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THAI

Problem Solving

การแก้ ปัญหา

algebraically
alternate approach
collaborate
conjecture
constraint
critique
equivalent
evaluate
explain
formulate
generalization
graphically
interpret
multiple representations
numerically
observe
parameter
strategy
verbally

Reasoning and Proof
argument
axiom
conclusion
conjecture
counterexample
discover
exact answer
explain
explore
general case
inductive reasoning
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เชิงพีชคณิ ต
วิธีทางเลือก
ทํางานร่ วมกัน
การคาดคะเน
ข้อจํากัด
การวิจารณ์
เทียบเท่า
ประเมิน
อธิบาย
คิดสูตร
การสรุ ปแนวคิด
โดยกราฟ
ตีความ
การแทนผลคูณ
เชิงตัวเลข
สังเกต
ตัวแปร
กลวิธี
โดยวาจา
การให้ เหตุผล และพิสูจน์
การโต้แย้ง
ความจริ งที่ไม่จาํ เป็ นต้องพิสูจน์
บทสรุ ป
การคาดคะเน
ตัวอย่างโต้ตอบ
ค้นพบ
คําตอบที่แน่นอน
อธิบาย
สํารวจ
กรณี ทวั่ ไป
การให้เหตุผลทางอุปนัย
1
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Informal indirect proof
investigate
justify
refute
specific result
theorem

THAI

หลักฐานอ้อมไม่เป็ นทางการ
สอบสวน
ให้เหตุผล
ลบล้าง
ผลลัพธ์เฉพาะ
ทฤษฏีบท
การสื่อสาร

Communication
accuracy
appropriate
challenge
chart
coherent
comprehension
conjecture
decoding
diagram
equation
formula
function
graph
interpretation
logical argument
mathematical representation
numerical tables
organize
outline
rationale
reflect
standard notation
strategy
symbol
technical writing
terminology
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ความถูกต้อง
เหมาะสม
ความท้าทาย
แผนผัง
สอดคล้องกัน
ความเข้าใจ
การคาดคะเน
การถอดรหัส
แผนภาพ
สมการ
สูตร
ฟังก์ชนั
แผนผัง
การตีความ
การโต้แย้งเชิงตรรกะ
การแทนทางคณิ ตศาสตร์
ตารางตัวเลข
จัดการ
สรุ ป
คําชี้แจงเหตุผล
สะท้อน
เครื่ องหมายมาตรฐาน
กลวิธี
สัญลักษณ์
การเขียนเชิงเทคนิค
คําศัพท์
2
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validity
verbal explanation
written explanation

THAI

ความมีเหตุผล
การอธิบายทางวาจา
การเขียนอธิบาย
การเชื่อมโยง

Connections
concept
conclusion
formulate
multiple representation
physical model
procedure
quantitative model
representation

แนวคิด
บทสรุ ป
คิดสูตร
การแทนผลคูณ
ต้นแบบทางกายภาพ
การดําเนินงาน
ต้นแบบเชิงปริ มาณ
การแทน
การแทน

Representation
algebraic representation
apply
chart
communicate
compare
concept
diagram
equation
explore
graph
graphical representation
investigate
mathematical phenomena
multiple representations
organize
physical object
physical phenomena
recognize
record
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การแทนทางพีชคณิ ต
ประยุกต์
แผนผัง
สื่ อสาร
เปรี ยบเทียบ
แนวคิด
แผนภาพ
สมการ
สํารวจ
แผนผัง
การแทนด้วยกราฟ
สอบสวน
ปรากฏการณ์ทางคณิ ตศาสตร์
การแทนผลคูณ
จัดการ
วัตถุทางกายภาพ
ปรากฏการณ์ทางกายภาพ
การจําได้
บันทึก
3
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social phenomena
symbol
table
technology
translate

THAI

ปรากฏการณ์ทางสังคม
สัญลักษณ์
ตาราง
เทคโนโลยี
แปล
แนวคิดและปฏิบัตกิ ารเกีย่ วกับตัวเลข

Number Sense and Operations
a+bi form
absolute value
complex fraction
complex number
conjugate
direct variation

e

รู ปแบบ a+bi
ค่าสัมบูรณ์
เศษส่วนเชิงซ้อน
จํานวนเชิงซ้อน
ผัน
การผันแปรโดยตรง
e

fractional exponent
¡
imaginary number
index of a radical
inverse variation
irrational number
negative exponent
nth root
operation
pi
powers of i
principal square root
procedure
radical
radical form
radicand
rational number
rationalize a denominator
real number
scientific notation
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เลขชี้กาํ ลังเศษส่วน
¡

จํานวนจินตภาพ
ดัชนีของกรณฑ์
การผันแปรผกผัน
จํานวนอตรรกยะ
เลขชี้กาํ ลังลบ
รากที่ n
ปฏิบตั ิการ
ไพ
อํานาจของ i
รากที่สองหลัก
การดําเนินงาน
กรณฑ์
รู ปแบบกรณฑ์
ตัวถูกถอดกรณฑ์
จํานวนตรรกยะ
อธิบายด้วยเหตุผลเกี่ยวกับตัวหาร
ตัวเลขจริ ง
เครื่ องหมายทางวิทยาศาสตร์
4
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ซิกมา
เครื่ องหมายซิกมา

sigma notation

Algebra
abscissa
absolute value
absolute value equation
absolute value function
absolute value inequality
adjacent angles
adjacent sides
algebraic expression
algebraic representation
ambiguous case
amplitude
analyze
angle
angle in standard position
angle of depression
angle of elevation
antilogarithm
approximate value
arc length
arc cosine
arc sine
arc tangent
area of a parallelogram using SAS
area of a triangle using SAS
arithmetic sequence
arithmetic series
asymptote
base
base of a logarithmic function
base of an exponential function
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พีชคณิต
พิกดั ที่
ค่าสัมบูรณ์
สมการค่าสัมบูรณ์
ฟังก์ชนั ค่าสัมบูรณ์
ความไม่เท่าเทียมกันของค่าสัมบูรณ์
มุมประชิด
ด้านประชิด
เครื่ องหมายทางพีชคณิ ต
การแทนทางพีชคณิ ต
กรณี คลุมเครื อ
ความสมบูรณ์
วิเคราะห์
มุม
มุมในตําแหน่งมาตรฐาน
มุมของรอยเว้าลง
มุมของการยกระดับ
เลขสําหรับหาจํานวนจริ งจากผลของการบวกหรื อลบ
ค่าโดยประมาณ
ความยาวส่วนโค้ง
โคไซน์ส่วนโค้ง
ไซน์ส่วนโค้ง
ส่วนโค้ง เส้นสัมผัส
พื้นที่ของสี่ เหลี่ยมด้านขนานที่ใช้ SAS
พื้นที่ของสามเหลี่ยมที่ใช้ SAS
ลําดับเลขคณิ ต
ชุดเลขคณิ ต
เส้นกํากับ
ฐาน
ฐานของฟังก์ชนั ลอการิ ทึม
ฐานของฟังก์ชนั ยกกําลัง
5
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binomial expansion
binomial theorem
center-radius equation of a circle
central angle
circle
circular functions
coefficient
cofunctions
common base (s)
common difference
common factor
common logarithm
common ratio
completing the square
complex fractional expressions
compositions of functions
compound interest
constant function
cosecant
cosine
cotangent
degree of a polynomial
difference of two perfect squares
direct variation
discriminant
domain
double and half angle formulas for
trigonometric function
double root
e
equation
equivalent forms
exact value
expand a binomial
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THAI

การขยายทวินาม
ทฤษฏีบททวินาม
สมการของวงกลมแบบศูนย์กลาง-รัศมี
มุมกลาง
วงกลม
ฟังก์ชนั แบบวงกลม
ค่าสัมประสิ ทธิ์
ฟังก์ชนั ร่ วม
ฐานร่ วม
ความแตกต่างร่ วม
ปั จจัยร่ วม
ลอการิ ทึมร่ วม
อัตราส่วนร่ วม
การทํากําลังสองสมบูรณ์
เครื่ องหมายเศษส่วนเชิงซ้อน
องค์ประกอบของฟังก์ชนั
ดอกเบี้ยทบต้น
ฟังก์ชนั คงที่
โคเซแคนต์
โคไซน์
เส้นสัมผัสร่ วม
องศาของพหุนาม
ความแตกต่างของสองกําลังสองที่สมบูรณ์แบบ
การผันแปรโดยตรง
จําแนก
โดเมน
สูตรมุมสองเท่าและครึ่ งสําหรับฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ
รากสองเท่า
e

สมการ
รู ปแบบเทียบเท่า
ค่าแน่นอน
ขยายทวินาม
6
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explicit definition
exponential form
exponential function
extraneous root
factor
fractional exponent
frequency (of a periodic function)
function
function notation
geometric sequence
geometric series
graphical solution of equations
greatest common factor (GCF)
growth factor
half-life
i
identities
initial side of an angle
inverse function
inverse trigonometric functions
inverse variation
law of Cosines
laws of Sines
laws of exponents
laws of logarithms
linear equation
linear expression
linear systems
logarithm
logarithmic form
lowest terms
nature of the roots
negative exponent
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THAI

คํานิยามชัดเจน
รู ปแบบยกกําลัง
ฟังก์ชนั ยกกําลัง
รากภายนอก
ปั จจัย
เลขชี้กาํ ลังเศษส่วน
ความถี่ (ฟังก์ชนั ของเป็ นระยะ)
ฟังก์ชนั
เครื่ องหมายฟังก์ชนั
ลําดับเรขาคณิ ต
ชุดเรขาคณิ ต
ทางออกเป็ นกราฟของสมการ
ปั จจัยร่ วมมากที่สุด (GCF)
ปั จจัยการเติบโต
ครึ่ งชีวติ
i

ตัวตน
ด้านแรกของมุม
ฟังก์ชนั ผกผัน
ฟังก์ชนั ผกผันตรี โกณมิติ
การผันแปรผกผัน
กฎของโคไซน์
กฎของไซน์
กฎของเลขชี้กาํ ลัง
กฎของลอการิ ทึม
สมการเชิงเส้น
เครื่ องหมายเชิงเส้น
ระบบเชิงเส้น
ลอการิ ทึม
รู ปแบบลอการิ ทึม
จํานวนตํ่าสุด
ลักษณะของราก
เลขชี้กาํ ลังลบ
7
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nth root
nth term
one cycle of a trigonometric function
one-to-one function
onto
opposite side in a right triangle
ordinate
parabola
parameter
period (of a function)
periodic function
phase shift
polynomial expression
polynomial function
Powers of i
Pythagorean identities
quadrant angle
quadratic equation
quadratic formula
quadratic inequality
quadratic trinomial
radius
range (of a function)
rational coefficient
rational equation
rational expression
rational inequality
rationalize denominators
reciprocal trigonometric functions
recursive definition
reference angle
relation
replacement
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รากที่ n
จํานวนที่ n
หนึ่งวงจรของฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ
ฟังก์ชนั หนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง
บน
ด้านตรงข้ามของสามเหลี่ยมตั้งฉาก
ระยะวัดจากแกน x ขนานดับแกน y
เส้นโค้งรู ปไข่
ตัวแปร
คาบ (ของฟังก์ชนั )
ฟังก์ชนั เป็ นระยะ
การปรับเฟส
เครื่ องหมายพหุนาม
ฟังก์ชนั พหุนาม
อํานาจของ i
ตัวตนพีทาโกรัส
มุมเสี้ ยวหนึ่งของวงกลม
สมการกําลังสอง
สูตรกําลังสอง
ความไม่เท่าเทียมกันกําลังสอง
ไตรนามกําลังสอง
รัศมี
ช่วง (ของฟังก์ชนั )
ค่าสัมประสิ ทธิ์ตรรกยะ
สมการตรรกยะ
เครื่ องหมายตรรกยะ
ความไม่เท่าเทียมกันตรรกยะ
อธิบายด้วยเหตุผลเกี่ยวกับตัวหาร
ฟังก์ชนั ตรี โกณมิติที่กลับกัน
นิยามย้อนกลับ
มุมอ้างอิง
ความสัมพันธ์
การแทนที่
8

ALGEBRA 2 - HIGH SCHOOL LEVEL
ENGLISH
represent
restricted domain
resultant
right triangle trigonometry
root of an equation
secant (of an angle)
sigma notation
sine
solution set
standard position (of an angle)
subset
sum and product or roots of a quadratic
equation
sum of an arithmetic series
sum of a geometric series
systems of equations/inequalities
tangent (of an angle)
technology
terminal side of an angle
transformation
transformations of functions and relations
trigonometric equation
trigonometric functions
unit circle
variable
vector
vertical line test
zero of a function
zero product property

THAI

แทน
โดเมนจํากัด
ผลลัพธ์
ตรี โกณมิติสามเหลี่ยมตั้งฉาก
รากของสมการ
เส้นตรงที่ตดั วงกลม (ของมุม)
เครื่ องหมายซิกมา
ไซน์
ชุดทางออก
ตําแหน่งมาตรฐาน (ของมุม)
ชุดย่อย
ผลรวมและผลิตภัณฑ์หรื อรากของสมการกําลังสอง
ผลรวมของชุดเลขคณิ ต
ผลรวมของชุดเรขาคณิ ต
ระบบของสมการ/ความไม่เท่ากัน
เส้นสัมผัส (ของมุม)
เทคโนโลยี
ด้านปลายของมุม
การแปรรู ป
การแปรรู ปของฟังก์ชนั และความสัมพันธ์
สมการตรี โกณมิติ
ฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ
วงกลมของหน่วย
ตัวแปร
เส้นสมมุติ
การทดสอบเส้นแนวตั้ง
ศูนย์ของฟังก์ชนั
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ศูนย์
เรขาคณิต

Geometry
absolute value
absolute value equation
absolute value inequality
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ค่าสัมบูรณ์
สมการค่าสัมบูรณ์
ความไม่เท่าเทียมกันค่าสัมบูรณ์
9
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angle in standard position
angle of depression
angle of elevation
area of a parallelogram using SAS
area of a triangle using SAS
circle
coefficient
function
generalize
geometric representation of a circular
function
graph of a relation
graphical representation
graphical solution of equations
investigate
ordered pair
parabola
rational coefficient
rectangular coordinates
relation
root of an equation
sector of a circle
slope
triangle
vertex
visualization

THAI

มุมในตําแหน่งมาตรฐาน
มุมของรอยเว้าลง
มุมของการยกระดับ
พื้นที่ของสี่ เหลี่ยมด้านขนานที่ใช้ SAS
พื้นที่ของสามเหลี่ยมที่ใช้ SAS
วงกลม
ค่าสัมประสิ ทธิ์
ฟังก์ชนั
กล่าวทัว่ ๆ ไป
การแทนทางเรขาคณิ ตของฟังก์ชนั แบบวงกลม
แผนผังของความสัมพันธ์
การแทนด้วยกราฟ
ทางออกของสมการเป็ นกราฟ
สอบสวน
คู่ที่จดั อันดับ
เส้นโค้งรู ปไข่
ค่าสัมประสิ ทธิ์ตรรกยะ
พิกดั ฉาก
ความสัมพันธ์
รากของสมการ
เซกเตอร์ของวงกลม
ลาดเอียง
สามเหลี่ยม
จุดสุดยอด
จินตนาการ
การวัด

Measurement
arc length
degree measure
measure of central angle
minute
radian measure
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ความยาวส่วนโค้ง
การวัดองศา
การวัดของมุมกลาง
เล็กมาก
การวัดรัศมี
10
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Statistics and Probability

สถิตแิ ละความน่ าจะเป็ น

at least
at most
Bernoulli experiments
biased sample
bimodal
binomial probability formula
bivariate data
central tendency
combination
compound event
conjecture
controlled experiment
correlation coefficient
counting principle
exactly
experimental probability
extrapolate
frequency (of a data set)
frequency distribution
grouped frequency distribution
index in statistics
interpolate
interquartile range
least squares regression line
line of best fit
linear regression
mean
measure of central tendency
measure of dispersion
median
mode
normal curve
NYS Statewide Language RBERN

อย่างน้อย
อย่างมาก
การทดลองแบร์นูลลี
ตัวอย่างเอนเอียง
สองฐานนิยม
สูตรความน่าจะเป็ นทวินาม
ข้อมูลตัวแปรคู่
แนวโน้มศูนย์รวม
การรวม
เหตุการณ์ประกอบ
การคาดคะเน
การทดลองแบบควบคุม
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
หลักการนับ
อย่างแน่นอน
ความน่าจะเป็ นในการทดลอง
อนุมาน
ความถี่ (ของชุดข้อมูล)
การแพร่ กระจายความถี่
การแพร่ กระจายความถี่เป็ นกลุ่ม
ดัชนีในสถิติ
สอดแทรก
พิสยั ระหว่างควอร์ไทล์
เส้นการถดถอยกําลังสองน้อยสุด
เส้นของการเหมาะที่สุด
การถดถอยเชิงเส้น
ค่าเฉลี่ย
การวัดของแนวโน้มศูนย์รวม
การวัดการกระจายตัว
มัธยฐาน
โหมด
เส้นโค้งปกติ
11

ALGEBRA 2 - HIGH SCHOOL LEVEL
ENGLISH
normal distribution
observation
outlier
Pascal’s triangle
percentile
permutation
probability
quartiles
random sample
range (of a data set)
regression equation
regression model
sample space
scatter plot
standard deviation (population)
standard deviation (sample)
statistics
survey
technology
theoretical probability
univariate data
variance (population)
variance (sample)

NYS Statewide Language RBERN

THAI

การแพร่ กระจายปกติ
การสังเกต
ค่าผิดปกติ
สามเหลี่ยมปาสคาล
เปอร์เซ็นต์ไทล์
การสลับลําดับกัน
ความน่าจะเป็ น
ควอไทล์
ตัวอย่างสุ่ม
ช่วง (ของชุดข้อมูล)
สมการการถดถอย
ต้นแบบการถดถอย
พื้นที่ตวั อย่าง
แผนภาพการกระจาย
การเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ประชากร)
การเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ตัวอย่าง)
สถิติ
แบบสํารวจ
เทคโนโลยี
ความน่าจะเป็ นทางทฤษฏี
ข้อมูลตัวแปรเดี่ยว
ความแปรปรวน (ประชากร)
ความแปรปรวน (ตัวอย่าง)
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NYS Grades 9 – 12 Math Terms Addenda
Common Core
Math Standard

N-RN.B.3

ENGLISH
non-zero rational number

A-SSE.A.1

difference of squares, example: (a2 −b2)

ผลต่างของกําลังสอง ตัวอย่าง: (a2 −b2)

A-SSE.A.1

square of a difference, example: (a −b)2

กําลังสองของผลต่าง ตัวอย่าง: (a −b)2

A-SSE.B.3

equivalent monthly interest rate

อัตราดอกเบี้ยรายเดือนเทียบเท่า

A-CED.A.1

exponential equation

สมการเอกซ์โพเนนเชียล

A-CED.A.3

non-viable options (inequalities)

ตัวเลือกปฏิบตั ิไม่ได้ (ความไม่เท่ากัน)

A-CED.A.3

viable options (inequalities)

ตัวเลือกปฏิบตั ิได้ (ความไม่เท่ากัน)

A-REI.A.1

viable argument

การโต้แย้งที่ปฏิบตั ิได้

A-REI.D.12

half-plane

กึ่งระนาบ

A-REI.D.11

logarithm function

ฟังก์ชนั ลอการิ ทึม

F-IF.C.8

piece-wise defined function

ฟังก์ชนั ที่ถูกนิยามเป็ นช่วงๆ

F-IF.C.8

step function

ฟังก์ชนั ขั้นบันได

F-IF.C.8

absolute-value function

ฟังก์ชนั ค่าสัมบูรณ์

F-BF.A.1

recursive process

ขั้นตอนเรี ยกซํ้า

F-Bf.B.3

even function

ฟังก์ชนั คู่

F-BF.B.3

odd function

ฟังก์ชนั คี่

F-LE.A.1

constant percent rate

อัตราร้อยละคงที่

S-ID.B.5

categorical data

ข้อมูลเชิงกลุ่ม

S-ID.B.5

joint frequency

ความถี่ร่วม

S-ID.B.5

marginal frequency

ความถี่ส่วนเพิ่ม

S-ID.B.5

conditional relative frequency

ความถี่สมั พัทธ์แบบมีเงื่อนไข

S-ID.B.6

fit of a function

ความเหมาะของฟังก์ชนั

S-ID.B.6

residuals

ความคลาดเคลื่อน

S-ID.C.8

correlation coefficient

สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์

S-ID.C.8

linear fit

ความเหมาะเชิงเส้น

S-ID.C.9

correlation and causation

สหสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกบั ผล

S-ID.C8

linearity

ความสัมพันธ์เชิงเส้น

S-ID.C8

linear phenomenon

ปรากฏการณ์เชิงเส้น

N-Q.A.3

data point

จุดข้อมูล

N.C.N.4

complex plane

ระนาบเชิงซ้อน
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THAI

จํานวนตรรกยะที่ไม่ใช่ศูนย์

NYS Grades 9 – 12 Math Terms Addenda
N.C.N.5

conjugation of complex numbers

สังยุคจํานวนเชิงซ้อน

N-V.M.6

incidence relationship (payoff)

ความสัมพันธ์ระหว่างอุบตั ิการณ์ (ผลที่ตามมา)

N-Q.A.2

descriptive modeling

แบบจําลองเชิงบรรยาย

S-REI.A.2

algebraic manipulation

การจัดการพีชคณิ ต
KEYS

N-Q = Number & Quantity
SSE = Seeing Structures in Expressions
RN = Real Number System
BF = Building Functions
ID = Interpreting categorical and quantitative Data
CED = Creating Equations Describing numbers or relationships

NYS Statewide Language RBERN

REI = Reasoning with Equations & Inequality
VM = Vectors & Metrix quantities
IF = Interpreting Functions
ID = Interpreting categorical and quantitative Data
APR = Arithmetic with Polynomials & Relational expressions

