
แบบทดสอบความรู้เรื่องเดินเท้า ก่อนบทเรียน  

กรอกข้อมลู 

เพศ  □ชาย  □หญิง     อายุ.............ปี     ระดับชั้น ป. ......./.......    โรงเรียน …………………………..  
เดินทางไป-กลับโรงเรียน (จันทร์-ศุกร์) โดยวิธี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

    □เดิน □รถจักรยาน □รถมอเตอร์ไซค์ □รถยนต์/รถปิกอัพ □รถโรงเรียน/รถรับ-ส่งนักเรยีน □รถเมล/์แท็กซี่/รถตู้ □อื่นๆ ระบุ ………….. 
 

ค าถามมี 8 ข้อ โปรด X (กากบาท) หน้าค าตอบท่ีคิดว่าถูกต้องท่ีสุด เพียง 1 ค าตอบเท่านั้น  

 
1.ถ้าไม่มีทางเท้า (ฟุตบาท) จะเดินอย่างไรไม่ให้ถูกรถชน?  2.ถ้ามีน้องเดินด้วย จะดูแลน้องให้เดินปลอดภัยอย่างไร? 

ก. เดินติดถนนให้มากท่ีสุด 
ข. เดินห่างจากถนนให้มากที่สดุ 
ค. เดินสวนทางกับรถ และมองเหน็รถไดส้ะดวก 
ง. ถูกท้ัง ข. และ ค. 

 ก. ให้น้องเดินน าหน้า คุณเดินตามหลัง และมองน้องตลอดเวลา 

ข. ให้น้องเป็นฝ่ายจับมือคณุไว้ใหแ้น่น ป้องกันน้องวิ่งออกไปบนถนน   
ค. ให้น้องเดินชิดด้านใน (ห่างจากถนน) และจับมือน้องตลอดเวลา 
ง. ผิดทุกข้อ 

   
3.สวมใส่เสื้อผ้าแบบใด ที่จะท าให้คนขับรถมองเห็นคุณใน
เวลากลางคืนหรือในที่ๆ มีแสงสว่างน้อย? 

ก. เสื้อผ้าสีด า หรือสีน้ าตาลเข้ม 
ข. เสื้อผ้าสีขาว หรือสีอ่อน ๆ 
ค. เสื้อผ้าสีเขม้ ๆ และเป็นมันเงา 
ง. ผิดทุกข้อ 

 4.หากต้องเดินใกล้น้ า จะเดินอยา่งไรไม่ให้ตกน้ า? 
ก. เดินห่างจากน้ าให้มากทีสุ่ด ไมห่ยอกล้อเล่นกันขณะเดิน 
ข. หากมีน้ าประกบท้ังสองข้าง ให้เดินตรงกลางของทางเดิน  
ค. เดินชิดแหล่งน้ า  

ง. ถูกท้ัง ก. และ ข. 

   
5.ข้ามถนนอย่างไร ไม่ให้ถูกรถชน? 

ก. ข้ามทางม้าลาย หรือสะพานลอย 
ข. วิ่งข้ามไปให้เร็วท่ีสดุ รถจะไดไ้ม่ชน  
ค. ถ้า “ไฟสัญญาณจราจร (ควบคมุคนเดินเท้า)”เปลี่ยนเป็นสี

แดง ให้รีบข้ามถนนทันที 
ง. ถูกทุกข้อ 

 6.เรียงล าดับ 5 ขั้นตอนการข้ามถนน? 
ก. มอง-ฟัง-หยุด-คิด-วิ่ง 
ข. หยุด-มอง-ฟัง-คิด-วิง่ 
ค. หยุด-มอง-ฟัง-คิด-เดิน 
ง. คิด-มอง-ฟัง-หยุด-เดิน 

   
7.ถ้าต้องข้ามถนนตรงสี่แยก จะข้ามอย่างไรไม่ให้ถูกรถชน? 

ก. ข้ามถนนตรงบริเวณที่มสีัญญาณไฟจราจร และทางม้าลาย 
ข. วิ่งข้ามไปอีกฝั่งให้เร็วท่ีสดุ  
ค. รอให้ “สัญญาณไฟจราจร (ควบคุมรถ)” เป็นสเีขียว แล้ว

ค่อยข้ามอย่างระมัดระวัง 
ง. ถูกท้ัง ก. และ ค. 

 8.หากต้องข้ามถนนที่มี “เกาะกลางถนน” จะข้ามอย่างไรไม่ให้ถูก
รถชน? 

ก. วิ่งข้ามไปให้เร็วท่ีสดุ รถจะไดไ้ม่ชน 
ข. ข้ามทางม้าลาย สะพานลอย หรือให้ผู้ใหญ่พาข้าม 
ค. ข้ามครั้งแรกแล้วพักท่ีเกาะกลาง จากน้ันข้ามครึ่งหลังต่อไป 
ง. ถูกท้ัง ข. และ ค. 

 

 

 



แบบทดสอบความรู้เรื่องเดินเท้า หลังบทเรียน  

กรอกข้อมลู 

เพศ  □ชาย  □หญิง     อายุ.............ปี     ระดับชั้น ป. ......./.......    โรงเรียน …………………………..  
เดินทางไป-กลับโรงเรียน (จันทร์-ศุกร์) โดยวิธี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

    □เดิน □รถจักรยาน □รถมอเตอร์ไซค์ □รถยนต์/รถปิกอัพ □รถโรงเรียน/รถรับ-ส่งนักเรยีน □รถเมล/์แท็กซี่/รถตู้ □อื่นๆ ระบุ ………….. 
 

ค าถามมี 8 ข้อ โปรด X (กากบาท) หน้าค าตอบท่ีคิดว่าถูกต้องท่ีสุด เพียง 1 ค าตอบเท่านั้น  

 
1.ถ้าไม่มีทางเท้า (ฟุตบาท) จะเดินอย่างไรไม่ให้ถูกรถชน?  2.ถ้ามีน้องเดินด้วย จะดูแลน้องให้เดินปลอดภัยอย่างไร? 

ก. เดินติดถนนให้มากท่ีสุด 
ข. เดินห่างจากถนนให้มากที่สดุ 
ค. เดินสวนทางกับรถ และมองเหน็รถไดส้ะดวก 
ง. ถูกท้ัง ข. และ ค. 

 ก. ให้น้องเดินน าหน้า คุณเดินตามหลัง และมองน้องตลอดเวลา 

ข. ให้น้องเป็นฝ่ายจับมือคณุไว้ใหแ้น่น ป้องกันน้องวิ่งออกไปบน
ถนน   

ค. ให้น้องเดินชิดด้านใน (ห่างจากถนน) และจับมือน้องตลอดเวลา 
ง. ผิดทุกข้อ 

   
3.สวมใส่เสื้อผ้าแบบใด ที่จะท าให้คนขับรถมองเห็นคุณใน
เวลากลางคืนหรือในที่ๆ มีแสงสว่างน้อย? 

ก. เสื้อผ้าสีด า หรือสีน้ าตาลเข้ม 
ข. เสื้อผ้าสีขาว หรือสีอ่อน ๆ 
ค. เสื้อผ้าสีเขม้ ๆ และเป็นมันเงา 
ง. ผิดทุกข้อ 

 4.หากต้องเดินใกล้น้ า จะเดินอยา่งไรไม่ให้ตกน้ า? 
ก. เดินห่างจากน้ าให้มากทีสุ่ด ไมห่ยอกล้อเล่นกันขณะเดิน 
ข. หากมีน้ าประกบท้ังสองข้าง ให้เดินตรงกลางของทางเดิน  
ค. เดินชิดแหล่งน้ า  
ง. ถูกท้ัง ก. และ ข. 

   

5.ข้ามถนนอย่างไร ไม่ให้ถูกรถชน? 
ก. ข้ามทางม้าลาย หรือสะพานลอย 
ข. วิ่งข้ามไปให้เร็วท่ีสดุ รถจะไดไ้ม่ชน  
ค. ถ้า “ไฟสัญญาณจราจร (ควบคมุคนเดินเท้า)” เปลี่ยนเป็น

สีแดง ให้รีบข้ามถนนทันที 
ง. ถูกทุกข้อ 

 6.เรียงล าดับ 5 ขั้นตอนการข้ามถนน? 
ก. มอง-ฟัง-หยุด-คิด-วิ่ง 
ข. หยุด-มอง-ฟัง-คิด-วิ่ง 
ค. หยุด-มอง-ฟัง-คิด-เดิน 
ง. คิด-มอง-ฟัง-หยุด-เดิน 

   

7.ถ้าต้องข้ามถนนตรงสี่แยก จะข้ามอย่างไรไม่ให้ถูกรถชน? 
ก. ข้ามถนนตรงบริเวณที่มสีัญญาณไฟจราจร และทางม้าลาย 
ข. วิ่งข้ามไปอีกฝั่งให้เร็วท่ีสดุ  
ค. รอให้ “สัญญาณไฟจราจร (ควบคุมรถ)” เป็นสเีขียว แล้ว

ค่อยข้ามอย่างระมัดระวัง 
ง. ถูกท้ัง ก. และ ค. 

 8.หากต้องข้ามถนนที่มี “เกาะกลางถนน” จะข้ามอย่างไรไม่ให้ถูก
รถชน? 

ก. วิ่งข้ามไปให้เร็วท่ีสดุ รถจะไดไ้ม่ชน 
ข. ข้ามทางม้าลาย สะพานลอย หรือให้ผู้ใหญ่พาข้าม 
ค. ข้ามครั้งแรกแล้วพักท่ีเกาะกลาง จากน้ันข้ามครึ่งหลังต่อไป 
ง. ถูกท้ัง ข. และ ค. 

 
 
 
 
 



 

เฉลยแบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลังบทเรียน  
 

ข้อ 1 ตอบ ง.  

ข้อ 2 ตอบ ค.  

ข้อ 3 ตอบ ข.  

ข้อ 4 ตอบ ง.  

ข้อ 5 ตอบ ก.  

ข้อ 6 ตอบ ค.  

ข้อ 7 ตอบ ก.  

ข้อ 8 ตอบ ง.  

 


