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ตวัอยา่ง คาํคมทา้ยรถ ที�ใชบ้อ่ย

1. 100 แรงมา้ 1,000 แรงโม้
2. กนัชนเงนิกู ้ประตเูงนิเมยี
3. การขบัขี�ยานพาหนะ ทาํใหค้วามสามารถในการดื�มสรุาลดลง
4. กนิไหนกนิดว้ย ถงึป่วยก็ไป
5. เกา่แตย่งัเมาไมส่รา่ง
6. โกรธรป่ึาว ที�ลาวแซง
7. โกรธอะ๊เปลา่ ถกูรถเกา่แซง
8. ขอโทษที�แซงตอ้งรบีไปแตง่งาน
9. ขออภยัรถไมแ่รงแตแ่อบแซงทางตรง
10. ขบัเบาๆบกัหาํ เดี�ยวมนัซติาํดาก
11. ขบัรถซะเร็วจี� หนเีมยีหรอืงยัครบั
12. ขบัเร็วกวา่นี� แลว้ปวดหวั
13. ขบัเร็วถงึป่าชา้ ขบัธรรมดาถงึที�หมาย
14. ขบัเร็ววา่แดกมา้ ขบัชา้วา่หมาไมแ่ดก
15. ขี�ขา้คนและหนา้ที�
16. คนโงย่อ่มเป็นเหยื�อของคนฉลาด คนฉลาดยอ่มเป็นเหยื�อของคนฉลาดที�

แกลง้โง่
17. คนสวยน ั�งหนา้ คนชราน ั�งหลงั(รถสองแถว)
18. ความพยายามคร ั�งที� 100 ดกีวา่คดิทอ้ถอยกอ่นที�จะทาํ
19. ความรวยไมค่งทน แตค่วามจนส.ิ.ถาวร
20. คดิวา่เป็นพี�เขย ก็แซงไปเลยไอน้อ้งเมยี
21. เครื�องแรงไมว่า่ แตอ่ยา่บา้ก็แลว้กนั
22. จะขบัสบิลอ้แตก็่ไดห้มอเป็นเมยี
23. เจ็บแลว้จาํคอืคน เจ็บแลว้ทนคอืควาย
24. ใจอยากจะแซง แตแ่รงไมม่ ี
25. ชะตาฟ้าลขิติ.....แตช่วีตินะ่ของขา้
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26. ชวีตีตอ้งสู ้เพราะเรากู.้. รอ้ยละ 20
27. ใชใ้นราชการ(บา้ง)เทา่น ั�น
28. ใชห้นรีาชการ ( เทา่น ั�น )
29. โซเ่ถอะนอ้ง ทองมนัแพง
30. ดวงใจนี�เพื�อลกู
31. ดใีจจงั คนัหลงัก็ลาว
32. แดกจนเยี�ยวเขยีว รางวลัสกัฝาเดยีวก็ไมไ่ด้
33. ตนพาลถา้จรงิใจก็ไมผ่ดิ คบบณัฑติไมจ่รงิใจก็ไรผ้ล
34. ตอนนี�หลงทาง จะขบัตามทาํไม
35. ตอนมชีวีติไมเ่คยไปงานใคร ตอนคณุตายใครจะไปงานคณุ...
36. ตดักระดาษตอ้งใชก้รรไกร แตต่ดัใจตอ้งใชเ้วลา
37. ตามหลงัรถเกา่ๆ หมาไมก่ดั
38. ตดิใจเหรอนอ้ง ถงึไดท้อ้งบอ่ย ๆ
39. โตขึ�นหนจูะเป็นสบิลอ้ (ตดิทา้ยรถมนิ)ิ
40. ถา้กลา้เป็นหนี� ไดข้ ี�แนน่อน
41. ถงึจะขบัสบิลอ้ แตก็่ไดห้มอเป็นเมยี
42. ถงึพี�ไมห่ลอ่ แตน่า่หอ่กลบับา้น
43. ถงึรถจะเกา่ แตก่ระเป๋าอวบอ ั�น
44. ทา้ยรถ 10 ลอ้ ...เห็นกเูป็นลาว จบัเชา้จบัเย็น
45. ทาํดไีมเ่คยจาํ ทาํระยาํจาํกนัดี
46. ทกุอยา่งดงัหมด ยกเวน้เครื�องเสยีง
47. โทษเดอ้อาว ฟ้าวนําเกบิ
48. เธอมขีองด ีพี�จงึลมืไมล่ง
49. นอ้งนางอยูใ่นรถ แมม่ดอยูท่ ี�บา้น
50. นา่รกัด.ี.ไมเ่ป็นหนี�ใคร
51. นํ �าไหลเปลี�ยนใจปลา เงนิตราเปลี�ยนใจคน
52. บญุแลว้ทนูหวั มผีวักูภ้ยั
53. บญุแลว้ยาหย ีมผีวัขบัแจส๊
54. ปีนี� "กระบะ" ปีหนา้ "กะเบนซ"์
55. เป็นแฟนเราตอ้งอดทน สบิลอ้ชนตอ้งไมต่าย
56. ไปกอ่นนะไอห้ลานเอย้ ลงุมนัแกแ่ลว้
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57. ผม รกั ผวั เขา
58. เพื�อนกนิ เพื�อนกนั เพื�อนกนิไมท่นั เพื�อนกนัเอาไปกนิ
59. มาสาย กลบักอ่น นอนกลางวนั มนักลางคนื
60. มแีฟนแกก่นิสเต็ก มแีฟนเด็กกนิมามา่
61. เมยีซื�อเงนิสด รถซื�อเงนิผอ่น
62. เมยีดา่เหมอืนหมาเหา่
63. เมยีรวยชว่ยเราได้
64. เมยีหลวงส ั�งถอยเมยีนอ้ยส ั�งลยุ
65. เมื�อโลกไมแ่ตก ก็ทาํมาหาแดกกนัตอ่ไป
66. แมพ่ดูผมยงัไมใ่สใ่จ แลว้จา่เป็นใครมาส ั�งผม
67. แมย่า่นางอยูท่ ี�รถ แมม่ดอยูท่ ี�บา้น
68. ไมร่กัก็บอก อยา่หลอกน ั�งทา้ย
69. ไมห่ลอ่..เสยีงดงั..รงุรงั..ตงัคน์อ้ย
70. ไมห่ลอ่อยา่อา่น ..ทา้ยรถกระเทย
71. ไมเ่ห็นแกช่วีติ ก็ใหค้ดิถงึเงนิคา่ปรบั (คาดเข็มขดัซะเถอะนะ)
72. รถก็เกา่ เมยีก็แก ่แมก็่ด ุแตห่ลอ่
73. รถคนันี�จาํกดัความเร็วที�120กโิลเมตรตอ่ปี
74. รถป้ายแดง แตแ่รงมนันอ้ย
75. รถยงัมอีะไหล ่แตห่วัใจไมม่สีาํรอง
76. ระวงัเมยีดุ
77. รกักบัคนขบัรถ อนาคตไดน้ ั�งรถฟรี
78. รกัดกีนิถ ั�ว รกัช ั�วกนิเหลา้ รกัดกีรกัช ั�ว กนิถ ั�วแกลม้กะเหลา้
79. รกัพี�ตอ้งหนพีอ่
80. เล็ก ส ั�น ขยนั ซอย
81. วตัถเุมาไว หา้มนําเหลา้และโซดาเขา้ใกล ้ในระยะเอื�อมมอืถงึ
82. วิ�งกนิลม ดกีวา่หม่หนงัสอืพมิพ์
83. เศษแกว้มนับาดคน คาํพดูของเศษคนมนับาดใจ
84. สขุใจ เมื�อไกลเมยี
85. สขุใดไมเ่ทา่ลว้งกระเป๋าแลว้เจอตงัค์
86. เสยีรกัเพราะจน เสยีคนเพราะเหลา้
87. หลงทางเสยีเวลา หลงรชัดาตดิเหมง่จา๋ย
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88. หลกีแหมะสกูฟู้าว
แถวอสีาน แปลวา่ หลบหนอ่ยฉนัรบีนะ

89. หวัลา้นหา้มแซง
90. หา้มดื�มสรุาขณะขบัรถ เพราะจะทาํใหเ้หลา้หกเสยีของ
91. หา้มสบูบหุรี�โดยไมไ่ดจ้ดุไฟ
92. เห็นควนัแลว้ทอ้ เห็นหมอ้แลว้ยิ�ม
93. เหยยีบเบรคคดิถงึเมยี...ใสเ่กยีรค์ดิถงึเธอ
94. โหลด เตี�ย เพราะ เมยี หนกั
95. อยากขบัรถพี� หรอือยากขี�คนขบั
96. อยา่ขบัเขา้มาเบยีด ... รถผมยงัไมบ่วช
97. อยา่เขา้ใกล ้อะไหลห่ายาก
98. อยูบ่า้นเมยีดา่ ออกมา จา่จบั
99. อายเุกนิ18 หา้มขึ�น
100. แอบแซง...เพราะแรงนอ้ย
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