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คําคมภาษาอังกฤษ
หมวด A
1. A goal properly set is halfway
reached.
การตั้งเป้ าหมายที่ดี เท่ากับสําเร็ จไปแล้วครึ่ งหนึ่ง
Zig Ziglar

2. A goal without a plan is just a wish.
เป้ าหมาย ที่ปราศจากแผน เป็ นเพียงแค่ ความฝัน
Antoine de Saint-Exupery

.
3. A hero is no braver than an ordinary man,
but he is braver five minutes longer.
วีรบุรุษไม่ได้กล้าหาญกว่าคนธรรมดาเลย เขาเพียงแต่กล้านานกว่าคนอื่นห้านาที

ราล์ฟ วาลโด อีเมอร์ สัน
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.
4. A journey of a thousand miles must begin
with a single step.
หนทางไกลนับหมื่นลี้ ต้องเริ่ มต้นด้วยก้าวแรก
เล่าจื๊อ

.
5. A man cannot be comfortable without his
own approval.
คนเราไม่อาจเป็ นสุ ขได้หากไม่สามารถยอมรับตนเอง
Mark Twain

.
6. Action is the foundational key to all
success.
การลงมือทําคือกุญแจสู่ ความสําเร็ จ
Pablo Picasso
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.
7. Action speaks louder than words but not
nearly as often.
การกระทําเสี ยงดังกว่าคําพูด เสี ยแต่พบได้ไม่บ่อยนัก
Mark Twain

.
8. Action without vision is a nightmare.
การดําเนิ นการโดยไม่มีวิสัยทัศน์ คือ ฝันร้าย
Japanese Proverb ภาษิตญี่ปุ่น
.
9. Ambition never comes to an end.
ความใฝ่ ฝัน ไม่เคยหยุดยั้ง
โยชิดะ เคนโกะ
.
10. Art is the elimination of the unnecessary.
ศิลปะคือการกําจัดสิ่ งไม่จาํ เป็ น
Pablo Picasso
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คําคมภาษาอังกฤษ โดนๆ
หมวด B-E
1. because they never… er… start
ส่ วนมาก ที่ลม้ เหลว เพราะ พวกเขาไม่เคย… เริ่ มต้น
.
2. Beware of small expenses; a small leak will
sink a great ship.
จงระวังสิ่ งเล็กๆ น้อยๆ เช่น รอยรั่วเล็กๆ อาจจะทําให้เรื อใหญ่ล่ม
Benjamin Franklin

.
3. Do not be afraid of going slowly, be afraid
only of standing still.
อย่ากลัวที่จะก้าวไปช้า ๆ จงกลัวที่จะอยูน่ ิ่งเฉย
ภาษิตจีน
.
4. Do what you can, with what you have,
where you are.
ทําในสิ่ งที่คุณสามารถจะทําได้ พร้อมกับสิ่ งที่คุณมีและที่ที่คุณอยู่
Theodore Roosevelt
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.
5. Don‟t be afraid to take a big step…you can‟t
cross a chasm in two small jumps.
อย่ากลัวที่จะก้าวยาว ๆ เมื่อต้องข้ามอุปสรรคที่ยงิ่ ใหญ่
เดวิด ลอยด์ จอร์จ

.
6. Don‟t just think you‟ll walk, WALK.”
อย่าคิดว่าคุณจะเดิน เดินไปเลย
ปรเมศวร์ มินศิริ

.
7. Don‟t think that you‟re gonna lose when you
don‟t even start
อย่ากลัวล้มทั้งๆที่ยงั ไม่ได้เริ่ มเดิน
ณัฐจิระ ฮอนดา

.
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8. Entrepreneurs average 3.8 failures before
final success.
What sets the successful ones apart is their
amazing persistence
ก่อนที่จะสําเร็ จ ผูป้ ระกอบการพบความล้มเหลว เฉลี่ย 3.8 ครั้ง
สิ่ งที่แยกคนที่ประสบความสําเร็ จ ออกจากคนที่ไม่สาํ เร็ จ คือ การยืนหยัดอย่าง
ไม่ลดละ
Lisa M. Amos

.
9. Even a step back can be fatal.
แม้แต่การก้าวถอยหลังก็อาจถึงแก่ชีวิตได้
W.Brudzinski

.
10. Every obnoxious act is a cry for help.
การกระทําที่น่ารังเกียจคือการร้องขอความช่วยเหลือ
Zig Ziglar

.
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11. Every obstacle is surmountable.
“อุปสรรคทุกอย่าง ย่อมผ่านพ้นไปได้เสมอ”
.
12. Every one minute you spend in planning
will save you
at least three minutes in execution.
ทุกหนึ่งนาทีที่คุณใช้ไปในการวางแผน จะประหยัดเวลาได้
อย่างน้อยสามนาทีเมื่อปฎิบตั ิตามแผน
บัณฑิต อึ้งรังษี

.
13. Expect the best. Prepare for the worst.
Capitalize on what comes.
คาดหวังสิ่ งที่ดีที่สุด เตรี ยมตัวรับสิ่ งที่แย่ที่สุด ให้ความสําคัญกับทุกสิ่ งที่
ประสบ
Zig Ziglar

คําคมภาษาอังกฤษ โดนๆ
หมวด F
.
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1. Failure defeats losers, failure inspires winners

ความล้มเหลวมีชยั ต่อผูแ้ พ้ แต่ ความล้มเหลวเป็ นแรงบันดาลใจ ให้ผชู ้ นะ
Robert T. Kiyosaki โรเบิร์ต คิโยซากิ

.
2. Failure does not mean I have disgraced; it
does mean I have dared to try.
ความล้มเหลว ไม่ได้หมายความว่า ฉันได้รับความอับอาย;
มัน หมายความว่า ฉันได้กล้า ที่จะลอง
.
3. Failure is a detour, not a dead-end street.
ความล้มเหลวคือทางอ้อม ไม่ใช่ทางตัน
Zig Ziglar

.
4. Failure is a lesson, not a defeat
ความล้มเหลว เป็ น บทเรี ยน ไม่ใช่ ความพ่ายแพ้
.
5. Failure is an event, not a person
ความล้มเหลว คือ เหตุการณ์ ไม่ใช่ เรื่ องของส่ วนบุคคล
.
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6. Failure does not mean I am inferior;. it does
mean I am not perfect.
ความล้มเหลว ไม่ได้หมายความว่า ฉัน ไม่ได้เรื่ อง;
มัน หมายความว่า ฉันไม่สมบูรณ์แบบ
.
7. First say to yourself what you would be,
and then do what you have to do.
สิ่ งแรกที่ตอ้ งทําคือตั้งใจกับตัวเอง และลงมือทํา
Epictetus

.
8. Fish swim against the tide to survive.
แม้แต่ปลา ต้องว่ายทวนนํ้าเพื่ออยูร่ อด
นักปราชญ์
.
9. Focus on goal at a time
มุ่งสู่ จุดหมายทีละ ครั้ง
.
10. Forgive your enemies, but never forget
their names.
จงยกโทษให้แก่ศตั รู ของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็ นอันขาด
J.F.Kennedy
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.
11. Fortune favors the brave
โชคลาภ มักจะเกิคกับ คนกล้า
Publius Terence

คําคมภาษาอังกฤษ โดนๆ
หมวด G-I
1. Getting started is hard, but the next step is
harder.
การเริ่ มต้นเป็ นเรื่ องยาก แต่การก้าวต่อไปเป็ นเรื่ องยากกว่า
ถกลเกียรติ วีรวรรณ

.
2. Glory in life is not in never failing, but rising
each time we fail.
ความสําเร็ จในชีวิตไม่ใช่การที่ไม่เคยพ่ายแพ้ หากแต่ลุกขึ้นทุกครั้งที่ลม้ ลง
Anonymous
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.
3. Good days give you happiness Bad days
give you experiences;
Both are essential to life.
วันที่ดี ให้ความสุ ขคุณ วันที่เลวร้าย ให้ประสบการณ์คุณ
ทั้งสองอย่าง มีความจําเป็ นต่อชีวิต
.
4. He who knows little often repeats it.
ใครที่รู้อะไรเพียงนิดหน่อยก็มกั จะคุยโวถึงมัน
Thomas Fuller

.
5. He who questions nothing learns nothing
ผูไ้ ม่สงสัย ย่อมไม่รู้
Kevin Costner

.
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6. Heaven never helps the men who will not act.

สวรรค์ไม่ช่วยคนเกียจคร้าน
Henry Bergson

.
7. However beautiful the strategy, you should
occasionally look at the results.
กลยุทธ์แม้จะสวยงามเพียงไร แต่คุณควรดูที่ผล
Winston Churchill

.
8. I am a slow walker, but I never walk
backwards.
ผมเป็ นคนเดินช้า แต่ผมไม่เคยเดินถอยหลัง
อับราฮัม ลินคอล์น

.
9. I can‟t accept not trying.
ผมยอมไม่ได้ ถ้าไม่ยอมพยายาม
เกียรติศกั ดิ์ เสนาเมือง

13

.
10. I‟ve always worked very, very hard, and
the harder I worked, the luckier I got.”
ผมเคยทํางาน หนักเสมอ และยิง่ ผมทํางาน ยิง่ หนัก ผมก็ยงิ่ ได้รับโชคมากขึ้น”
Alan Bond อลัน บอนด์
.
11. If not you who? If not now when?
ถ้าไม่ใช่คุณแล้วใคร ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้แล้วเมื่อไหร่
.
12. If you do what you‟ve always done, you‟ll
get what you‟ve always gotten.
ถ้าเธอทําอย่างที่เคยทํา เธอก็จะได้รับอย่างเดิมที่เคยได้
Tony Robbins

.
13. If you don‟t have a competitive
advantage, don‟t compete.
ถ้าคุณไม่ได้มีขอ้ ได้เปรี ยบในการแข่งขัน อย่าลงไปแข่ง
Jack Welch เวลช์แจ็ค
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.
14. If you don‟t see yourself as a winner, then
you cannot perform as a winner.
ถ้าคุณมองไม่เห็นตัวเองเป็ นผูช้ นะ คุณก็ไม่สามารถสวมบทบาทเป็ นผูช้ นะได้
Zig Ziglar

.
15. If you don‟t stand for something, you‟ll fall
for anything.
ถ้าคุณไม่อดทนต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง คุณก็จะล้มหลวในทุกๆสิ่ ง
Anonymous

.
16. If you haven‟t failed 5X as many times as
you succeeded
you‟re not prepared for success
หากคุณยังไม่ได้ลม้ เหลวถึง 5 ครั้ง ก่อนที่คุณจะประสบความสําเร็ จ
แสดงว่า คุณยังไม่ได้เตรี ยมตัวไว้ สําหรับความสําเร็ จ
.
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17. If you learn from defeat, you haven‟t really
lost.
ถ้าคุณรู ้จกั เรี ยนรู ้จากการพ่ายแพ้ นัน่ เท่ากับว่าคุณไม่เคยแพ้
Zig Ziglar

.
18. If you tell the truth, you don‟t have to
remember anything.
หากคุณพูดความจริ ง คุณไม่จาํ เป็ นต้องจดจําอะไรเลย
.
.
19. If you want to increase your success rate,
double your failure Rate.
ถ้าคุณต้องการประสบความสําเร็ จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว จงเพิม่ ความล้มเหลวเป็ น
สองเท่าตัว
T.Watson Jr (Founder of IBM)

.
21. If you want to reach a goal, you must “see
the reaching” in your
own mind before you actually arrive at your
goal.
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ถ้าคุณต้องการไปให้ถึงเป้ าหมาย คุณต้องมองเห็น
“การถึงจุดหมาย” ในใจตัวเองก่อนที่จะไปถึงเป้ าหมายนั้นจริ งๆ
Zig Ziglar

.
22. I‟ll go anywhere as long as it‟s forward.
ผมไปได้ทุกที่ ขอเพียงแต่ตอ้ งไปข้างหน้า
ดร.ลิฟวิ่งสโตน

.
23. Imagination is more important than
knowledge.
จินตนาการสําคัญกว่าความรู ้ที่มี
Albert Einstein

.
24. In every beginning think of the end
ในการเริ่ มต้นทุกครั้ง จงคิดถึงจุดจบด้วย
.
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25. In order to succeed, your desire for
success should be
greater than your fear of failure
เพื่อจะประสบความสําเร็ จ ความปรารถนา
ที่จะประสบความสําเร็ จของคุณ ต้องมากกว่าความกลัวที่จะล้มเหลว
Bill Cosby บิล คอสบี้
.
26. In the end things will mend.
ในที่สุดแล้ว สิ่ งต่างๆจะดีข้ ึนเอง
George Bush

.
27. In the practice of tolerance, one‟s enemy
is the best teacher.
ในการฝึ กความอดทน ศัตรู ของคุณคือครู ที่ดีที่สุด
Dalai Lama

.
28. It always seems impossible until it‟s done
มันมักจะดูเหมือนว่า เป็ นไปไม่ได้ จนกว่าจะเสร็ จ
.
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29. It is a rough road that leads to the heights
of greatness.
ถนนขรุ ขระ จะนําไปสู่ ความยิง่ ใหญ่ ที่สูงสุ ด
Seneca

.
30. It is never too late to be what you might
have been.
ไม่เคยมีคาํ ว่าสายเกินไปที่จะเป็ นในสิ่ งที่คุณอยากจะเป็ น
George Eliot

คําคมภาษาอังกฤษ โดนๆ
หมวด K-O
1. Knowledge makes humble; ignorance
makes proud
ความรู ้สอนให้ถ่อมตน ความโง่สอนให้เย่อหยิง่
Tom Cruise
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.
2. Learn even from an enemy.
จงเรี ยนรู ้ แม้จากศัตรู
Keanu Reeves

.
3. Life is a big canvas and you should throw
all the paint you can on it.
ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่และคุณควรจะใช้สีท้ งั หมดที่คุณมีสร้างสรรค์
มันขึ้นมา
D.Kaye

.
4. Life is like a box of chocolates.
ชีวิตก็เหมือนกล่องใส่ ชอกโกแลตที่มีหลากหลายสี สันและรสชาติ
F.Gump

.
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5. Life is not a battle but a war. No matter we
lose a few battles, but the war must be won
ชีวิตไม่ได้เป็ นการรบ แต่เป็ นสงคราม ไม่ใช่เรื่ องร้ายแรง ที่จะแพ้บางสนามรบ
แต่จะต้องชนะสงคราม
.
6. Love is knowing that no ones perfect and
everyone makes mistakes,
but you still work for it because it‟s worth it.
ความรัก คือ การรู ้วา่ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ และคนทุกคนล้วนทําผิดพลาดได้
ทั้งนั้น
แต่คุณก็ยงั เลือกที่จะรักต่อไป เพราะเขามีคุณค่าให้คุณรัก
.
7. Many marriages would be better if the
husband and the wife clearly understood that
they are on the same side.
ชีวิตแต่งงานจะดีข้ ึนมาก ถ้าสามีและภรรยามีความเข้าใจที่ชดั เจนว่าเขาอยูข่ า้ ง
เดียวกัน
.
8. Never do things by halves.
อย่าทําอะไรครึ่ งๆกลางๆ
Madonna
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.
9. Never fear shadow. They simply mean
there‟s a light shining somewhere near by.
อย่ากลัวเงา เพราะเงา หมายความว่ามีแสงสว่าง ส่ องอยูใ่ กล้ ๆ สักแห่ง
.
10. No man is fit to command another who
can‟t command himself.
คนที่ไม่สามารถบัญชาตัวเองได้ ย่อมไม่เหมาะสมที่จะบังคับบัญชาคนอื่น
.
11. No risk, No reward.
ไร้ความเสี่ ยง ไร้รางวัล
Zig Ziglar

.
12. Nothing is dearer to a man than a friend in
need.
เพื่อนในยามยาก คือสุ ดที่รักที่แท้จริ ง
Tom Hanks

.
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13. Nothing venture, nothing have.
ถ้าไม่เสี่ ยง……ก็ ไม่ได้
Monica Seles

.
14. Nothing ventured, nothing gained.
ไม่กล้า ก็ไม่มีวนั เดินหน้า
วิลเลี่ยม เช็คสเปี ยร์

.
15. Obstacles are those frightful things you
see when you take your eyes off your goals.
อุปสรรค คือสิ่ งที่น่าตกใจ… ก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้มองไปที่จุดหมายปลายทาง
Anonymous

.
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16. Often the way to win is to forget to keep
score.
บ่อยครั้งวิธีที่ดีที่สุด ที่จะชนะคือ การลืมที่จะนับแต้ม
.
17. One should keep one‟s eyes on one‟s
destination, not on where one stumbled.
จับจ้องที่จุดหมาย ไม่ใช่ที่อุปสรรค
สุ ภาษิตไนจีเรี ย

.
18. Opportunities multiply as they are seized.
เมื่อช่วงชิงเป็ นของเราได้ โอกาสจะทวีคูณ
Sun Tzu ซุนวู

.
19. Our prime purpose in this life is to help
others.
And if you can‟t help them, at least don‟t hurt
them.
จุดประสงค์สาํ คัญในชีวิตนี้ของพวกเราคือช่วยเหลือผูอ้ ื่น
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และถ้าคุณช่วยผูอ้ ื่นไม่ได้ อย่างน้อยอย่าทําร้ายพวกเขา
Dalai Lama

คําคมภาษาอังกฤษ โดนๆ หมวด P-S
.
1. Passion will help you do better.
ความหลงใหลในงานจะช่วยให้คุณเก่งขึ้น
โดนัลด์ ทรัมพ์

.
2. Positive thinking will let you do everything
better than negative thinking will.
การคิดบวกทําให้คุณทําอะไรได้ดีกว่าการคิดลบ
Zig Ziglar

.
3. Praise the bridge that carried you over.
จงขอบคุณสะพานที่ให้คุณเดินข้ามมา
George Colman
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.
4. Remember to always dream. More importantly
to make those dreams come true and never give up.

จงฝันอยูเ่ สมอ ที่สาํ คัญมากไปกว่านั้นคือ ทําความฝันนั้นให้เป็ นความจริ ง และ
อย่ายอมแพ้
Dr. Robert D. Ballard

.
5. Seize the day.
คว้าทุกโอกาสให้ได้
โฮเรซ

.
6. Self-conquest is the greats of victory.
“การชนะใจตนเอง คือชัยชนะที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด”
Zig Ziglar
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7. So every time you don‟t succeed, don‟t
lower your targets
but raise your own standards of attempt!!
ดังนั้น ทุกครั้งที่คุณไม่ประสบความสําเร็ จ อย่าลดเป้ าหมายของคุณ
แต่ยกระดับมาตรฐานความพยายามของตัวเอง
When A Winner Loses,
.
8. Sometimes adversity is what you need to
face in order to become successful.
บางทีเคราะห์ร้ายก็เป็ นสิ่ งที่คุณต้องเผชิญ เพื่อก้าวข้ามสู่ ความสําเร็ จ
Zig Ziglar

.
9. Stay committed to your decisions, but stay
flexible in your approach.
จงมัน่ คงในการตัดสิ นใจของคุณ แต่ยดื หยุน่ ในการกระทํา
Tony Robbins

.
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10. Success is dependent upon the glands –
sweat glands.
ความสําเร็ จขึ้นอยูก่ บั หยาดเหงื่อ
.
11. Surmounting difficulty is the crucible that
forms character.
ความยากลําบากคือเบ้าหลอมที่สร้างลักษณะเฉพาะตน
Tony Robbins

คําคมภาษาอังกฤษ โดนๆ หมวด T
.
1. The best way to predict the future is to
invent it.”
วิธีที่ดีที่สุด ในการทํานายอนาคต คือ การสร้างมันขึ้นมา
Alan Kay, Computer Scientist

.
2. The biggest risk is not to take the risk at all
ความเสี่ ยงที่สุด คือการไม่กล้าเสี่ ยงเลย
ราอูล กราเซี ย บราโว
.
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3. The determined man finds the way, the
other finds an excuse or alibi.
ผูท้ ี่แน่วแน่และมุ่งมัน่ จะหาหนทางแก้ปัญหา ในขณะที่คนอื่นจะหาหนทางแก้
ตัว
Anonymous

.
4. The falling of yesterday are the learning of
tomorrow.
ความผิดพลาดในอดีต คือบทเรี ยนสําหรับในอตาคต
โรเบอร์โต บักจิโอ

.
5. The future belongs to those who believe in
the beauty of their dreams.
อนาคตเป็ นของคนที่เชื่อในความฝันของตัวเองเท่านั้น
Eleanor Roosevelt

.
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6. The greatest mistake we make is living in
constant fear that we will make one.
ความผิดอันใหญ่หลวงที่เราทํา ก็คือการที่เราใช้ชีวิตอยูแ่ ต่ในความกลัวว่าเราจะ
ทําความผิดพลาด
Zig Ziglar

.
7. The longer you‟re with someone, the
tougher it is to part ways.
ยิง่ คุณอยูก่ บั ใครสักคนนานเท่าไร ยิง่ จากกันได้ยากเท่านั้น
.
8. The middle of every successful project
looks like a disaster
ช่วงกลางของ ทุกโครงการที่ประสบความสําเร็ จ ดูเหมือนว่า เป็ นภัยพิบตั ิ.
ความสําเร็ จ ดูเหมือนว่า เป็ นภัยพิบตั ิ
.
9. The only man who never makes mistakes is
the man who never does anything.
คนที่ไม่เคยทําผิดคือคนที่ไม่ได้ทาํ อะไรเลย
T.Roosevelt

.
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10. The only way to reach the goal is moving
forward.
ทางเดียวที่จะถึงเส้นชัย คือก้าวต่อไปข้างหน้า
นักกีฬาสมัครเล่น
.
11. The path to success is to take massive,
determined action.
เส้นทางสู่ ความสําเร็จต้องการการกระทําที่ทุ่มเทและตั้งใจ
Tony Robbins

.
12. The price of greatness is responsibility
ส่ วนราคาของความยิง่ ใหญ่ คือความรับผิดชอบ
Winston Churchill

.
13. The purpose of our lives is to be happy.
จุดประสงค์ของชีวิตของพวกเราคือการมีความสุ ข
Dalai Lama
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14. The reward of a good thing well done is to
have it done.
รางวัลของสิ่ งที่เรี ยกว่ายอดเยีย่ มคือการได้สร้างมันขึ้นมา
Ralph Waldo Emerson

.
15. The ripest peach is highest on the tree.
ลูกพีชที่สมบูรณ์ที่สุดอยูส่ ู งที่สุดบนต้น
James Whitcomb Riley

.
16. The secret of success in life is to be ready
for your opportunity when it comes.
ความลับของความสําเร็ จคือเตรี ยมตัวให้พร้อมอยูเ่ สมอสําหรับโอกาสที่มาถึง
Benjamin Disraeli

.
17. The way you see people is the way you
treat them.
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คุณมองคนอย่างไร คุณก็จะปฏิบตั ิต่อเขาอย่างนั้น
Zig Ziglar

.
18. The whole world steps aside for the man
who knows where he is going.
โลกทั้งโลกเปิ ดทางให้กบั คนที่รู้วา่ ตัวเองจะเดินไปทางไหน
นิรนาม
.
19. The word „Best‟ is always there for the
next start.
คําว่า ดีที่สุด มีไว้สาํ หรับงานต่อไปเสมอ
ดวงฤทธิ์ บุนนาค

.
20. The worst bankrupt in the world is the
person who has lost his enthusiasm
การล้มละลายที่เลวร้ายที่สุดใน โลก คือการสู ญสิ้ นแรงใจ
H.W.Arnold
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21. There are no failures, only people who
have given up.
คนเราไม่มีใครล้มเหลว มีแต่ลม้ เลิกต่างหาก
นิรนาม
.
22. There are no secrets to success. It is the
result of preparation,
hard work, and learning from failure.
ไม่มีความลับ ที่จะประสบความสําเร็ จ มันเป็ นผล จากการเตรี ยมการ
ทํางานอย่างหนัก และการเรี ยนรู ้จากความล้มเหลว
Colin Powell

.
23. There is no sunrise without sunset. There
is no life without death.
There is no success without failures
มีพระอาทิตย์ข้ ึน ก็ตอ้ งมีพระอาทิตย์ตก มีเกิด ก็ตอ้ งมีตาย
ไม่มีความสําเร็ จ ที่ปราศจากความล้มเหลว
.
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24. There‟s someone who will love you as
much as you love them.
Remember: “Everything happens at the right
time”
มีคนบางคนที่เขาจะรักคุณ เท่ากับที่คุณรักเขา
แต่จงจําไว้วา่ “ทุกอย่างจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมเสมอ”
.
25. Thinking too much can only cause
problems.
การคิดมากเกินไป มีแต่จะนํามาซึ่ งปั ญหา
.
26. To dare is to lose one‟s footing
momentarily. Not to dare is to lose oneself.
ลองเสี่ ยงอาจจะล้ม แต่ไม่กล้าเสี่ ยงก็ไม่ได้เรี ยนรู ้ ไม่เคยทําอะไรได้สาํ เร็ จ
มูลเรลสตรอด

.
27. To find a fault is easy; to do better may be
difficult.
มันง่ายที่จะมองหาความผิดพลาด สิ่ งที่ยากคือการทําให้ดีกว่าเดิมต่างหาก
Arthur Clive
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คําคมภาษาอังกฤษ โดนๆ หมวด V-Y
.
1. Vision without action is a daydream.
วิสัยทัศน์ โดยไม่มีการดําเนินการ คือ การสร้างวิมานในอากาศ
.
2. We can‟t correct the past, But we might
change the future.
คนเราแก้อดีตไม่ได้ แต่อาจเปลี่ยนอนาคตได้
วริ นทร์ เลียววาริ ณ

.
3. We will either find a way or make one.
ถ้าไม่หาทาง ก็ตอ้ งสร้างมันขึ้นมา
ฮานิบาล

.
4. When I want to think, I sit. When I want to
change, I act
เมื่อฉันต้องการ ที่จะคิด… ฉันนัง่ เมื่อฉันต้องการ ที่จะเปลี่ยน … ฉันลงมือ
ทํา
Japanese Proverb ภาษิตญี่ปุ่น
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5. When life is giving you a hard time, try to
endure and live through it.
You must never run away from a problem.
Convince yourself that you will survive and get
to the other side.
เมื่อคุณ เจอมรสุ มชีวิต จงยืนหยัดและอยูก่ บั มันให้ได้ อย่าหนีปัญหา
บอกตัวเองว่าคุณจะต้องรอดเพื่อที่กา้ วผ่านมันไป
Margaret Ramsey

.
6. When you stop advancing, you‟ve already
begun to retreat.
เพียงเมื่อท่านหยุดก้าว ท่านก็เริ่ มถอยหลังแล้ว
ดร.เทียม โชควัฒนา

.
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7. When A Winner Loses, He Always Comes
Back To Be A Better Winner
เมื่อ ผูช้ นะแพ้ เขามักจะกลับมาเป็ นผูช้ นะที่แข็งแกร่ งมากขึ้น
.
8. Who never made a mistake never made a
discovery.
คนที่ไม่เคยกระทําผิดคือคนที่ไม่ได้คน้ พบสิ่ งใด
Soren Kierkegaard

.
9. Winners have simply formed the habit of
doing things losers don‟t like to do
ผูช้ นะ ได้สร้างนิสัยในการทํา ในสิ่ งที่ผแู ้ พ้ไม่ชอบที่จะทํา
Sir Winston Churchill

.
10. Wisdom is in the head and not in the
beard
ปั ญญาอยูใ่ นสมอง มิใช่หนวดเครา
Brad Pitt
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.
11. Wise men learn from others‟ mistake
Fools by their own.
คนฉลาดเรี ยนรู ้จากความผิดพลาดของผูอ้ ื่น คนโง่เรี ยนรู ้จากความผิดพลาดของ
ตัวเอง
.
12. You can be the one – in – a – million.
Don‟t be discouraged by the odds to Succeed.
คุณสามารถเป็ นหนึ่งในล้านได้ อย่าให้ความท้อถอยมาทําลายความสําเร็ จ
.
13. You have to learn the rules of the game.
And then you have to play better than anyone
else.
คุณต้องเรี ยนรู ้กฎของเกม แล้วคุณต้องเล่นให้ดีกว่าคนอื่น
อัลเบิร์ต ไอสไตน์ Albert Einstein

