านขวาในขณะเลี้ยว
3. ในกรณีทที่ ่ านขับรถผ่านซอยทีม่ รี ถรอออกเป็ นจานวนมากควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. บีบแตรหรื อให้สญ
ั ญาณไฟเตือนรถที่จะออกจากซอยก่อนขับผ่านไป
ข. เปิ ดทางให้ รถออกจากซอยได้บ้างสลับกับรถทางตรง
ค. พยายามขับให้ชิดคันหน้าเพื่อไม่ให้รถในซอยแทรกออกมา
ง. ขับรถผ่านซอยด้วยความเร็ วเพื่อส่งสัญญาณว่าขอไปก่อน
4. ทัศนคติและจิตสานึกในการขับรถอย่ างปลอดภัยของผู้ขับรถคืออะไร
ก. ขับรถช้า ใจเย็น
ข. ขับรถเก่งคล่องแคล่ว
ค. ขับรถอย่ างมีสติเคร่ งครัดวินัยจราจรแสดงออกถึงมารยาทและนา้ ใจ
ง. ขับรถดีไม่เกิดอุบตั ิเหตุ
5. สิ่งใดทีผ่ ้ขู ับรถไม่ ควรทาเมือ่ ได้ รับสัญญาณไฟเขียวให้ ขบั เคลือ่ นรถไปได้
ก. ค่อยๆ เคลื่อนรถออกโดยทิ้งช่วงห่างกับคันหน้าพอสมควร
ข. ชะลอให้รถจักรยานยนต์หรื อรถยนต์ที่อยูด่ า้ นหน้าเคลื่อนออกไปก่อน
ค. ตรวจสอบรถในทางแยกอื่นที่อาจวิง่ ออกมาก่อนที่จะขับเข้าสู่ทางแยกด้านหน้า
ง. บีบแตรเร่ งรถคันหน้ าให้ เคลือ่ นตัวออกโดยเร็ว
6. สิ่งใดทีผ่ ้ขู ับรถควรทาเมือ่ ได้ รับสัญญาณไฟเหลือง
ก. ชะลอรถและหยุดรถทีเ่ ส้ นขาวให้ หยุดรถเพือ่ ป้ องกันการขับฝ่ าสัญญาณไฟแดง
ข. บีบแตรเร่ งรถคันหน้าให้ขบั เร็วขึ้นเพื่อให้รถเราไม่ติดสัญญาณไฟแดง
ค. ขับเปลี่ยนเลนเพื่อแซงรถขึ้นไปให้พน้ สัญญาณไฟแดง
ง. ขับตามคันหน้าไปโดยฝ่ าสัญญาณไฟแดง

7. สิ่งทีผ่ ้ขู ับรถควรทาเมือ่ เห็นคนยืนบนฟุตบาทและแสดงท่ าทีจ่ ะข้ ามถนนตรงทางม้ าลาย
ก. บีบแตรเตือนคนที่จะข้ามถนนและเร่ งความเร็ วผ่านไป
ข. แตะเบรกเตือนให้ รถหลังรู้ ว่าท่านกาลังจะหยุดรถ และหยุดรถตรงทางม้ าลาย
ค. ขับรถตามหลังท้ายคันหน้าอย่างกระชั้นชิดโดยไม่หยุดให้คนข้ามถนน
ง. ขับรถแซงคันที่จอดรถให้คนข้ามและขับผ่านไปโดยเร็ ว
8. การให้ สัญญาณไฟทีถ่ ูกต้องเมือ่ ขับรถเข้ าสู่ ทางร่ วมทางแยก
ก. ให้สญ
ั ญาณไฟฉุกเฉิ นเมื่อต้องการขับรถตรงไป
ข. ให้สญ
ั ญาณไฟเฉพาะเลี้ยวขวาเท่านั้น
ค. ให้ สัญญาณไฟทุกครั้งเมือ่ ต้ องการเลีย้ วซ้ ายหรือขวา
ง. ไม่จาเป็ นต้องให้สญ
ั ญาณไฟเลี้ยวขวาหรื อซ้าย เมื่อขับตามรถคันหน้าที่ให้สญ
ั ญาณไฟเลี้ยวไปทางเดียวกัน
9. ใครบ้ างทีต่ ้ องคาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารไปในรถยนต์ เพือ่ ความปลอดภัยของชีวติ
ก. คนขับรถและผู้โดยสารทุกคนทั้งผู้ใหญ่ และเด็กทีน่ งั่ ตอนหน้ าและตอนหลังรถ
ข. คนขับรถและผูโ้ ดยสารที่นงั่ ตอนหน้ารถเท่านั้น
ค. คนขับรถและผูโ้ ดยสารที่มีอายุมากกว่า 12 ปี ขึ้นไป เพราะสามารถคาดเข็มขัดนิรภัยได้
ง. คนขับรถและผูโ้ ดยสาร ยกเว้นคนแก่กบั เด็กที่มีอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี ลงมา
10. ผู้ขับรถควรทาอย่ างไรให้ แซงรถได้ อย่ างปลอดภัยและไม่ เสียมารยาท
ก. บีบแตรให้สญ
ั ญาณก่อนแซง เร่ งความเร็ วแซงซ้ายหรื อขวาขึ้นไปตลอดเส้นทางที่รถวิง่
ข. ให้สญ
ั ญาณไฟก่อนแซงเร่ งความเร็ วแซงขึ้นไปแซงแล้วรี บหักกลับเข้าช่องทางเดิมในระยะกระชั้นชิดลดความเร็ วลงให้
เท่ากับรถที่แซงขึ้นไป
ค. บีบแตรให้สญ
ั ญาณก่อนแซงเร่ งความเร็ วแซงขึ้นไปแซงแล้ววิง่ รถคู่ขนานไปกับรถที่แซงขึ้นไปอีกระยะหนึ่ง
ง. ให้ สัญญาณไฟก่ อนแซง เร่ งความเร็วแซงขึน้ ไป เว้ นระยะห่ างก่อนให้ สัญญาณไฟขอกลับเข้ าช่ องจราจรเดิม เร่ งความเร็ว
รถให้ เหมาะสมกับรถทีอ่ ยู่ด้านหน้ า
11. ท่ านควรทาอย่ างไรเมือ่ ผู้ขบั รถคันอืน่ ให้ สัญญาณไฟขอเข้ าใช้ ช่องจราจรร่ วมกับท่ าน
ก. ให้ สัญญาณตอบรับโดยชะลอความเร็ว เว้ นระยะให้ รถคันนั้นสามารถเปลีย่ นช่ องจราจรเบี่ยงเข้ ามาได้ อย่ างปลอดภัย
ข. บีบแตรเตือน รี บขับชิดรถคันหน้า กันไม่ให้เบี่ยงแทรกเข้ามา
ค. ขับชิดรถคันหน้า พยายามเบียดไม่ให้รถคันหน้าแทรกเข้ามาด้านหน้ารถได้
ง. เร่ งความเร็ วรถเป็ นระยะ ไม่เปิ ดช่องว่างให้แทรกเข้ามาในช่องจราจรของเราได้
12. เมือ่ ขับรถในช่ องจราจรขวาสุ ด และมีรถด้ านหลังขับขึน้ มาด้ วยความเร็วสู ง ท่ านควรทาอย่ างไร
ก. ให้ สัญญาณไฟเลีย้ วซ้ าย และเปลีย่ นไปยังช่ องจราจรด้ านซ้ าย เพือ่ ให้ รถทีม่ คี วามเร็วสู งกว่ ารถของท่ านแซงขึน้ ไปอย่ าง
ปลอดภัย
ข. เร่ งความเร็ วหนีรถด้านหลัง พยายามขับทิ้งระยะให้ห่างจากรถคันหลัง
ค. ขับด้วยความเร็ วเดิม เพื่อให้รถด้านหลังเปลี่ยนช่องจราจรไปทางซ้าย
ง. ให้สญ
ั ญาณไฟเลี้ยวซ้าย หักหลบไปยังช่องจราจรซ้าย เร่ งความเร็วแข่งกับรถในช่องจราจรขวา

13. ท่ านควรทาอย่ างไรเมือ่ ผู้ขบั รถคันอืน่ เปิ ดทางให้ ท่านไปก่ อนหรือเข้ าร่ วมใช้ ช่องจราจรด้ วย
ก. เร่ งรถออกไปโดยตัดข้ามไปยังช่องจราจรถัดไปด้วย
ข. ก้มหัวหรื อยกมือขอบคุณ พร้อมกับเคลื่อนรถออกไปหรื อเข้าร่ วมใช้ช่องจราจรในลักษณะเร่ งร้อน
ค. ก้ มหัวขอบคุณ พร้ อมกับเคลือ่ นรถออกไปหรือเข้ าร่ วมใช้ ช่องจราจรทีข่ อเข้ าร่ วมด้ วยความระมัดระวัง
ง. ขับรถออกไปหรื อเข้าร่ วมช่องจราจรแบบช้าๆ และพยายามเบียดข้ามไปยังช่องจราจรถัดไป
14. การกระทาใดของผู้ขับรถซึ่งเป็ นพฤติกรรมทีไ่ ร้ มารยาทและอาจก่ อให้ เกิดอุบัตเิ หตุได้
ก. ขับรถตามรถด้านหน้าโดยเว้นระยะห่างที่เหมาะสม
ข. ขับรถจีท้ ้ ายรถด้ านหน้ าทีข่ ับช้ า พร้ อมกับบีบแตรไล่
ค. บีบแตรเตือนรถที่กาลังถอยหลังมาชนรถของท่านซึ่งจอดติดไฟแดงอยู่
ง. เปิ ดไฟตัดหมอกเมื่อฝนตกหนัก
15. การใช้ ไฟสู งทีถ่ ูกต้องและไม่ เสียมารยาท
ก. เปิ ดไฟสู งเพือ่ ตรวจสอบสภาพถนนและริมถนน เฉพาะเส้ นทางทีม่ ดื มากและไม่ มรี ถวิง่ อยู่ด้านหน้ าหรือสวนทางมา และ
ปิ ดไฟสู งทันทีทมี่ รี ถวิง่ อยู่ด้านหน้ าหรือสวนทางมา
ข. เปิ ดไฟสูงแทนไฟส่องสว่างเมื่อวิง่ บนถนนต่างจังหวัดที่ไม่มีไฟฟ้ าส่องสว่างสองข้างทางและสามารถมองเห็นไฟท้ายรถ
คันหน้า
ค. เปิ ดไฟสูงทุกครั้งเมื่อวิง่ เข้าทางโค้งที่มืดมากและมีรถวิง่ อยูด่ า้ นหน้าหรื อสวนทางมา
ง. เปิ ดไฟสูงทุกครั้งเมื่อวิง่ บนถนนซึ่งเป็ นทางขึ้นเนินหรื อลงเนินที่ไม่มีไฟฟ้ าส่องสว่างข้างทางและสามารถ มองเห็นไฟ
หน้ารถที่วงิ่ สวนทางมา
16. การกระทาใดของผู้ขับรถซึ่งเป็ นการกระทาทีแ่ สดงถึงความมีมารยาทและนา้ ใจให้ แก่ ผ้ใู ช้ ถนนร่ วมกัน
ก. ขับรถแซงคิวแทรกเข้าตรงเชิงสะพานหรื อก่อนเข้าซอย
ข. ขับรถบนไหล่ทางเพื่อไปแทรกเข้าด้านหน้าในช่องจราจรปกติ
ค. กลับรถบนถนนที่มีช่องจราจรสวนทางกันในลักษณะกีดขวางการจราจร
ง. ไม่ หยุดรถบนเส้ นทแยงสีเหลืองหรือบริเวณปากซอยและเปิ ดทางให้ รถในเส้ นทางอืน่ สามารถขับผ่านไปได้ ในขณะทีร่ ถ
ท่ านติดการจราจร
17. ข้ อใดเป็ นพฤติกรรมทีถ่ ูกต้ องและแสดงมารยาททีด่ ขี องผู้ขับรถยนต์
ก. ไม่ใช่ผพู ้ ิการแต่จอดรถในพื้นที่จอดรถของผูพ้ ิการ
ข. ต้องการไปทางตรงแต่ขบั รถในช่องจราจรเลี้ยวซ้ายหรื อเลี้ยวขวาหรื อกลับรถ
ค. กลับรถทีจ่ ุดกลับรถทุกครั้งแม้จะอยู่ไกล
ง. จอดรถขวางรถคันอื่นโดยเข้าเกียร์และเบรกมือ
18. เมือ่ ขับรถเข้ าเขตชุมชนทีม่ กี ารจราจรติดขัด ผู้ขับรถควรทาอย่างไร
ก. บีบแตรเพื่อเร่ งรถคันหน้าและเตือนคนเดินถนนให้หลีกทางไป
ข. ขับช้ าๆ โดยระมัดระวังคนเดิน ใช้ แตรเมือ่ จาเป็ นเพือ่ เตือนคนเดินถนนหรือรถคันอืน่ เท่ านั้น
ค. ขับเบียดรถที่จอดหรื อคนเดินถนนโดยล้ าไปยังช่องจราจรที่สวนมา
ง. ขับย้อนศรเพื่อหนีการจราจรติดขัดไปยังเส้นทางอื่น

19. ในขณะทีท่ ่ านขับรถและสังเกตเห็นว่ าด้ านหน้ ามีผ้กู าลังจะข้ ามถนน ท่ านจะทาอย่ างไร
ก. พยายามขับรถผ่านไปอย่างรวดเร็ ว
ข. บีบแตรเสี ยงดัง และขับรถผ่านไปอย่างรวดเร็ ว
ค. ลดความเร็วและหยุดรถด้ วยความปลอดภัย เพือ่ ให้ คนข้ ามถนน
ง. เบรกหยุดรถอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้คนข้ามถนน
20. หากมีผ้ขู บั รถกาลังกลับรถเข้ ามาในช่ องทางทีท่ ่ านขับรถอยู่ ท่ านจะตัดสินใจทาอย่ างไร
ก. มีใจกรุณาโอบอ้ อมอารีให้ ทางแก่ ผ้กู ลับรถ
ข. หงุดหงิด บีบแตรไล่ แต่หยุดรถให้
ค. เร่ งความเร็ วเพื่อขอทางไม่ให้กลับรถ
ง. หลบรถโดยแซงไปอีกช่องทางหนึ่ง
21. ในการขับรถช่ วงเวลากลางคืน ควรทีจ่ ะมีการใช้ ไฟหน้ ารถอย่างไร
ก. เปิ ดไฟสูง ตลอดเวลาที่ขบั ขี่
ข. เปิ ดทั้งไฟหน้า และไฟตัดหมอก
ค. เปิ ดไฟหน้า ไฟตัดหมอก และไฟกระพริ บฉุกเฉิ น
ง. เปิ ดไฟตา่ เมือ่ มีรถอยู่ด้านหน้ าและรถสวนทางมา
22. การขับรถผ่านช่ วงทางโค้ ง ทางร่ วม ทางแยก ในช่ วงเวลากลางคืนควรจะมีวธิ ีการใช้ ไฟหน้ ารถทีเ่ หมาะสมอย่ างไร
ก. ชะลอความเร็ วก่อนเข้าทางแยก แล้วกระพริ บไฟและเปิ ดไฟฉุกเฉิ น
ข. ก่ อนเข้ าโค้ ง ให้ กระพริบไฟ และลดเป็ นไฟตา่ เมือ่ มีรถสวนทาง
ค. ชะลอความเร็ วก่อนเปิ ดไฟสูง
ง. ชะลอความเร็ วก่อนเปิ ดไฟต่า
23. การขับรถผ่านชุมชน โรงเรียน หรือสถานทีท่ มี่ คี นพลุกพล่ าน ควรปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. ชะลอความเร็ ว บีบแตรเสี ยงดัง และใช้ความระมัดระวัง
ข. ชะลอความเร็ว และใช้ ความระมัดระวังในการขับขี่
ค. บีบแตรและชะลอความเร็ ว
ง. บีบแตร และเร่ งความเร็ วเพื่อให้พน้ ไปโดยเร็ ว
24. หากในขณะขับรถ ท่ านสังเกตเห็นรถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุกหรือรถอืน่ ๆ ทีผ่ ้ขู ับรถมีพฤติกรรมขับรถประมาท น่ า
หวาดเสียวและอาจจะเกิดอุบัตเิ หตุขนึ้ ได้ ท่ านจะจัดการอย่ างไร
ก. เปิ ดไฟฉุกเฉิ นแจ้งเตือนรถคันหลัง
ข. ขับรถขึ้นแซงให้พน้ ไปอย่างรวดเร็ ว
ค. ขับรถไล่ตาม และบีบแตรเพือ่ ให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าว
ง. ควรชะลอรถให้ ห่างจากรถคันดังกล่ าว และแจ้ งเจ้ าหน้ าทีต่ ารวจโดยด่ วน

25. ท่ านคิดว่ าข้ อใดเป็ นการขับขีท่ ไี่ ร้ ซึ่งมารยาทอย่ างมาก
ก. ใช้ความเร็ วรถปกติ เมื่อมีรถคันอื่นกระพริ บไฟขอทาง
ข. ขับรถชิดซ้าย หรื อให้ทางแก่รถฉุกเฉิ น
ค. ขับรถจีท้ ้ าย และบีบแตรไล่บนทางด่ วน
ง. ชะลอความเร็ วให้รถคันอื่นแซง
26. ท่ านคิดว่ าข้ อใดเป็ นการขับขีร่ ถทีไ่ ร้ ซึ่งจิตสานึก
ก. ขับรถในขณะทีอ่ ่อนเพลีย ง่ วงนอน หรือดืม่ สุ รา
ข. ชะลอความเร็ วและระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านสถานศึกษาที่มีนกั เรี ยนพลุกพล่าน
ค. เมื่อรู ้สึกว่าอ่อนเพลีย ง่วงนอน ให้หยุดรถพักผ่อนทันที
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูกเลย
27. ท่ านคิดว่ าผู้ขับขี่ ควรปฏิบัตติ นอย่ างไรในการขับขีร่ ถให้ เกิดความปลอดภัย
ก. พูดคุยหยอกล้อกับแฟนสาวในขณะขับรถ
ข. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ
ค. ดื่มสุรา เที่ยวดึก นอนดึกเพื่อตื่นแต่เข้ามาขับรถ
ง. ไม่ ประมาท มีวนิ ัย และเคารพในกฎจราจร
28. การขับรถบนทางด่ วนทีถ่ ูกต้อง เหมาะสม ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. ขับรถช้าในช่องทางด้านขวา
ข. ขับรถอย่างรวดเร็ วในช่องทางด้านขวา
ค. ไม่ ขับรถเร็วเกินอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด
ง. ไม่ให้ขบั รถแซงทางด้านซ้าย
29. ข้ อใดเป็ นการปฏิบัตทิ ถี่ ูกต้องทีส่ ุ ด
ก. ขับรถโดยมีใบขับขี่ทถี่ ูกต้อง และปฏิบัตติ ามกฎจราจร
ข. ศึกษาเรี ยนรู ้ในกฎจราจร
ค. ศึกษาเรี ยนรู ้ในกฎจราจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ง. ตั้งใจฟังการถ่ายทอดอบรมเพื่อสอบใบขับขี่
30. ข้ อใดเป็ นการปฏิบัตทิ ถี่ ูกต้อง
ก. ตรวจเช็กบ้าง ไม่ตรวจเช็กบ้าง
ข. ไม่เคยตรวจสอบ ดูแล บารุ งรักษารถ
ค. ตรวจสอบรถปี ละ 1 ครั้ง
ง. ตรวจเช็กรถตามคู่มอื ประจารถ

31. ข้ อใด ถือได้ ว่าเป็ นผู้ขบั ขี่ทมี่ จี ติ สานึก
ก. เตรียมความพร้ อมทั้งรถและคนก่ อนออกเดินทาง
ข. ตรวจสอบดูแลรักษารถอย่างสม่าเสมอ
ค. ขับรถเร่ งแซงเพื่อให้ถึงที่หมายอย่างรวดเร็ วและทันเวลา
ง. ขับรถช้าชิดขวาตลอดเส้นทาง
32. การขับรถในช่ วงเวลาทีฝ่ นตกหนักท่ านควรขับขีอ่ ย่ างไร
ก. ค่อยๆ ขับ และเปิ ดไฟสูงหน้ารถ
ข. ลดความเร็ว ขับอย่ างระมัดระวัง เปิ ดไฟหน้ ารถและทีป่ ัดนา้ ฝน
ค. ขับอย่างระมัดระวังและเปิ ดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอก
ง. หยุดรถบนถนน และรอจนกว่าฝนจะหยุดตกแล้วค่อยขับต่อไป
33. การขับรถในทางขึน้ เขา ลงเขา และมีโค้ งอันตรายอยู่ตลอดทาง ท่ านควรขับขีอ่ ย่ างไร
ก. เหยียบเบรกตลอดการลงเขาและใช้เกียร์สูง
ข. ต้องเร่ งความเร็ วของรถเพื่อขึ้นเขาและลงเขา
ค. ต้ องใช้ ความเร็ว และเกียร์ ให้ ถูกต้ องเหมาะสม
ง. ใช้เกียร์สูงขณะขึ้นเขา ลงเขา และเข้าโค้ง
34. ก่ อนใช้ รถท่ องเทีย่ วในระยะทางไกลๆ ท่ านควรเตรียมความพร้ อมอย่ างไร
ก. ศึกษาเส้ นทาง นอนหลับพักผ่อนให้ เพียงพอ
ข. ศึกษาเส้นทาง อ่านหนังสื อคู่มือท่องเที่ยวจนดึก
ค. เติมน้ ามันหล่อลื่นให้มากกว่าค่าที่กาหนดเผื่อรั่ว
ง. ลดความดันลมยางเพื่อให้เกาะถนนมากขึ้น
35. หากมีผ้ขู บั รถจีท้ ้ ายรถท่ านในช่ องทางขวาสุ ดและบีบแตรไล่ หลังทั้งทีช่ ่ องทางด้ านซ้ ายก็ว่างอยู่ ท่านควรปฏิบัตติ น
อย่ างไร
ก. แซงไปก่อน แล้วขับรถไล่ตลอดทาง
ข. เร่ งความเร็ ว ไม่ให้แซงอย่างเด็ดขาด
ค. ขับรถหลีกทาง ทางช่ องทางด้ านซ้ ายอย่ างระมัดระวัง
ง. กระพริ บไฟด้านซ้ายเป็ นสัญญาณให้แซงด้านซ้าย
36. ขณะทีร่ ถติด และรถด้ านหน้ ารถท่ านได้ ตดั สินใจใช้ ช่องทางไหล่ ทางด้ านซ้ าย และมีรถอืน่ แล่ นตาม ท่ านจะทาอย่ างไร
ก. ขับรถในช่ องทางเดิม
ข. รี บกระพริ บไฟด้านซ้ายให้สญ
ั ญาณ และขับตามในทันที
ค. ให้สญ
ั ญาณไฟ และแซงซ้ายตามไปอย่างระมัดระวัง
ง. ให้สญ
ั ญาณไฟ และแซงขวา ไปในช่องทางที่รถสวนมา

37. ข้ อใดเป็ นพฤติกรรมทีค่ วรปฏิบัตเิ มือ่ อยู่บนถนน
ก. ขับรถจี้ทา้ ยรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อป้ องกันรถอื่นวิง่ สวนทางเข้ามาชน
ข. ขับรถแล้วเจอแสงแดด ยกมือขึ้นมาป้ องเพื่อป้ องกันแสงเข้าตา
ค. ขับรถย้อนศรเพื่อประหยัดน้ ามัน
ง. ขับรถด้ วยความเร็วไม่ เกินทีก่ าหนด และแซงในกรณีทจี่ าเป็ นต้องแซงเท่ านั้น
38. ในขณะทีท่ ่ านขับรถบนทางหลวง ใช้ ความเร็วตามกฎหมายกาหนด อยู่ในเลนขวาสุ ด มีรถวิง่ ตามมาด้ วยความเร็วสู ง
หรือกระพริบไฟสู งจากทางด้ านหลังของท่ านเพือ่ ขอทางสิ่งทีท่ ่ านควรปฏิบตั คิ อื
ก. ขับต่อไปตามปกติ เพราะปฏิบตั ิตามกฎจราจรอยูแ่ ล้ว ไม่ได้ขบั รถเร็ ว ไม่ได้ทาผิดกฎหมาย
ข. เปิ ดทางหลบให้ รถดังกล่ าวแซงขึน้ ไป โดยเปิ ดไฟเลีย้ วซ้ าย แล้ วค่ อยๆ เบนรถเข้ าเลนซ้ ายหรือเลนกลาง
ค. ขับรถให้ชา้ กว่าเดิม เพื่อกักหรื อสกัดให้รถคันหลังขับด้วยความเร็ วตามกฎจราจร เช่นเดียวกันกับท่าน
ง. ขับรถเร่ งหนีไปด้านหน้าด้วยความเร็ วที่สูงกว่ารถคันดังกล่าว
39. ข้ อใดไม่ ควรปฏิบัตใิ นการขับรถให้ ถงึ จุดหมายปลายทางอย่ างปลอดภัย
ก. เร่ งรีบขับขี่ เพือ่ ให้ ถึงปลายทางก่ อนทีจ่ ะมืด
ข. ทาความคุน้ เคยกับรถที่จะขับขี่ ในกรณี ที่เป็ นรถที่ไม่เคยขับขี่มาก่อน
ค. พักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มสุรา
ง. มีจิตสานึกในการขับขี่อย่างรับผิดชอบ
40. ในขณะทีท่ ่ านขับรถอยู่บนถนนและมีผ้อู นื่ แบ่ งปันนา้ ใจในการใช้ รถใช้ ถนนให้ ท่าน ข้ อใดไม่ ใช่ วธิ ีทคี่ วรปฏิบัติ
ก. ส่งยิม้ แสดงการขอบคุณ
ข. โค้งศีรษะแสดงความขอบคุณ
ค. ยกมือขวาขึ้นระดับคิ้วแสดงการขอบคุณ
ง. เปิ ดไฟสู งแสดงการขอบคุณ
41. ในกรณีทที่ ่ านขับรถผิดกฎหมาย ผิดกฎจราจร หรือก่ อความเดือดร้ อนให้ แก่ ผ้อู นื่ เมือ่ เจ้ าของรถคู่กรณีกาลังเผชิญหน้ ากับ
ท่ าน สิ่งทีค่ วรปฏิบัตคิ อื
ก. ขอให้มีการดาเนินตามกฎหมายว่าฝ่ ายใดถูกฝ่ ายใดผิด
ข. จอดรถลงมาถามว่าได้ทาความเดือนร้อนอะไรให้อย่างไร
ค. ยกมือขวาขึน้ ระดับคิว้ พร้ อมโค้ งศีรษะ เพือ่ สื่อให้ รู้ ว่าทาผิดและขอโทษ
ง. รี บขับรถไปจากที่น้ นั โดยเร็ วที่สุด
42. ข้ อใดแสดงถึงการมีจติ สานึกในการขับขีอ่ ย่ างปลอดภัย โดยหลีกเลีย่ งพฤติกรรมเสี่ยงภัย และการกระทาทีไ่ ม่ ปลอดภัย
ก. บังคับตัวเองให้ ปฏิบตั ติ ามกฎจราจรตลอดเวลาทีข่ ับขี่ โดยไม่ ต้องรอให้ ตารวจจราจรบังคับ
ข. ปรับแต่งอุปกรณ์ส่วนควบ และระบบต่างๆ ของรถให้แตกต่างไปจากสภาพที่ออกมาจากโรงงาน
ค. เมื่อถึงทางร่ วมทางแยก หากอยูใ่ นทางเอกต้องไปก่อนเสมอ ไม่จาเป็ นต้องให้รถในทางโทเข้ามาร่ วมใช้ทาง
ง. เปิ ดไฟฉุกเฉิ น เมื่อจอดรถในที่หา้ มจอด

43. ในขณะทีท่ ่ านขับรถอยู่บนถนน มีอุบัตเิ หตุเกิดขึน้ ด้ านหน้ าข้ อใดไม่ ใช่ วธิ ีทคี่ วรปฏิบัตเิ พือ่ ให้ รถทีต่ ามมาด้ านหลังทราบ
ว่ าท่ านมีความจาเป็ นต้ องชะลอรถหรือหยุดรถ และหยุดรถตามโดยไม่ ชนท้ ายรถของท่ าน
ก. ประเมินสถานการณ์ดา้ นหน้ารถและหลังรถ เพื่อให้น้ าหนักในการเบรกเป็ นไปอย่างเหมาะสม
ข. ขับรถเข้ าไปใกล้ รถทีเ่ กิดเหตุแล้ วเหยียบเบรกอย่ างแรงเพือ่ หยุดรถในทันที
ค. ให้สญ
ั ญาณไฟเบรกล่วงหน้า โดยใช้เท้าแตะที่แป้ นเบรกเป็ นจังหวะ 1-2 ครั้ง แล้วจังหวะหยุด
ง. เหยียบเบรกค้างไว้เพื่อให้สญ
ั ญาณไฟเบรกติดอยูจ่ นกระทัง่ รถคันหลังที่ขบั ตามมาทราบล่วงหน้าและเมื่อมาหยุดอยูท่ า้ ยรถ
แล้ว จึงค่อยปล่อยเท้าจากแป้ นเบรก
44. ในการแซงหรือเปลีย่ นเลนต้ องปลอดภัยและมีมารยาท ข้ อใดไม่ ใช่ มารยาททีด่ ใี นการขับรถ
ก. เมือ่ แซงรถคันหน้ าได้แล้ วปาดหน้ าชิดซ้ ายทันที
ข. ให้สญ
ั ญาณไฟเลี้ยวขวา ก่อนแซงทุกครั้งเพื่อให้รถคันหน้ารู ้ตวั และระมัดระวังหรื อให้ทาง
ค. ไม่แซงในที่คบั ขันหรื อห้ามแซง
ง. ถนนยิง่ แคบยิง่ ต้องขับช้าๆ และแซงด้วยความระมัดระวัง
45. เมือ่ รถทีข่ ับตามหลังมาให้ สัญญาณขอแซง มารยาททีด่ เี พือ่ แสดงการตอบรับว่ ายินยอมให้ แซง คือข้ อใด
ก. ให้สญ
ั ญาณไฟฉุกเฉิ น
ข. ให้สญ
ั ญาณแตร
ค. ให้ สัญญาณไฟเลีย้ วซ้ าย
ง. ให้สญ
ั ญาณไฟสูง
46. ข้ อใดเป็ นพฤติกรรมในการขับรถทีแ่ สดงให้ เห็นว่ าผู้ขบั มีจติ สานึกความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ ถนน
ก. เมือ่ ขับรถมาถึงทางร่ วมทางแยกชะลอความเร็วทุกครั้ง ไม่ ว่าจะมีสัญญาณไฟจราจรหรือไม่
ข. ปฏิบตั ิตามสัญญาณไฟจราจรหรื อเครื่ องหมายจราจร หากไม่ปฏิบตั ิตารวจจับเสี ยค่าปรับ
ค. เมื่อจะเปลี่ยนเลนก็เบียดเข้าไปโดยไม่ให้สญ
ั ญาณไฟเพราะหากให้สญ
ั ญาณไฟคันข้างๆ จะไม่เปิ ดช่องให้เปลี่ยนเลนเข้า
ไป
ง. กรณี ที่เป็ นทางแยกที่มีสญ
ั ญาณไฟจราจร ปฏิบตั ิตามสัญญาณไฟเท่านั้นไม่จาเป็ นต้องมองด้านซ้ายและด้านขวา
47. ในขณะทีท่ ่ านกาลังขับรถอยู่บนถนน และสังเกตเห็นว่ าเบือ้ งหน้ ามีคนกาลังข้ ามถนน โดยไม่ มที างม้ าลาย ข้ อใดถือเป็ น
วิธีปฏิบัตทิ ถี่ ูกต้ อง
ก. ขับรถผ่านไปตามปกติ เนื่องจากการข้ามถนนที่ปลอดภัยต้องข้ามทางม้าลายเท่านั้น
ข. กระพริ บไฟสูงเพื่อเตือนว่าอย่าข้าม แล้วขับผ่านโดยเร็ วที่สุด
ค. กดแตรรัวถี่ๆ เตือนว่าอย่าข้ามเพราะอาจถูกรถชนได้
ง. ชะลอความเร็วแล้ วหยุดให้ ข้าม

48. หลังจากประสบอุบัตเิ หตุและรอดชีวติ มาได้ข้อใดเป็ นแนวคิดทีส่ ะท้ อนให้ เห็นว่ าผู้ขับรถมีจติ สานึกความปลอดภัยในการ
ใช้ รถใช้ ถนน
ก. นายดี กล่าวว่า เมื่อวานเพิ่งไปสะเดาะเคราะห์มาไม่ง้ นั คงไม่รอดแน่
ข. นายเอ กล่าวว่า เพราะพระเครื่ องที่แขวนคออยูค่ ุม้ ครองปกป้ องรักษา
ค. นางบี กล่าวว่า ปี นี้หมอดูทายทักไว้วา่ ดวงจะดีทาอะไรก็ไม่มีปัญหา
ง. น.ส.ซี กล่ าวว่ า ได้ ศึกษาหาความรู้ หลักการขับขี่ปลอดภัยอยู่เสมอ
49. มารยาททีด่ ใี นการขับขี่ทาให้ การใช้ รถใช้ ถนนเป็ นไปอย่ างปลอดภัย ข้ อใดเป็ นมารยาททีค่ วรปฏิบัติ
ก. เมือ่ ขับรถในทางเลีย้ วไม่ ว่าจะอยู่เลนไหน โดยมารยาทเลีย้ วแล้ วต้ องรักษาแนวให้ อยู่ในเลนนั้นก่ อน เมือ่ เห็นว่ าปลอดภัย
แล้ วจึงจะเปลีย่ นเลนได้
ข. ขณะขับรถในช่องทางขวาแต่ขบั ตามความเร็ วที่กฎหมายกาหนด หากมีรถมาจ่อท้ายแสดงว่ารถคันนั้นวิง่ เร็ วไปไม่ตอ้ ง
หลบให้ทาง
ค. เมื่อรถ 2 คัน วิง่ มาถึงทางแยกหรื อวงเวียนพร้อมกันรถคันไหนเร็ วกว่าไปก่อนเสมอ
ง. ไฟตัดหมอกเป็ นไฟตกแต่งรถให้สวยงามสามารถเปิ ดได้ในขณะที่ไม่มีหมอกลง
50. ผู้ขับขี่ควรใช้ แตรเมือ่ ใด
ก. ไล่คนเดินเท้าที่กาลังข้ามทางม้าลาย
ข. เร่ งรถคันหน้าให้ขบั เร็ วขึ้น
ค. ป้ องกันอันตรายหรืออุบัตทิ อี่ าจเกิดขึน้ จากรถ
ง. ทักทายผูข้ บั ขี่คนั อื่นที่รู้จกั กัน
51. การกระทาของผู้ขับขี่ข้อใด ทีอ่ าจก่ อให้ เกิดอุบตั เิ หตุมากทีส่ ุ ด
ก. พูดคุยกับคนที่อยูข่ า้ งๆ
ข. เปิ ดวิทยุฟังเพลง
ค. ร้องเพลง
ง. โทรศัพท์ มอื ถือในขณะขับรถ
52. มารยาทในการขับขี่ทผี่ ้ขู ับรถควรกระทาคือข้ อใด
ก. ถ่มน้ าลายหรื อเสมหะลงบนถนน
ข. สูบบุหรี่ และเขี่ยทิ้งก้นบุหรี่ ลงบนถนน
ค. หยุดรถให้ คนข้ ามถนนบริเวณทางม้ าลาย
ง. ตะโกนด่าผูข้ บั ขี่คนั อื่นที่ทาให้ไม่พอใจ
53 สานวนใดทีเ่ ตือนใจผู้ขับขี่เพือ่ ให้ เกิดความปลอดภัย
ก. ความประมาทเป็ นบ่ อเกิดแห่ งความตาย
ข. กล้าได้กล้าเสี ย
ค. ฆ่าได้แต่หยามไม่ได้
ง. กระต่ายตื่นตูม

54. การปลูกฝังจิตสานึกความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ ถนนควรกระทาทีบ่ ุคคลในข้ อใดมากทีส่ ุ ด
ก. บุคคลทุกคน
ข. คนขับรถเท่านั้น
ค. คนเดินเท้าเท่านั้น
ง. ผูโ้ ดยสารเท่านั้น
55. เมือ่ เห็นคนเดินเท้ าข้ ามถนนผู้ขับขี่ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. บีบแตรไล่
ข. ขับผ่านไปได้โดยไม่ตอ้ งหยุดรถ
ค. ใช้การวัดใจ
ง. รถต้ องหยุดให้ คนเดินเท้ าผ่านไปก่ อน
56. เมือ่ เกิดอุบัตเิ หตุและมีผ้บู าดเจ็บ ผู้ขับขี่ควรคานึงถึงสิ่งใดเป็ นอันดับแรก
ก. การเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุ
ข. การช่ วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ค. รอประกันภัย
ง. รอพบเจ้าหน้าที่ตารวจ
57. การขับรถทิง้ ระยะห่ างจากรถคันหน้ ามากเกินไป จะมีผลอย่ างไร
ก. ลดอุบตั ิเหตุ
ข. จะขับรถด้วยความปลอดภัยมากขึ้น
ค. เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
ง. การจราจรคล่องตัวมากขึ้น
58. ข้ อใดเป็ นการขับรถทีถ่ ูกต้ องทั้งกฎจราจรและมารยาทในการขับรถ
ก. การขับรถปาดหน้ารถคันอื่นอย่างกระชั้นชิด
ข. ขับรถช้าๆ ในช่องทางเดินรถทางขวา
ค. ขับรถโดยใช้ความเร็ ว 150 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ในกรณี ที่ถนนว่าง
ง. หยุดรถให้ คนข้ ามถนนในบริเวณทีม่ คี นข้ าม
59. ข้ อใดทีผ่ ้ขู บั ขีไ่ ม่ ควรปฏิบัติ
ก. ขับรถด้วยความระมัดระวังขณะฝนตก ถนนลื่น
ข. ขับรถด้ วยความเร็วสู งในทีท่ มี่ กี ารจราจรพลุกพล่ าน
ค. ปฏิบตั ิตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัด
ง. ให้สญ
ั ญาณไฟเพื่อขอแซง
60. การเปลีย่ นช่ องทางจราจร ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. เปิ ดสัญญาณไฟแล้วเปลี่ยนช่องทางได้เลย
ข. เปลี่ยนช่องทางโดยเร็ วเพื่อหลบรถคันอื่น

ค. ดูกระจกมองข้ าง เปิ ดสัญญาณไฟแล้ วเปลีย่ นช่ องทางเมือ่ เห็นว่ าปลอดภัย
ง. เปลี่ยนช่องทางทันที เมื่อความเร็ วเหมาะสม
61. ข้ อใดผิด
ก. ห้ามแซงซ้ายในที่หา้ มแซงซ้าย
ข. ห้ามพูดโทรศัพท์ขณะขับรถ
ค. ห้ามหยุดหรื อจอดรถคุยกันกลางถนน
ง. ห้ ามหยุดรถให้ คนข้ ามทาง
62. สาเหตุอะไรเป็ นปัจจัยสาคัญทีก่ ่ อให้ เกิดอุบตั เิ หตุทางถนนมากทีส่ ุ ด
ก. ผู้ขับขี่รถ
ข. สภาพถนน
ค. สภาพรถ
ง. สิ่ งแวดล้อม
63. สาเหตุใดทีท่ าให้ การเกิดอุบัตเิ หตุมากทีส่ ุ ด
ก. ขับรถชิดคันหน้า
ข. ขับรถแซงอย่างผิดกฎหมาย
ค. ขับรถตัดหน้าอย่ากระชั้นชิด
ง. ขับรถเร็วเกิดอัตราทีก่ าหนด
64. ข้ อใดเป็ นพฤติกรรมการขับขีท่ ไี่ ม่ ควรกระทา
ก. ขับช้ าชิดขวา
ข. ขับเร็ วชิดขวา
ค. ขับช้าชิดซ้าย
ง. ถูกทุกข้อ
65. ข้ อใดเป็ นมารยาททีด่ ใี นการขับรถ
ก. ขับย้อนศรบนไหล่ทาง
ข. เบียดแซงคิวบริ เวณคอสะพาน
ค. หยุดรถให้ คนข้ ามถนน
ง. เปลี่ยนเลนโดยไม่ให้สญ
ั ญาณไฟ
66. การจอดรถขวางหน้ าประตูบ้านผู้อนื่ โดยปลดเกียร์ ว่างและไม่ ดงึ เบรกมือ
ก. ทาได้เพราะจอดบนถนนสาธารณะ
ข. ไม่ ควรทาเพราะสร้ างความยากลาบากให้ ผ้อู นื่
ค. ทาได้เพราะเจ้าของบ้านสามารถเข็นรถให้พน้ ทางได้
ง. ไม่ควรทาเพราะรถอาจถูกเข็นไปชนกับวัตถุอื่นจนเสี ยหาย

67. ข้ อใดเป็ นมารยาททีไ่ ม่ ดใี นการขับรถยนต์
ก. หยุดรถให้คนข้ามถนนบริ เวณทางม้าลาย
ข. ก้มศีรษะให้เมื่อมีคนให้ทาง
ค. ขับรถแซงคันหน้ าในระยะกระชั้นชิด
ง. ไม่เปิ ดไฟสูงเมื่อมีรถขับสวนทางมา
68. สาเหตุของการเกิดอุบัตเิ หตุ
ก. คน
ข. คน รถ
ค. คน รถ ถนน
ง. คน รถ ถนน สิ่งแวดล้ อม
69. ข้ อใด ไม่ ใช่ การขับรถอย่ างปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
ก. เร่ งเครื่องก่ อนออกรถ
ข. ไม่ควรติดเครื่ องยนต์ระหว่างจอดรถคอย
ค. ขับรถด้วยความเร็ วที่เหมาะสม
ง. ไม่บรรทุกของเกิดพิกดั
70. สาเหตุสาคัญทีท่ าให้ การขับรถในเวลากลางคืนมีความเสี่ยงต่ อการเกิดอุบัตเิ หตุสูงกว่ าในเวลากลางวันคือข้ อใด
ก. ทัศนวิสัยในการมองเห็น
ข. สภาพร่ างกายของผูข้ บั ขี่และสภาพรถไม่พร้อม
ค. คนขับหลับในเนื่องจากเหนื่อยล้า
ง. ขับรถในขณะมึนเมา
71. ข้ อใดกล่ าวไม่ถูกต้อง
ก. เมื่อมีรถวิง่ สวนมา ควรใช้ไฟต่า
ข. เมือ่ วิง่ ตามหลังรถคันหน้ าสามารถเปิ ดไฟสู งได้ เพราะไม่ มผี ลต่อการขับขีข่ องรถคันหน้ า
ค. ช่วงเวลาเย็นใกล้มืด จะต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติเพราะเป็ นช่วงที่ตาต้องปรับสภาพจากกลางวันไปสู่กลางคืน
ง. การขับรถในเวลากลางคืนควรใช้ความเร็ วให้นอ้ ยกว่ากลางวัน
72. เมือ่ มีปริมาณรถสะสมจานวนมากบริเวณเชิงสะพานข้ ามแยกทีจ่ ะต้ องขับรถผ่านควรปฏิบัตอิ ย่างไร
ก. บีบแตรขอทางเพื่อแทรกเข้าใกล้เชิงสะพาน
ข. เปิ ดไฟเลี้ยวขอแทรกเข้าใกล้เชิงสะพาน
ค. เปิ ดไฟสูงเพื่อขอแทรกเข้าใกล้เชิงสะพาน
ง. ขับไปต่ อท้ ายแถวรถทีต่ ดิ สะสมอยู่

73. ข้ อใดเป็ นพฤติกรรมทีส่ ามารถกระทาได้ ในกรณีการใช้ ไฟสู ง
ก. ใช้ ไฟสู งเพือ่ ส่ องดูป้ายบอกทางหรือทางข้ างหน้ าเป็ นครั้งคราว
ข. ใช้ไฟสูงขณะทีมีรถอยูข่ า้ งหน้า หรื อมีรถสวนมา
ค. ไม่พอใจพฤติกรรมการขับรถของรถคันหน้าจึงใช้ไฟสูง เพื่อให้คนขับรถคันหน้ารู ้ตวั
ง. ใช้ไฟสูงเพื่อให้คนขับรถคันอื่นทราบว่า ต้องใช้ความเร็ วสูง โปรดอย่างขวางทาง
74. การจอดรถขวางทางคันอืน่ ควรปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. ใส่เบรกมือไว้
ข. ปลดเกียร์ ว่าง ไม่ ใช้ เบรกมือ
ค. ใส่เกียร์เดินหน้า
ง. ใส่เกียร์ถอยหลัง
75. ข้ อใดไร้ จติ สานึก และอาจก่ อให้ เกิดอันตรายมากทีส่ ุ ด
ก. ติดไฟสี น้ าเงินส่องสว่างบริ เวณป้ ายทะเบียนรถ
ข. เปิ ดเพลงเสี ยงดังแล้วเปิ ดกระจกรถ
ค. ถ่มน้ าลายออกนอกตัวรถ
ง. ขว้ างกระป๋ องเครื่องดืม่ ออกนอกตัวรถขณะรถแล่น
76. หากพบรถฉุกเฉินเปิ ดสัญญาณเสียงไซเรนกาลังวิง่ ตามหลัง ผู้ขับขี่ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. เปิ ดไฟฉุกเฉิ นและเร่ งความเร็ วทันที
ข. เปลี่ยนช่องจราจรไปทางด้านขวาทันที
ค. เปลีย่ นช่ องจราจรไปทางด้ านซ้ ายทันทีเมือ่ ปลอดภัย
ง. เปิ ดไฟเลี้ยวขวาและขับรถต่อไป
77. ข้ อใดต่ อไปนีเ้ ป็ นการใช้ สัญญาณแตรทีถ่ ูกต้อง
ก. เตือนผู้อนื่ ให้ ระมัดระวังอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากรถ
ข. ใช้เพื่อเร่ งรถข้างหน้าให้ขบั เร็ วขึ้น
ค. ไล่คนเดินเท้าที่กาลังข้ามถนน
ง. ใช้เพื่อทักทายคนรู ้จกั

78. จากรู ป หากท่ านกาลังขับขี่เข้ าสู่ บริเวณทางม้ าลายท่ านควรปฏิบัตอิ ย่ างไร

ก. ขับด้วยความเร็ วเท่าเดิม
ข. ลดความเร็วลง
ค. บีบแตร
ง. เพิม่ ความเร็ ว
79. จากรู ป รถคันสีแดงควรปฏิบตั อิ ย่ างไร

ก. รอจนกว่ าคนเดินเท้ าจะเดินผ่านไปแล้ วจึงเลีย้ ว
ข. โบกมือและตะโกนต่อว่าเพื่อเร่ งให้ผคู ้ นเดินผ่านไป
ค. บีบแตรไล่เพื่อไม่ให้ผคู ้ นเดินผ่าน
ง. ขับเข้าไปใกล้คนเดินเท้าในระยะกระชั้นชิด
80. จากรู ป รถคันสีเหลืองควรปฏิบัตอิ ย่ างไร

ก. ใช้สญ
ั ญาณแตรเพื่อให้รถคันอื่นหยุดให้ท่าน
ข. ขับออกไปทันที
ค. ค่อยๆ ขับเคลื่อนไปข้างหน้าทีละน้อย
ง. เลีย้ วซ้ ายแล้ วกลับรถทีจ่ ุดกลับรถ

81. จากรู ป เมือ่ ท่ านต้ องการทีจ่ ะเลีย้ วซ้ ายเข้ าซอย ท่ านควรปฏิบัตอิ ย่ างไร

ก. หยุดรอ
ข. ใช้สญ
ั ญาณแตรไล่ผเู ้ ดินเท้า
ค. ขับเข้าไปใกล้ผเู ้ ดินเท้าในระยะกระชั้นชิด
ง. โบกมือไล่ผเู ้ ดินเท้าให้รีบเดินข้ามถนน
82. จากรู ป รถทีอ่ ยู่บริเวณทางม้ าลาย ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร

ก. ใช้สญ
ั ญาณแตรเพื่อไล่ผเู ้ ดินเท้า
ข. ขับเข้าไปต่อท้ายรถคันหน้า
ค. ขับเข้าไปทับทางม้าลาย
ง. หยุดรถก่ อนถึงทางม้ าลาย
83. จากรู ป เมือ่ รถคันสีเหลืองต้ องการทีจ่ ะขับตรงไป ควรปฏิบตั อิ ย่ างไร

ก. บีบแตรอย่างต่อเนื่อง
ข. หยุดรอจนกว่ ารถข้ างหน้ าจะผ่านไป
ค. เปิ ดไฟสูงค้าง
ง. พยายามขับมุดผ่านช่องว่าง

84. ข้ อใดปฏิบัตไิ ด้ ถูกต้ องในการขับขี่ออกจากซอยไปสู่ ถนนใหญ่
ก. บีบแตรเพื่อขอทางจากรถคันอื่น
ข. ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดไฟเลี้ยวก็ได้
ค. หยุดรอให้ รถในทางหลักและคนเดินเท้ าไปก่ อน
ง. ขับออกไปให้เร็ วที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่เสี ยเวลา
85. จากรู ป ในขณะสัญญาณไฟเขียว หากท่ านต้ องการจะเลีย้ วขวา แต่ ท่านได้ ยนิ สัญญาณรถดับเพลิงมาทางขวามือของท่ าน
ท่ านควร

ก. เปิ ดไฟเลี้ยวขวาเพื่อให้รถดับเพลิงรู ้วา่ ท่านจะไปก่อน
ข. เลี้ยวขวาไปก่อนรถดับเพลิงจะมาถึง
ค. เลี้ยวไปได้เลยโดยไม่ตอ้ งสนใจรถดับเพลิง
ง. รอให้ รถดับเพลิงไปก่ อนแล้ วจึงเลีย้ ว
86. จากรู ป ในขณะสัญญาณไฟเขียว หากท่ านต้ องการจะขับตรงไป แต่ ท่านได้ ยนิ สัญญาณรถพยาบาลมาทางขวามือของ
ท่ าน ท่ านควร

ก. หยุดรอรถพยาบาลไปก่อน
ข. รี บๆ ขับผ่านไปจะได้ไม่ขวางทางรถพยาบาล
ค. ใช้สญ
ั ญาณแตรเพื่อเตือนรถพยาบาลให้รู้วา่ ท่านจะไปก่อน
ง. ขับผ่านไปตามปกติ

87. หากท่ านต้ องการทีจ่ ะจอดรถดังรู ป เพียงชั่วคราวท่ านสามารถจอดได้ หรือไม่

ก. จอดไม่ ได้ ทุกกรณี
ข. จอดได้หากท่านอยูใ่ นรถ
ค. จอดได้หากท่านเปิ ดไฟฉุกเฉิ น
ง. จอดไม่ได้ ถ้าไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผดู ้ ูแลรถ
88. เมือ่ ท่ านได้ ยนิ เสียงสัญญาณไซเรนของรถฉุกเฉิน ท่ านต้องปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. ทาเป็ นไม่ได้ยนิ
ข. ใช้สญ
ั ญาณแตรเพื่อเตือนผูข้ บั ขี่ท่านอื่น
ค. กระพริ บไฟสูงเพื่อเตือนผูข้ บั ขี่ท่านอื่น
ง. พยายามเบี่ยงรถของท่ านมิให้ ขวางทางรถฉุกเฉิน
89. เมือ่ รถทีก่ าลังทาการแซงเปิ ดไฟเลีย้ วเพือ่ เข้ าสู่ ช่องจราจรของท่าน ท่ านควรปฏิบตั อิ ย่ างไร

ก. ใช้สญ
ั ญาณแตรเตือน
ข. เร่ งความเร็ วขึ้น
ค. ลดความเร็วลง
ง. เปิ ดไฟสูงเตือน

90. จากสถานการณ์ ดงั รู ป ผู้ขับขีค่ วรปฏิบตั อิ ย่ างไร

ก. ขับไปจอดต่อท้ายให้ชิดกับรถคันหน้ามากที่สุด
ข. หยุดรถให้ รถทีเ่ ปิ ดสัญญาณไฟเลีย้ วขวาไปก่ อน
ค. ให้สญ
ั ญาณแตรเสี ยงยาว
ง. ขับไปจอดต่อท้ายรถคันหน้าพร้อมกับเปิ ดสัญญาณไฟฉุกเฉิ น
91. การปฏิบัตใิ นข้ อใดถูกต้ องตามหลักมารยาทในการขับรถ
ก. ขับรถด้วยความเร็ วสูงและเปลี่ยนช่องจราจรบ่อย
ข. ขับรถตามหลังรถคันหน้าในระยะกระชั้นชิดเพื่อให้หลบทางให้
ค. ใช้สญ
ั ญาณแตรไล่คนข้ามถนน
ง. ให้ สัญญาณไฟทุกครั้งทีเ่ ปลีย่ นช่ องจราจร
92. หากเห็นคนพิการกาลังข้ ามถนน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัตอิ ย่ างไร
ก. ลดความเร็ วและกระพริ บไฟสูงใส่คนพิการ
ข. หยุดรอให้ คนพิการข้ ามผ่านทางไปก่ อน
ค. เร่ งความเร็ วและขับอ้อมไปทางด้านขวาของคนพิการ
ง. หยุดและให้สญ
ั ญาณแตรจนกว่าคนพิการข้ามจนพ้นทาง
93. ข้ อใดต่ อไปนีเ้ ป็ นการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่ ถูกต้อง
ก. ไม่เปิ ดไฟสูงในกรณี ที่ขบั รถสวนทางกัน
ข. ให้สญ
ั ญาณไฟเลี้ยวล่วงหน้าก่อนเลี้ยวรถ
ค. เร่ งความเร็วเมือ่ มีรถแซงมาขนาบข้ าง
ง. ขับชิดซ้ายและให้สญ
ั ญาณไฟเลี้ยวซ้ายเมื่อรถคันหลังให้สญ
ั ญาณไฟเลี้ยวขวาเพื่อต้องการแซง

94. ข้ อใดคือมารยาททีด่ ใี นการจอดรถ
ก. จอดรถซ้อนคัน
ข. จอดโดยไม่ กดี ขวางผู้อนื่ และไม่ ฝ่าฝื นกฎจราจร
ค. จอดรถขวางทางเข้า-ออก
ง. จอดบริ เวณที่มีเครื่ องหมายห้ามจอด
95. ข้ อใดต่ อไปนีไ้ ม่ ควรปฏิบัติ เมือ่ มีรถคันหลังกาลังแซงรถของท่ าน
ก. อยูใ่ นช่องจราจรของตัวเอง
ข. ขับด้วยความเร็ วคงที่
ค. ลดความเร็ วลง
ง. เร่ งความเร็วเพือ่ ไม่ ให้ แซง
96. ข้ อใดต่ อไปนีท้ าให้ สมาธิในการขับรถลดลง
ก. การคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า
ข. การล้างหน้าก่อนขับรถ
ค. โทรศัพท์ ขณะขับรถ
ง. การมองทางข้างหน้าไกลๆ
97. รู ปใดต่ อไปนี้ เป็ นการรัดเข็มขัดนิรภัยทีไ่ ม่ ถูกต้ อง

ก. รู ปที่ 2 และ 3
ข. รู ปที่ 2 เท่านั้น
ค. รู ปที่ 3 เท่านั้น
ง. รู ปที่ 1 2 และ 3
98. ผู้ขับขี่ทดี่ คี วรมีความพร้ อมอย่ างไร
ก. ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง
ข. ทุกข้อที่กล่าวจะเป็ นตัวเลือกที่ถูกทั้งหมด
ค. มีสภาพร่ างกายจิตใจที่พร้อม
ง. มีความรู้ เกีย่ วกับกฎหมายจราจรและกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง

99. พฤติกรรมใดทีผ่ ้ขู บั ขี่ไม่ ควรกระทา
ก. ทุกข้อที่กล่าวจะเป็ นตัวเลือกที่ถูกทั้งหมด
ข. เปิ ดไฟสู งขณะรถสวนกัน
ค. เปิ ดไฟสูงเพื่อไล่รถคันหน้า
ง. เปิ ดไฟสูงขณะขับรถตามหลังรถคันอื่น
100. ข้ อใดเป็ นการขับรถทีถ่ ูกต้องทั้งกฎจราจรและมารยาทในการขับรถ
ก. ขับรถโดยใช้ความเร็ ว 150 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ในกรณี ที่ถนนว่าง
ข. การขับรถปาดหน้ารถคันอื่นอย่างกระชั้นชิด
ค. หยุดรถให้ คนข้ ามถนนในบริเวณทีม่ คี นข้ าม
ง. ขับรถช้าๆ ในช่องทางเดินรถทางขวา
101. ข้ อใดทีผ่ ้ขู ับขี่ไม่ ควรปฏิบัติ
ก. ขับรถด้วยความระมัดระวังขณะฝนตก ถนนลื่น
ข. ปฏิบตั ิตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัด
ค. ให้สญ
ั ญาณไฟเพื่อขอแซง
ง. ขับรถด้ วยความเร็วสู งในทีท่ มี่ กี ารจราจรพลุกพล่ าน
102. การเปลีย่ นช่ องทางจราจร ควรปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. เปลี่ยนช่องทางทันที เมื่อความเร็ วเหมาะสม
ข. เปิ ดสัญญาณไฟแล้วเปลี่ยนช่องทางได้เลย
ค. เปลี่ยนช่องทางโดยเร็ วเพื่อหลบรถคันอื่น
ง. ดูกระจกมองข้ าง เปิ ดสัญญาณไฟแล้ วเปลีย่ นช่ องทางเมือ่ เห็นว่ าปลอดภัย
103. มารยาททีด่ ใี นการจอดรถ ควรปฏิบตั อิ ย่ างไร
ก. จอดรถซ้อนคัน
ข. จอดบริ เวณที่มีเครื่ องหมายห้ามจอด
ค. จอดโดยไม่ กดี ขวางผู้อนื่ และไม่ ฝ่าฝื นกฎจราจร
ง. จอดรถขวางทางเข้า-ออก
104. การใช้ ไฟสู งหรือไฟขอทาง เพือ่ ไล่ รถคันหน้ าแสดงว่ าผู้ขบั ขีข่ าดสิ่งใด
ก. มารยาทในการขับขี่
ข. เทคนิคการขับขี่ที่ดี
ค. จิตสานึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย
ง. การบารุ งรักษาเครื่ องยนต์

105. ข้ อใดกล่ าวได้ถูกต้ อง
ก. รถทุกคัน ต้ องวิง่ ตามความเร็วทีก่ ฎหมายกาหนด
ข. รถวิง่ เร็ วต้องเปิ ดไฟสูงตลอดเวลาเพื่อให้มองเห็นทาง
ค. รถเก่า แรงน้อย ต้องหลบซ้าย
ง. รถใหม่ราคาแพง ต้องวิง่ ขวา
106. ผู้ขับรถทีด่ คี วรมีคุณสมบัติ อย่ างไร
ก. ความอดทนอดกลั้น
ข. การให้อภัยผูอ้ ื่น มองโลกในแง่ดี
ค. ความรับผิดชอบ
ง. ถูกทุกข้ อ
107. อุบัตเิ หตุบนท้ องถนนส่ วนใหญ่ เกิดจากอะไร
ก. รถ
ข. ผู้ขับขี่
ค. ถนน
ง. สิ่ งแวดล้อม
108. สาเหตุใดทีท่ าให้ เกิดอุบัตเิ หตุมากทีส่ ุ ด
ก. แซงในที่หา้ มแซง
ข. ขับรถจี้ทา้ ยรถคันหน้า
ค. ขับรถเร็วเกินอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด
ง. ขับรถตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด

