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A
A.D.
abilities
absence of government
absentee ballot
accomplishments
achievements
acid rain
across time and place
action plan
activities
adults
aerial photographs
AFL-CIO
Africa
agriculture
Algonquians
alike/different
allegiance
alternative solutions
altiplano
altitude
amendment
American democracy:
ideals, values/principles of
American Revolution, the Americas
Americas
ancestor
Antarctic Circle
Antarctica
anthem
appoint
appointed leaders
appointed office
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คริ สต์ศกั ราช
ความสามารถ
การไม่มีรัฐบาล
บัตรลงคะแนนเสี ยงล่วงหน้า
การบรรลุเป้ าหมาย
ผลสําเร็ จ
ฝนกรด
ข้ามเวลา และสถานที่
แผนการดําเนินการ
กิจกรรม
ผูใ้ หญ่
ภาพทางอากาศ
สหภาพแรงงาน และองค์การสภาพอุตสาหกรรมแห่งอเมริ กา
แอฟริ กา
เกษตรกรรม
ชนพื้นเมืองอเมริ กาที่พดู ภาษาแอลกองกิน
เหมือนกัน/แตกต่าง
ความจงรักภักดี
ทางออกอื่น
ที่ราบสูงโบลิเวียอัลติพลาโน
ระดับความสูง
การแก้ไข
ประชาธิปไตยอเมริ กนั :
อุดมการณ์, ค่านิยม/หลักการของ
การปฎิวตั ิอเมริ กนั , อมริ กาเหนือและใต้
อมริ กาเหนือและใต้
บรรพบุรุษ
วงกลมแอนตาร์กติก
แอนตาร์กติกา
เพลงชาติ
แต่งตั้ง
ผูน้ าํ ที่มาจากการแต่งตั้ง
ตําแหน่งที่มาจากการแต่งตั้ง
1
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archaeologists
Arctic Circle
areas
arid
art
artifacts
assembly
assembly line
authority
autobiographies
autobiography
automobiles
availability
avenues of participation
Aztecs

THAI

นักโบราณคดี
วงกลมอาร์กติก
พื้นที่
แห้งแล้ง
ศิลปะ
สิ่ งประดิษฐ์
การชุมนุม
สายการประกอบ
อํานาจ
อัตชีวประวัติ
อัตชีวประวัติ
ยานยนต์
การมีอยู่
เส้นทางการมีส่วนร่ วม
ชนพื้นเมืองแอชเท็ก

B
B.C.
backgrounds
barter
basic
basin
Battle of Quebec
battles
before/after
belief
belief system
beliefs
Bill of Rights
biographies
biography
bodies of water
border
Boston Tea Party
boundary
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ก่อนคริ สต์กาล
ภูมิหลัง
แลกเปลี่ยน
พื้นฐาน
ลุ่มนํ้า
การต่อสูแ้ ห่งควิเบก
การต่อสู ้
ก่อน/หลัง
ความเชื่อ
ระบบความเชื่อ
ความเชื่อ
กฎหมายสิ ทธิพลเมือง
ชีวประวัติ
ชีวประวัติ
แหล่งนํ้า
พรมแดน
การแสดงการค้นค้านการเก็บภาษีใบชา
เขตแดน
2
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boycott
branches of government
British North America Act
budget

THAI

ควํ่าบาตร
แผนกต่างๆ ของรัฐบาล
กฎหมายบริ ทิช นอร์ธ อเมริ กา
งบประมาณ

C
cabinet
cable
calendar
campaign
Canada
Canadian Bill of Rights
canal
capital (state and money)
capital goods
capital resources
capitalism
cardinal directions
cause
celebrate
celebration
celebrations
census
Central America
century
change
checks and balances
child labor
children
Chippewa
choice
choices
citizen
citizenship
civic life
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คณะรัฐมนตรี
สายเคเบิล
ปฏิทิน
การรณรงค์
แคนาดา
กฎหมายสิ ทธิพลเมืองแคนาดา
คลอง
เมืองหลวง (รัฐและเงิน)
สิ นค้าหลัก
ทรัพยากรหลัก
ลักธิทุนนิยม
ทิศทางหลัก
สาเหตุ
ฉลอง
การฉลอง
การฉลอง
การสํารวจสํามะโนประชากร
อเมริ กากลาง
ศตวรรษ
การเปลี่ยน
การตรวจสอบและการรักษาสมดุล
แรงงานเด็ก
เด็ก
ชิปเพวา
ตัวเลือก
ตัวเลือก
พลเมือง
การเป็ นพลเมือง
ชีวติ ในเมือง
3
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civic values
civil rights
civil rights movement
civil wars
civilization
civilizations
clans
classroom
climate
clothing
collect taxes
colonial
colonial governments
colonies
colonists
colony
Committees of Correspondence
common good
commonwealth
Commonwealth of Nations
communication
communism
communities
community
community service
compact
compare/contrast
compass
compromise
compulsory education
computer
confederacy
conflict
conflict resolution
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THAI

ค่านิยมในเมือง
สิ ทธิพลเมือง
การเคลื่อนไหวสิ ทธิพลเมือง
สงครามกลางเมือง
อารยธรรม
อารยธรรม
เผ่า
ชั้นเรี ยน
ภูมิอากาศ
เสื้ อผ้า
เก็บภาษี
อาณานิคม
รัฐบาลอาณานิคม
อาณานิคม
พลเมืองในอาณานิคม
อาณานิคม
คณะกรรมการติดต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
เครื อจักรภพ
เครื อจักรภพแห่งประชาชาติ
การสื่ อสาร
คอมมิวนิสต์
ชุมชน
ชุมชน
บริ การชุมชน
สัญญา
เปรี ยบเทียบ/เปรี ยบเทียบข้อแตกต่าง
เข็มทิศ
ประนีประนอม
การศึกษาภาคบังคับ
คอมพิวเตอร์
สหพันธ์
ความขัดแย้ง
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
4
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culture

ความขัดแย้ง
รัฐสภา
ชาวสเปนที่ปราบเม็กซิโกและเปรู
ผลที่ตามมา
การอนุรักษ์
การพิจารณา
รัฐธรรมนูญของรัฐนิวยอร์ก
รัฐธรรมนูญของสหรัฐ
ประชาธิปไตยโดยรัฐธรรมนูญ
ผูบ้ ริ โภค
ผูบ้ ริ โภค
การบริ โภค
การบริ โภคของสิ นค้า
ทวีป
การประชุมสภาอาณานิคม
เส้นแบ่งเขต
ทวีป
เส้นขอบ
เปรี ยบเทียบข้อแตกต่าง
การบริ จาค
การร่ วมมือกัน
ต้นทุน
แถบที่ปลูกฝ้ าย
ความไว้วางใจ
เกณฑ์
คุณลักษณะทางวัฒนธรรม
การสนับสนุนทางวัฒนธรรม
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
การแพร่ กระจายทางวัฒนธรรม
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
กลุ่มทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรม

cultures - characteristics, distribution,
complexity of

วัฒนธรรม - คุณลักษณะ การแพร่ กระจาย ความซับซ้อนของ

conflicts
congress
conquistador
consequences
conservation
consideration
Constitution of the State of New York
Constitution of the United States
constitutional democracy
consumer
consumers
consumption
consumption of goods
continent
Continental Congress
Continental Divide
continents
contour
contrast
contributions
cooperation
costs
cotton belt
credit
criteria
cultural characteristics
cultural contributions
cultural differences
cultural diffusion
cultural diversity
cultural groups
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สกุลเงิน
จารี ตประเพณี

currency
customs

D
day
De Witt Clinton
decade
decision
decision-making
decisions
declaration
Declaration of Independence
delta
democracy
Democratic Party
democratic principles
democratic values
developed nations
developing nations
developments
diagram
diagrams
dictatorship
different/same
direction
diseases
display
disputes
distance
distribution
diverse
diversity
document
due process
Dutch colonies
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วัน
เด วิทท์ คลินตัน
ทศวรรษ
การตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจ
การประกาศ
การประกาศอิสรภาพ
พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ าํ
ประชาธิปไตย
พรรคประชาธิปัตย์
หลักการประชาธิปไตย
ค่านิยมทางประชาธิปไตย
ประเทศที่พฒั นาแล้ว
ประเทศกําลังพัฒนา
การพัฒนา
แผนภาพ
แผนภาพ
ระบบเผด็จการ
แตกต่าง/เหมือนกัน
ทิศทาง
โรค
แสดง
การโต้แย้ง
ระยะทาง
การแพร่ กระจาย
หลากหลาย
ความหลากหลาย
เอกสาร
หลักกระบวนการอันควร
อาณานิคมดัทช์
6
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Dutch West India Company
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บริ ษทั ดัทช์เวสท์อินเดีย

E
earn
Earth’s surface
economic
economic capital
economic concepts
economic decision making
economic decisions
economic development
economic factors
economic growth
economic interdependence
economic systems
economics
economies
effects
elect
elected leaders
elected office
election
Ellis Island
emigrants
empathy
employee
employer
encomienda system
encounter
enforce
English colonies
environment
environmental factors
equality
equality of opportunity
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ได้รับ
พื้นผิวโลก
เศรษฐกิจ
เมืองหลวงทางเศรษฐกิจ
แนวคิดทางเศรษฐกิจ
การตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจ
การตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั จจัยทางเศรษฐกิจ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
การพึ่งพากันและกันทางเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
ผลกระทบ
เลือกตั้ง
ผูน้ าํ ที่มาจากการเลือกตั้ง
ตําแหน่งที่มาจากการเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง
เกาะเอลลิส
ผูอ้ พยพ
ความเห็นอกเห็นใจ
พนักงาน
นายจ้าง
ระบบการค้าทาสแอตแลนติก
เผชิญหน้า
บังคับใช้
อาณานิคมอังกฤษ
สภาพแวดล้อม
ปั จจัยทางสภาพแวดล้อม
ความเท่าเทียมกัน
การมีโอกาสเท่าเทียมกัน
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Europe

ยุค
ยุค
ชาติพนั ธุ์
กลุ่มชาติพนั ธุ์
เชื้อชาติ
ยุโรป

European encounter and exchanges - of
technologies, plants, animals, diseases

การเผชิญหน้าและการแลกเปลี่ยนของยุโรป - ด้านเทคโนโลยี พืช สัตว์ โรค

era
eras
ethnic
ethnic group
ethnicity

events
exchange
executive
executive branch of government
expansion
exploitation
exploration
explorers
exports

เหตุการณ์
การแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับการบริ หาร
ฝ่ ายบริ หารของรัฐบาล
การขยาย
การหาประโยชน์
การสํารวจ
นักสํารวจ
การส่งออก

F
facilities
fact/opinion
factors of production
factory
family
far/near
federal
federal government
festival
festivals
flag
folktale
folktales
food
forced relocation
foreign policy
NYS Statewide Language RBERN

สิ่ งอํานวยความสะดวก
ข้อเท็จจริ ง/ความคิดเห็น
ปั จจัยการผลิต
โรงงาน
ครอบครัว
ไกล/ใกล้
กลาง
รัฐบาลกลาง
เทศกาล
เทศกาล
ธง
นิทานพื้นบ้าน
นิทานพื้นบ้าน
อาหาร
การบังคับย้ายถิ่นฐาน
นโยบายต่างประเทศ
8
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foreign relations
Fort Orange
foundation
free enterprise
free trade
freedom
French Canadians
French colonies
frontier
functions of government
fundamental economic questions
fundamental values
future

THAI

ความสัมพันธ์ต่างประเทศ
ป้ อมปราการออเร้นจ์
รากฐาน
องค์กรอิสระ
การค้าเสรี
อิสรภาพ
ชาวแคนาดาเชื้อสายฝรั่งเศส
อาณานิคมฝรั่งเศส
ชายแดน
หน้าที่ของรัฐบาล
คําถามพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ค่านิยมพื้นฐาน
อนาคต

G

globes

เกม
เพศ
การก่อให้เกิด
คุณลักษณะทางภูมิศาสตร์
ปั จจัยทางภูมิศาสตร์
คุณลักษณะทางภูมิศาสตร์
คุณลักษณะ/พื้นที่ทางภูมิศาสตร์
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
กระบวนการทางธรณี วทิ ยา
ภาวะโลกร้อน
โลก
โลก

goods and services - production,
distribution, exchange, consumption of

สิ นค้าและบริ การ - การผลิต การแพร่ กระจาย การแลกเปลี่ยน การบริ โภค

game
gender
generation
geographic characteristics
geographic factors
geographic features
geographic features/areas
geographic information
geography
geological processes
global warming
globe

goods
govern
governance
government
Great Depression
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สิ นค้า
ปกครอง
การปกครอง
รัฐบาล
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญ่
9
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grid
Gross Domestic Product
Gross National Product
groups
growth
Gulf Stream

THAI

เส้นตาราง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดของชาติในหนึ่งปี
กลุ่ม
การเติบโต
กระแสนํ้าอุ่นในมหาสมุทรแอตแลนติก

H

history

ถิ่นที่อยู่
เฮาเดโนเซานี
สุขภาพ
ซีกโลก
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์
ทางประวัตศิ าสตร์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
เรื่ องเล่าทางประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

Holidays ( Columbus Day, Election Day,
Veterans Day, Thanksgiving, New Years
Day, Dr. Martin Luther King Day,
Presidents Day, Memorial Day, Flag Day)

วันหยุด (วันโคลัมบัส วันเลือกตั้ง วันทหารผ่านศึก วันขอบคุณพระเจ้า วันปี ใหม่
วันดร.มาร์ติน ลูเธอร์ วันที่รําลึกถึงจอร์จ วอชิงตัน วันระลึกถึงทหารสหรัฐ
วันเรี่ ยไรเงินเพื่อการกุศล)

habitat
Haudenosaunee
health
hemisphere
historic events
historical
historical evidence
historical narratives

home
hopes
House of Representatives
human
human capital
human migration
human migrations
human resources
human rights
human settlements
human systems

บ้าน
ความหวัง
สภาผูแ้ ทนราษฎร
มนุษย์
ทุนมนุษย์
การอพยพของมนุษย์
การอพยพของมนุษย์
ทรัพยากรบุคคล
สิ ทธิมนุษยชน
การตั้งรกรากของมนุษย์
ระบบมนุษย์

I
ideals of American democracy
ideas
NYS Statewide Language RBERN

อุดมการณ์ของประชาธิปไตยอเมริ กนั
ความคิด
10
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individual rights

อัตลักษณ์
ผูอ้ พยพ
การอพยพ
สําคัญ
การนําเข้า
สมาพันธรัฐเริ่ มแรก
พวกอินคา
รายได้
คนรับใช้แบบมีสญ
ั ญา
อิสรภาพ
ชนพื้นเมือง
บุคคล
สิ ทธิส่วนบุคคล

individual rights to life, liberty, pursuit of
happiness.

สิ ทธิส่วนบุคคลด้านชีวติ เสรี ภาพ การหาความสุข

identity
immigrants
immigration
important
imports
inaugurated confederation
Incas
income
indentured servant
independence
indigenous peoples
individual

individuals
industrial expansion
industrial growth
industrial growth/expansion
Industrial Revolution
industrialization
industry
inhabitants
interdependence
interdependent
international organizations
interpret law
interpret laws
interpretations
Inuits
invention
inventions
Iroquois
Iroquois Confederacy

NYS Statewide Language RBERN

บุคคล
การขยายทางอุตสาหกรรม
การเติบโตทางอุตสาหกรรม
การเติบโต/การขยายทางอุตสาหกรรม
การปฎิวตั ิทางอุตสาหกรรม
การทําให้เป็ นอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ผูอ้ าศัย
การพึ่งพากันและกัน
ที่พ่ ึงพากันและกัน
องค์กรระหว่างประเทศ
ตีความ กฎหมาย
ตีความ กฎหมาย
การตีความ
ชาวอินูอิต
สิ่ งประดิษฐ์
สิ่ งประดิษฐ์
อิโรควัวส์
สหพันธ์อิโรควัวส์
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การชลประทาน
ประเด็น
คอคอด

irrigation
issues
isthmus

J
judgments
judicial
judicial branch of government
judicial branch
junta
jury
jury service
justice

คําตัดสิ น
ตุลาการ
แผนกตุลาการของรัฐบาล
แผนกตุลาการ
รัฐบาลทหาร
ลูกขุน
หน้าที่ลูกขุน
ความยุติธรรม

K-L
kindergarten
labor
labor force
labor movement
labor union
land formations
land masses
languages
Latin America
latitude
laws
laws/rules
leaders
League of Nations
learn
legal
legends
legislative branch
legislative branch of government
legislature
liberty
NYS Statewide Language RBERN

ชั้นอนุบาล
แรงงาน
แรงงาน
การเคลื่อนไหวของแรงงาน
สหภาพแรงงาน
การก่อตัวของพื้นดิน
มวลดิน
ภาษา
ละตินอเมริ กา
เส้นรุ ้ง
กฎหมาย
กฎหมาย/กฎ
ผูน้ าํ
สันนิบาตชาติ
เรี ยนรู ้
เกี่ยวกับกฎหมาย
ตํานาน
สาขานิติบญั ญัติ
สาขานิติบญั ญัติของรัฐบาล
สภานิติบญั ญัติ
เสรี ภาพ
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ห้องสมุด
ทรัพยากรห้องสมุด
ชีวติ
รู ปแบบชีวติ
ชอบ/ไม่ชอบ
จํากัด
จํากัด ทรัพยากร
จํากัด/ไม่จาํ กัด
ท้องถิ่น
รัฐบาลท้องถิ่น
ท้องถิ่น ภูมิภาค
ตําแหน่งที่ต้ งั
กุญแจ
การเคลื่อนไหว
นานมาแล้ว
บ้านยาว
เส้นแวง
ผูจ้ งรักภักดี
ความจงรักภักดี

library
library resources
life
lifestyle
like/dislike
limited
limited resources
limited/unlimited
local
local government
local region
location
lock
locomotive
long ago
longhouse
longitude
loyalist
loyalty

M
maize
majority rule
make laws
manor
manufacture
manufacturing
maps
markets
mass starvation
Mayas
Mayflower Compact
megalopolis
member
memorials
NYS Statewide Language RBERN

ข้าวโพด
ระบบเสี ยงข้างมาก
สร้างกฎหมาย
คฤหาสน์
ผลิต
การผลิต
แผนที่
ตลาด
การอดตายของคนจํานวนมาก
ชาวมายา
สัญญาเมย์ฟลาวเวอร์
มหานคร
สมาชิก
อนุสรณ์
13
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merchant
meridians
Midwest
migration
migration/immigration
millennium
millennia
mining
minority rights, respect for
minutemen
Mississippi River
modernization
modify
monarchy
money
months
monument
monuments
motives
movement of people and goods
multicultural
myself
myths

THAI

พ่อค้า
เส้นแวง (เส้นสมมติที่ลากเชื่อมระหว่างขั้วโลกเหนือ และใต้)
ตะวันออกกลาง
การอพยพ
การอพยพ/การอพยพ
สหัสวรรษ
หนึ่งพันปี
การทําเหมือง
สิ ทธิของชนกลุ่มน้อย ความเคารพ
ทหารกองหนุนอเมริ กา
แม่น้ าํ มิสซิสซิปปี
การทําให้เป็ นสมัยใหม่
ดัดแปลง
ระบบราชาธิปไตย
เงิน
เดือน
อนุสาวรี ย ์
อนุสาวรี ย ์
แรงจูงใจ
การเคลื่อนย้ายคนและสิ นค้า
วัฒนธรรมหลากหลาย
ตัวฉัน
เรื่ องปรัมปรา

N
NAFTA
nation
national
national level of governments
nation-state
Native American Indian
Native American Indians
natural resources
near/far
needs
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นาฟตา
ประเทศ
ระดับประเทศ
ระดับประเทศของรัฐบาล
ประเทศ-รัฐ
ชาวอเมริ กนั พื้นเมือง
ชาวอเมริ กนั พื้นเมือง
ธรรมชาติ ทรัพยากร
ใกล้/ไกล
ความจําเป็ น
14
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บริ เวณใกล้เคียง
เป็ นกลาง
นิว อัมสเตอร์ดมั
นิว เนเธอร์แลนด์
เส้นทางตะวันตกเฉี ยงเหนือ
ตอนนี้
ครอบครัวเดี่ยว

neighborhood
neutral
New Amsterdam
New Netherlands
northwest passage
now
nuclear family

O
องค์การนานารัฐอเมริ กนั
วัตถุ
มหาสมุทร
คณาธิปไตย
ต้นทุนโอกาส
ประวัติศาสตร์จากการบอกเล่า
อื่นๆ

OAS
objects
oceans
oligarchy
opportunity cost
oral history
others

P

patriots

ขนาน
ขนาน
พ่อ หรื อแม่
รัฐสภา
ทักษะการมีส่วนร่ วม
อดีต
อดีต/ปั จจุบนั
คนรักชาติ
ความรักชาติ
ความรักชาติ
คนรักชาติ

patroon

patroon

parallel
parallels
parent
Parliament
participatory skills
past
past/present
patriot
patriotism
patriotisms

people
person
perspectives
Peter Stuyvesant
petition
physical
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คน
คน
มุมมอง
ปี เตอร์ สไตเวสันต์
การร้องทุกข์
ทางกายภาพ
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population distribution

คุณลักษณะทางกายภาพ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
คุณลักษณะทางกายภาพ
คุณลักษณะทางกายภาพ
แผนที่ทางกายภาพ
สภาพทางกายภาพ
ระบบทางกายภาพ
สถานที่
แผน
คําปฏิญาณ
คําปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี
มุมมอง
ทางการเมือง
พรมแดนทางการเมือง
แผนที่ทางการเมือง
พรรคการเมือง
อํานาจทางการเมือง
ระบบทางการเมือง
มลพิษ
ประชากร
ความหนาแน่นของประชากร
การแพร่ กระจายประชากร

population movement - rural to urban to
suburban - 20th century

การเคลื่อนไหวของประชากร - ชนบทไปเมืองไปชานเมือง - ศตวรรษที่ 20

physical characteristics
physical environment
physical feature
physical features
physical map
physical setting
physical systems
places
plan
pledge
Pledge of Allegiance
points of view
political
political boundaries
political map
political party
political power
political systems
pollution
population
population density

power
practices
prairies
Preamble to the Constitution
present
president
Prime Meridian
Prime Minister
principles of democracy
problem solving
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อํานาจ
การปฏิบตั ิ
ทุ่งหญ้า
คํานําของรัฐธรรมนูญ
ปั จจุบนั
ประธานาธิบดี
เส้นแวงแรกที่พาดผ่านตําบลกรี นวิชของอังกฤษ
นายกรัฐมนตรี
หลักการประชาธิปไตย
การแก้ปัญหา
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problems
producers
production
productivity
products
profit
projects
property
protect
protests
province
public benefit
public education
purpose of government
pursuit of happiness

THAI

ปั ญหา
ผูผ้ ลิต
การผลิต
ความสามารถในการผลิต
ผลิตภัณฑ์
กําไร
โครงการ
คุณสมบัติ
ปกป้ อง
การประท้วง
จังหวัด
ผลประโยชน์สาธารณชน
การศึกษาที่รัฐจัดให้
วัตถุประสงค์ของรัฐบาล
การหาความสุข

Q-R
quantities
race
radios
railroad
rain forest
raw material
reason
receipts
recycling
reference books
reform
region
regions
relationships
relief (physical) map
religion
religious
renewable resource
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ปริ มาณ
เชื้อชาติ
วิทยุ
ทางรถไฟ
ป่ าฝน
วัตถุดิบ
เหตุผล
ใบเสร็จ
การนํากลับมาใช้ใหม่
หนังสื ออ้างอิง
ปฏิรูป
ภูมิภาค
ภูมิภาค
ความสัมพันธ์
แผนที่สามมิติ (ทางกายภาพ)
ศาสนา
ทางศาสนา
ทรัพยากรที่ไม่มีวนั หมด
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repeal
representation
representative
representatives
republic
Republican Party
reservation
resources
respect
responsibilities
revolution
Richard Nicholls
rights
Robert Fulton
role
roles
roles of citizens
roots of American culture
rules
rural
rural to urban to suburban migration

THAI

การถอน
การแทน
ทางเลือก
ทางเลือก
สาธารณรัฐ
พรรครี พบั ลิกนั
การจอง
ทรัพยากร
เคารพ
ความรับผิดชอบ
การปฎิวตั ิ
ริ ชาร์ด นิโคลล์ส
สิ ทธิ
โรเบิร์ต ฟูลตัน
บทบาท
บทบาท
บทบาทของพลเมือง
รากของวัฒนธรรมอเมริ กนั
กฎ
ชนบท
การอพยพจากชนบทไปเมืองไปชานเมือง

S
sachem
safeguarding individual liberties
safety
same/different
satellite-produced images
satisfy
scale
scarce resources
scarcity
school
science and technology
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หัวหน้าเผ่าอินเดียนแดง
การพิทกั ษ์เสรี ภาพบุคคล
ความปลอดภัย
เหมือนกัน/แตกต่าง
ภาพจากจานดาวเทียม
ทําให้พอใจ
อัตรา
ทรัพยากรที่หายาก
ที่หายาก
โรงเรี ยน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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scientific/technological exchanges and
connections
seaways
secondary source
security
self
selling
Senate of the United States
separatists
services
settle
settlement
settlements
settler
shape
shelter
similarities/differences
slave
slave trade
slavery
social
social/cultural changes and connections
socialism
societies
society
solutions
solving problems
songs
Sons of Liberty
South America
Spanish colonies
spatial organization
speeches
standard of living
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THAI

การแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงทางวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี
ร่ องนํ้าทะเล
ที่สอง แหล่งที่มา
การรักษาความปลอดภัย
ตัวเอง
การขาย
วุฒิสภาของสหรัฐ
ผูส้ นับสนุนการแบ่งแยก
บริ การ
ตั้งถิ่นฐาน
การตั้งถิ่นฐาน
การตั้งถิ่นฐาน
ผูต้ ้ งั ถิ่นฐาน
รู ปร่ าง
ที่พกั พิง
ความคล้ายกัน/ความแตกต่าง
ทาส
การค้าทาส
การเป็ นทาส
ทางสังคม
การเปลี่ยนและการเชื่อมโยงทางสังคม/ทางวัฒนธรรม
สังคมนิยม
สังคม
สังคม
ทางออก
การแก้ปัญหา
เพลง
บุตรของเสรี ภาพ
อเมริ กาใต้
อาณานิคมสเปน
การจัดการพื้นที่
สุนทรพจน์
มาตรฐานของการใช้ชีวติ
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stars and stripes
state
state government
Statue of Liberty
steamboat
steamboats
stock market
stories
strategy
strengths
strike
student rights
suburban
suburbs
subways
suffrage
supply and demand
supply and demand 4 symbols
Supreme Court
surplus
symbolize
symbols
systems

THAI

ธงสหรัฐ
รัฐ
รัฐบาลของรัฐ
เทพีเสรี ภาพ
เรื อกลไฟ
เรื อกลไฟ
ตลาดหุน้
เรื่ องราว
กลวิธี
จุดแข็ง
การหยุดงานประท้วง
สิ ทธินกั เรี ยน/นักศึกษา
ย่านชานเมือง
ย่านชานเมือง
รถไฟใต้ดิน
คะแนนเสี ยง
อุปทานและอุปสงค์
อุปทานและอุปสงค์ 4 สัญลักษณ์
ศาลสูง
ส่วนเกิน
เป็ นสัญลักษณ์
สัญลักษณ์
ระบบ

T
tables
tariff
tax
taxes
teach
teacher
technological
technologies - exchanges of
technology
telegraph
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ตาราง
ภาษีศุลกากร
ภาษี
ภาษี
สอน
ครู
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี - การแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยี
โทรเลข
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television
tenant farmer
themes
then/now
time
time zones
timeline
today
tolerance
tomorrow
tools
towpath
trade
traditions
traffic lights
trains
traitor
transmit
transportation
transportation revolution
treaty
trends
tribe
tributaries
Tropic of Capricorn
Tropic of Cancer
trucks
truth
tundra
turning points
turnpike

THAI

โทรทัศน์
ลูกนา
สาระสําคัญ
ตอนนั้น/ตอนนี้
เวลา
เขตเวลาของโลก
ระยะเวลา
วันนี้
ความอดกลั้น
พรุ่ งนี้
เครื่ องมือ
ทางริ มแม่น้ าํ
ค้าขาย
ประเพณี
สัญญาณไฟจราจร
รถไฟ
ผูท้ รยศ
ส่ง
การขนส่ง
การปฎิวตั ิการขนส่ง
สนธิสญ
ั ญา
แนวโน้ม
ชนเผ่า
แควนํ้า
เส้นรุ ้งทางใต้ของเส้นศูนย์สูตร
เส้นรุ ้งทางเหนือของเส้นศูนย์สูตร
รถบรรทุก
ความจริ ง
เขตที่ราบไม่มีตน้ ไม้ในขั้วโลกเหนือ
จุดหักเห
ด่านเก็บเงินบํารุ งถนน

U
unify
unions
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รวมกัน
สหภาพ
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unique
unite
United Nations
United States of America
unlimited
unlimited needs and wants
up/down
urban
urbanization
uses of geography

THAI

ไม่เหมือนใคร
รวมตัวกัน
สหประชาชาติ
สหรัฐอเมริ กา
ไม่จาํ กัด
ความจําเป็ นและความต้องการไม่จาํ กัด
บน/ล่าง
ในเมือง
การเป็ นชุมชนเมือง
การใช้ภูมิศาสตร์

V
ค่านิยม
ทหารผ่านศึก
อํานาจยับยั้ง
หมู่บา้ น
ลงคะแนนเสี ยง
การลงคะแนนเสี ยง

values
veteran
veto
village
vote
voting

W
wampum
wants
war
war strategy
water masses
weaknesses
week
Western Hemisphere
westward expansion
wigwam
work
worker
world bank
world in spatial terms
writings
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สายสร้อยลูกปั ด
ความต้องการ
สงคราม
กลยุทธ์สงคราม
มวลนํ้า
จุดอ่อน
สัปดาห์
ภาคตะวันตกของผืนโลก
การขยายไปทางตะวันตก
กระท่อมของชาวอินเดียแดง
งาน
คนทํางาน
ธนาคารโลก
โลกในแง่พ้นื ที่
งานเขียน
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Y
year
yesterday
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ปี
เมื่อวาน
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