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about เก่ียวกบั 

above ดา้นบน 

absolute value ค่าสมับูรณ์ 

accurate ถูกตอ้ง 

accurately label work งานท่ีมีป้ายถูกตอ้ง 

act it out ดาํเนินการ 

acute angle มุมแหลม 

acute triangle สามเหล่ียมแหลม 

add เพ่ิม 

addend ตวับวก 

addition การบวก 

addition fact ขอ้เทจ็จริงการบวก 

addition sentence ประโยคการบวก 

addition sign  สญัลกัษณ์การบวก 

additive inverses ผกผนัการบวก 

after หลงั 

afternoon บ่าย 

algebra พีชคณิต 

algebraic expression การแสดงพีชคณิต 

algebraic patterns รูปแบบพีชคณิต 

algebraic relationship ความสมัพนัธ์พีชคณิต 

algebraically เชิงพีชคณิต 

algorithm อลักอริธึม 

alike เหมือนกนั 

all ทั้งหมด 

all together รวมทั้งหมด 

almost เกือบ 

amount จาํนวน 

analog clock นาฬิกาแบบอะนาลอ็ก 

analyze วเิคราะห์ 

angle  มุม 

angles, adjacent มุมประชิด 

answer คาํตอบ 
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ante meridian (a.m.) ก่อนเท่ียง (น.) 

apex ยอด 

application การประยกุต ์

apply ประยกุต ์

approach วธีิ 

appropriate mathematical language ภาษาคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสม 

appropriate mathematical language 
organize work 

จดัการงานภาษาคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสม 

arc ส่วนโคง้ 

area บริเวณ 

argument การโตแ้ยง้ 

argument / conjecture / counterexample การโตแ้ยง้ / การคาดคะเน / ตวัอยา่งโตต้อบ 

arithmetic (numeric) expression การแสดงเลขคณิต (ตวัเลข) 

arithmetic expression การแสดงเลขคณิต 

arithmetic fact ขอ้เทจ็จริงเลขคณิต 

arrange จดัเรียง 

array แถวลาํดบั 

as long as ตราบใดท่ี 

associative property สมบติัการเปล่ียนหมู่ 

attribute คุณสมบติั 

autumn (fall) ฤดูใบไมร่้วง 

average เฉล่ีย 

axis (axes) แกน 

bar graph กราฟแท่ง 

base ฐาน 

base of a 3-dimensional figure ฐานของรูปสามมิติ 

base of a parallelogram ฐานของส่ีเหล่ียมดา้นขนาน 

base of a polygon ฐานของรูปหลายดา้น 

base of a polyhedron ฐานของรูปทรงมีหนา้หลายดา้น 

base of a rectangle ฐานของส่ีเหล่ียมผืนผา้ 

base of a triangle ฐานของ สามเหล่ียม 

base ten number system ระบบเลขสิบเป็นฐาน 

before ก่อน 

below ดา้นล่าง 
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beside between on ขา้ง ระหวา่ง บน 

big/bigger/biggest ใหญ่/ใหญ่กวา่/ใหญ่ท่ีสุด 

bisect แบ่งคร่ึง 

calculate คาํนวน 

calendar ปฏิทิน 

capacity ความจุ 

cardinal numbers (1-10) ตวัเลขนบั (1-10) 

cent เซนต ์

centimeter (cm) เซนติเมตร (ซม.) 

chance โอกาส 

charts แผนผงั 

circle วงกลม 

circle graph แผนผงัรูปวงกลม 

circumference เสน้รอบวง 

clarify ช้ีแจง้ 

classify triangles จาํแนกสามเหล่ียม 

closed figure รูปปิด 

coin เหรียญ 

collaborate ร่วมมือ 

collection การรวบรวม 

common ร่วม 

common denominator ตวัหารร่วม 

common multiple ผลคูณร่วม 

commutative property of addition สมบติัการบวกท่ีสลบัท่ีได ้

commutative property of multiplication สมบติัการคูณท่ีสลบัท่ีได ้

compare เปรียบเทียบ 

compare numbers เปรียบเทียบตวัเลข 

compatible numbers ตวัเลขท่ีเขา้กนัได ้

compensation การชดเชย 

complementary angles มุมท่ีเก้ือกลู 

compose a number สร้างตวัเลข 

compose shapes สร้างรูปร่าง 

composite number จาํนวนประกอบ 
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concentric circles วงกลมท่ีมีศูนยก์ลางร่วมกนั 

conclusion บทสรุป 

concrete representations การแทนเป็นรูปธรรม 

cone กรวย 

congruent เท่ากนัทุกดา้น 

congruent triangles สามเหล่ียมเท่ากนัทุกดา้น 

conjecture การคาดคะเน 

connect เช่ือมโยง 

consecutive ต่อเน่ืองตามลาํดบั 

consecutive angles มุมต่อเน่ืองตามลาํดบั 

constant ต่อเน่ือง 

construct สร้าง 

contrast เปรียบเทียบขอ้แตกต่าง 

conversion fact ขอ้เทจ็จริงการแปลง 

convert แปลง 

coordinate ประสาน 

coordinate grid เสน้ตารางระดบัเดียวกนั 

coordinate plane ระนาบระดบัเดียวกนั 

corner มุม 

corresponding angles มุมลงรอยกนั 

corresponding sides ดา้นลงรอยกนั 

count back นบัถอย 

count backwards นบัถอยหลงั 

count on นบัต่อไป 

counterexample ตวัอยา่งโต ้

counting numbers ตวัเลขนบั 

cube ลูกบาศก ์

cubic centimeter (cm3) ลูกบาศกเ์ซนติเมตร (ซม3) 

cubic unit หน่วยลูกบาศก ์

cup (c) ถว้ย (c) 

currency symbols 
customary measurement system 

สญัลกัษณ์สกลุเงิน 

ระบบการวดัแบบเดิม 

data ขอ้มูล 
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data frequency table ตารางความถ่ีขอ้มูล 

day วนั 

daylight กลางวนั 

decagon สิบเหล่ียม 

decimal fraction เศษส่วนทศนิยม 

decimal number เลขทศนิยม 

decimal point  จุดทศนิยม 

decimeter เดซิเมตร 

decompose a number แยกส่วนตวัเลข 

decompose shapes แยกส่วนรูปร่าง 

decrease ลด 

decreasing sequences การลดลาํดบั 

degree องศา 

degree measure of an angle การวดัองศาของมุมหน่ึง  

denominator ตวัหาร 

density ความหนาแน่น 

design รูปแบบ 

diameter เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 

differences ส่วนต่าง 

digit ตวัเลข 

digital clock นาฬิกาเป็นตวัเลข 

digits ตวัเลข 

dime เหรียญสิบเซ็นต ์

dimension ขนาด 

discuss พดูคุย 

distributive property สมบติัยอ่ย 

divide หาร 

dividend จาํนวนตั้งท่ีถูกหาร 

divisibility test การทดสอบการสามารถหารลงตวั 

divisible ท่ีหารลงตวั 

divisible by ท่ีหารลงตวัดว้ย 

division การหาร 

divisor ตวัหาร 



MATHEMATICS - GRADE 3, 4, 5 

NYS Statewide Language RBERN 
 

ENGLISH THAI 
dodecahedron เหล่ียมสิบสองดา้น 

dollar ($) ดอลลาร์ ($) 

doubles minus one สองเท่าลบหน่ึง 

doubles plus one สองเท่าบวกหน่ึง 

doubling การเพ่ิมสองเท่า 

draw a graph วาดแผนผงั 

draw a picture วาดภาพ 

drawings ภาพวาด 

edge ขอบ 

eight แปด 

elapsed time เวลาท่ีผา่นไป 

ellipse วงรี 

endpoint จุดจบ 

equivalent equations เทียบเท่า สมการ 

equal (=) เท่ากบั (=) 

equal to (=) เท่ากบั (=) 

equation สมการ 

equidistant marks สญัลกัษณ์ระยะห่างเท่ากนั 

equilateral polygon รูปหลายดา้นดา้นเท่า 

equilateral triangle สามเหล่ียมดา้นเท่า 

equivalent  เทียบเท่า  

equivalent decimals ทศนิยมเทียบเท่า 

equivalent fractions เศษส่วนเทียบเท่า 

equivalent numerical expressions เคร่ืองหมายตวัเลขเทียบเท่า 

equivalent ratios อตัราส่วนเทียบเท่า 

estimate คาดการณ์ 

estimation การคาดการณ์ 

estimation strategies กลวธีิการคาดการณ์ 

evaluate ประเมิน 

even number  เลขคู ่

evening ตอนเยน็ 

event เหตุการณ์ 

examine ตรวจสอบ 
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example ตวัอยา่ง 

expanded form รูปแบบขยาย 

experimental results ผลการทดลอง 

explain อธิบาย 

explain mathematical relationships อธิบายความสมัพนัธ์ทางคณิตศาสตร์ 

explore สาํรวจ 

explore mathematical relationships สาํรวจความสมัพนัธ์ทางคณิตศาสตร์ 

exponential notations เคร่ืองหมายยกกาํลงั 

extend a pattern ขยายรูปแบบ 

extend models ขยายตน้แบบ 

extended fact ขอ้เทจ็จริงขยาย 

face หนา้ 

fact ขอ้เทจ็จริง 

fact family (related facts) ครอบครัวขอ้เทจ็จริง (ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้ง) 

factor (noun) ปัจจยั (คาํนาม) 

factor (verb) ปัจจยั (คาํกริยา) 

factorial ใชปั้จจยั 

fair share ส่วนแบ่งท่ียติุธรรม 

fewer นอ้ยกวา่ 

fewer than นอ้ยกวา่ 

fifths ส่วนหา้ 

first แรก 

five หา้ 

flip (reflection) 
foot (ft.) 

โยน (ภาพสะทอ้น) 

ฟตุ (ฟตุ) 

formula สูตร 

formulate conclusions from graphs คิดสูตรบทสรุปจากกราฟ 

formulate predictions from graphs คิดสูตรการคาดเดาจากกราฟ 

four ส่ี 

four-digit number ตวัเลขส่ีหลกั 

fourth ท่ีส่ี 

fraction เศษส่วน 

frequency table ตารางความถ่ี 
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front-end estimation การคาดการณ์หนา้ถึงทา้ย 

gallon (gal) แกลลอน (แกลลอน) 

generate solutions สร้างทางออก 

geometric fact ขอ้เทจ็จริงเรขาคณิต 

geometric figure รูปเรขาคณิต 

geometric pattern รูปแบบเรขาคณิต 

geometric solid เรขาคณิต 

geometry เรขาคณิต 

gram (g) กรัม (ก.) 

graphical representations การแทนดา้นกราฟ 

graphs แผนผงั 

greater มากกวา่ 

greater than (>) มากกวา่ (>) 

greatest มากท่ีสุด 

greatest common divisor (GCD) ตวัหารร่วมมากท่ีสุด (GCD) 

greatest common factor (GCF) ปัจจยัร่วมมากท่ีสุด (GCF) 

grid เสน้ตาราง 

group how many กลุ่ม เท่าไร 

guess เดา 

half hour คร่ึงชัว่โมง 

halves คร่ึง 

halving การแบ่งคร่ึง 

heavier หนกักวา่ 

height ความสูง 

height of a 3-dimensional figure ความสูงของรูปสามมิติ 

height of a parallelogram ความสูงของส่ีเหล่ียมดา้นขนาน 

height of a rectangle ความสูงของส่ีเหล่ียมผืนผา้ 

height of a triangle ความสูงของสามเหล่ียม 

heptagon รูปทรงเจด็เหล่ียม 

hexagon รูปทรงแปดเหล่ียม 

higher สูงกวา่ 

horizontal แนวนอน 

hour ชัว่โมง 
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hour hand เขม็ชัว่โมง 

hundred chart แผนผงัหลกัร้อย 

hundred thousands หลายแสน 

hundred thousand million ร้อน พนั ลา้น 

hundreds หลายร้อย 

hundreds places หลายร้อย สถานท่ี 

hundredths ส่วนร้อย 

hypotenuse ดา้นของสามเหล่ียมมุมฉาก 

icosahedron ทรงยีสิ่บหนา้ 

identify ระบุ 

identify the problem ระบุปัญหา 

element for addition องคป์ระกอบสาํหรับการบวก 

Identify element for multiplication หาองคป์ระกอบสาํหรับการคูณ 

impossible outcome ผลลพัธ์ท่ีเป็นไปไม่ได ้

improper fraction เศษส่วนไม่เหมาะสม 

inch (in) น้ิว (น้ิว) 

increase เพ่ิม 

increasing sequences ลาํดบัท่ีเพ่ิมข้ึน 

inequality ความไม่เท่าเทียม 

input values ใส่ค่า 

Inscribed polygon รูปหลายดา้นท่ีลงรายการ 

inside ภายใน 

integer จาํนวนเตม็ 

interior angles มุมภายใน 

interpret ตีความ 

interpret models ตีความตน้แบบ 

intersect ตดักนั 

intersecting lines เสน้ตดักนั 

invalid approach วธีิไม่ถูกตอ้ง 

inverse operations ปฏิบติัการผกผนั 

inverse property สมบติัผกผนั 

investigate ตรวจสอบ 

irrational numbers จาํนวนอตรรกยะ 
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irregular polygon รูปหลายดา้นอตรรกยะ 

irregular shape รูปร่างอตรรกยะ 

irrelevant information ขอ้มูลไม่เก่ียวขอ้ง 

isosceles triangle สามเหล่ียมหนา้จัว่ 

justify ใหเ้หตุผล 

key sequence ลาํดบัหลกั 

key to a graph กญุแจสู่แผนผงั 

kilogram (kg) กิโลกรัม (กก.) 

kilometer (km) กิโลเมตร (กม.) 

kite ส่ีเหล่ียมรูปวา่ว 

label work งานป้าย 

language of logic (and, or, not) ภาษาของตรรกะ (และ, หรือ, ไม่) 

large / larger / largest กวา้ง / กวา้งกวา่ / กวา้งท่ีสุด 

last สุดทา้ย 

least common denominator (LCD) ตวัหารร่วมนอ้ยท่ีสุด (LCD) 

least common multiple (LCM) ผลคูณร่วมนอ้ยท่ีสุด (LCM) 

leg of a right triangle ดา้นของสามเหล่ียมมุมฉาก 

length ความยาว 

less นอ้ยกวา่ 

less than (<) นอ้ยกวา่ (<) 

lighter เบากวา่ 

like (common denominator) เสมอกนั (ตวัหารร่วม) 

likely มีแนวโนม้ 

line เสน้ 

line graph แผนผงัเสน้ 

line of symmetry เสน้ของสมมาตร 

line plot โครงเร่ืองเสน้ 

line segment ส่วนของเสน้ตรง 

line symmetry สมมาตรเสน้ 

listen ฟัง 

liter (L) ลิตร (ลิตร) 

logical reasoning การใหเ้หตุผลเชิงตรรกะ 

long / longer / longest นาน / นานกวา่ / นานท่ีสุด 
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longer นานกวา่ 

longer than นานกวา่ 

look for a pattern มองหารูปแบบ 

lower ตํ่ากวา่ 

lowest terms (simplest form) คาํตํ่าท่ีสุด (รูปแบบเรียบง่ายสุด) 

make a chart สร้างแผนผงั 

make a diagram สร้างแผนภาพ 

make an organized chart สร้างแผนผงัท่ีจดัการ 

make an organized list สร้างรายช่ือท่ีจดัการ 

make conjectures ทาํการคาดคะเน 

make observations ทาํการสงัเกตการณ์ 

map legend คาํอธิบายเสน้บนแผนท่ี 

map scale ขนาดแผนท่ี 

mass มวล 

match จบัคู ่

mathematical statements คาํกล่าวเชิงคณิตศาสตร์ 

mathematics คณิตศาสตร์ 

mean ค่าเฉล่ีย 

measure วดั 

measurement การวดั 

median มธัยฐาน 

mental math การคิดเลขในใจ 

meter (m) เมตร (ม.) 

metric system of measurement ระบบเมตริกของการวดั 

metric units of measure หน่วยเมตริกของการวดั 

mile ไมล ์

milliliter (ml) มิลลิลิตร (มล.) 

millimeter (mm) มิลลิเมตร (มม.) 

millions หลายลา้น 

minuend เลขตวัตั้ง 

minus ลบ 

minus sign สญัลกัษณ์ลบ 

minute นาที 
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minute hand เขม็นาที 

mixed number จาํนวนผสม 

mode โหมด 

money เงิน 

months of the year เดือนของปี 

more มากกวา่ 

more than (>) มากกวา่ (>) 

more / most มากกวา่ / มากท่ีสุด 

morning เชา้ 

multiple หลาย 

multiple representations การแทนผลคูณ 

multiplicand ตวัตั้งสาํหรับคูณ 

multiplication การคูณ 

multiplicative inverses ผกผนัการคูณ  

multiplier ตวัคูณ 

multiply คูณ 

negative number จาํนวนลบ 

negative rational numbers จาํนวนตรรกยะลบ 

next ถดัไป 

nickel นิกเคิล 

night กลางคืน 

nine เกา้ 

nonagon เกา้เหล่ียม 

nonstandard measure การวดัไม่ไดม้าตรฐาน 

nonstandard representations การแทนไม่ไดม้าตรฐาน 

nonstandard units หน่วยไม่ใช่มาตรฐาน 

noon เท่ียงวนั 

not equal to (¹) ไม่เท่ากบั (¹) 

not equal (≠) ไม่เท่า (≠) 

number ตวัเลข 

number in words คาํอธิบายตวัเลข 

number line เสน้ตวัเลข 

number model แบบจาํลองทางตวัเลข 
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number sentence ประโยคตวัเลข 

number system ระบบตวัเลข 

numeral ตวัเลข 

numeration การนบัเลข 

numerator ตวัเศษ 

numeric expression เคร่ืองหมายตวัเลข 

numeric patterns รูปแบบตวัเลข 

numerical problems ปัญหาตวัเลข 

numerically เชิงตวัเลข 

objects วตัถุ 

objects created using technology วตัถุท่ีสร้างโดยใชเ้ทคโนโลย ี

obtuse angle มุมป้าน 

obtuse triangle รูปสามเหล่ียมป้าน 

octagon รูปแปดเหล่ียม 

octagon parallel lines เสน้ขนานแปดเหล่ียม 

odd number เลขค่ี 

one หน่ึง 

one-digit number ตวัเลขหน่ึงหลกั 

ones หน่ึง 

one’s place ท่ีของคนหน่ึง 

open figure รูปเปิด 

open sentence ประโยคเปิด 

operation ปฏิบติัการ 

operational method / operation วธีิเชิงปฏิบติัการ / ปฏิบติัการ 

oral representations การแทนปากเปล่า 

order ลาํดบั 

order of operations ลาํดบัของปฏิบติัการ 

ordered number pair คูต่วัเลขท่ีจดัลาํดบั 

ordinal number เลขแสดงลาํดบั 

organize จดัการ 

organize work จดัการงาน 

organize chart จดัการแผนผงั 

organize list จดัการรายการ 
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origin ท่ีมา 

ounce (oz.) ออนซ์ (ออนซ์) 

over เหนือ 

pan balance เคร่ืองชัง่แบบมีจานชัง่ 

parabola เสน้โคง้รูปไข ่

parallel  lines เสน้ขนาน 

parallelogram รูปส่ีเหล่ียมดา้นขนาน 

part ส่วน 

part-to-part ratio อตัราส่วนส่วนต่อส่วน 

part-to-whole ratio อตัราส่วนส่วนต่อทั้งหมด 

pattern รูปแบบ 

penny เพนนี 

pentagon รูปหา้เหล่ียม 

percent ร้อยละ 

perimeter ขอบดา้นนอก 

perpendicular lines เสน้ตั้งฉาก 

personal references การอา้งอิงส่วนตวั 

per-unit rate อตัราต่อหน่วย 

physical models ตน้แบบทางกายภาพ 

pi ไพ 

pictograph สญัลกัษณ์ 

pictorial  representations การแทนดว้ยภาพ 

pint (pt) ไพน์ (ไพน์) 

place value ค่าสถานท่ี 

plane ระนาบ 

plane figure รูประนาบ 

plot โครงเร่ือง 

plus บวก 

point จุด 

poll โพล 

polygon รูปหลายดา้น 

polyhedron รูปทรงมีหนา้หลายดา้น 

positive number จาํนวนบวก 



MATHEMATICS - GRADE 3, 4, 5 

NYS Statewide Language RBERN 
 

ENGLISH THAI 
positive power of 10 อาํนาจบวกของ 10 

positive rational numbers จาํนวนตรรกยะบวก 

possible outcomes ผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได ้

post meridian (p.m.) หลงัเท่ียง (น.) 

pound (lb.) ปอนด ์(ปอนด)์ 

power อาํนาจ 

power of 10 อาํนาจของ 10 

predict คาดเดา 

prediction การคาดเดา 

prime factorization การระบุปัจจยัเฉพาะ 

prime number จาํนวนเฉพาะ 

prism ปริซึม 

probability ความน่าจะเป็น 

problem solving strategies กลวธีิการแกปั้ญหา 

process of elimination ขั้นตอนการกาํจดั 

product ผลิตภณัฑ ์

proper fraction เศษส่วนท่ีมีเศษนอ้ยกวา่ส่วน 

property คุณสมบติั 

protractor ไมว้ดัมุม 

pyramid พิรามิด 

Pythagorean Theorem ทฤษฏีบทพีทาโกรัส 

quadrangle จตัุรัส 

quadrant เส้ียวหน่ึงของวงกลม 

quadrilateral รูปส่ีเหล่ียม 

quart (qt) ควอร์ท (ควอร์ท) 

quarter เศษหน่ึงส่วนส่ี 

questions คาํถาม 

quotient ผลหาร 

radius รัศมี 

random number ตวัเลขสุ่ม 

randomly แบบสุ่ม 

range ช่วง 

rate อตัรา 
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ratio อตัราส่วน 

rational number จาํนวนตรรกยะ 

rationale คาํช้ีแจงเหตุผล 

ray ลาํแสง 

real number ตวัเลขจริง 

real world math เลขของโลกแห่งความเป็นจริง 

real world situation สถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 

reasonable estimates การคาดการณ์ท่ีสมเหตุสมผล  

reasonableness ความสมเหตุสมผล 

reasonableness of a solution ความสมเหตุสมผลของทางออก 

recognize จาํแนก 

rectangle รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

reference frame เคา้โครงการอา้งอิง 

regroup (regrouping) สร้างกลุ่มใหม่ (การสร้างกลุ่มใหม่) 

regular polygon รูปหลายดา้นดา้นเท่า 

regular polyhedron รูปทรงมีหนา้หลายดา้นดา้นเท่า 

related facts ขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้ง 

relation symbol สญัลกัษณ์ความสมัพนัธ์ 

relevant information ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

remainder เศษ 

repeated addition การบวกซํ้ า 

repeated subtraction การลบซํ้ า 

repeating decimal ทศนิยมซํ้ า 

rhombus รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 

right angle มุมฉาก 

rotation การหมุน 

round a number ปัดตวัเลข 

rounding การปัด 

rule กฎ 

ruler ไมบ้รรทดั 

same เหมือนกนั 

sample space พ้ืนท่ีตวัอยา่ง 

scale drawing การวาดอตัรา 
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scale on a graph อตัราบนแผนผงั 

scale to measure mass มวลอตัรากบัการวดั 

scalene triangle สามเหล่ียมดา้นไม่เท่า 

scientific notation เคร่ืองหมายทางวทิยาศาสตร์ 

seasons in relation to the months ฤดูกาลในความสมัพนัธ์กบัเดือน 

second วนิาที 

sector รูปตดัท่ีอยูร่ะหวา่งเสน้รัศมี 2 เสน้กบัส่วนของเสน้รอบวง 

semicircle คร่ึงวงกลม 

set of data ชุดขอ้มูล 

set of objects ชุดวตัถุ 

seven เจ็ด 

shape รูปร่าง 

share ส่วนแบ่ง 

shorter สั้นกวา่ 

shorter than สั้นกวา่ 

show การแสดง 

side ดา้น 

similar figures รูปท่ีคลา้ยกนั 

similar triangles รูปสามเหล่ียมท่ีคลา้ยกนั 

similar triangles square จตัุรัสสามเหล่ียมท่ีคลา้ยกนั 

similarities ความคลา้ยกนั 

simplest form รูปแบบท่ีเรียบง่ายท่ีสุด 

simplify an expression ทาํใหเ้คร่ืองหมายง่าย 

simplify fractions ทาํใหเ้ศษส่วนง่าย 

single event เหตุการณ์เดียว 

single-event experiment การทดลองเหตุการณ์เดียว 

six หก 

sixth ท่ีหก 

size ขนาด 

skip count การนบัขา้ม 

slide (translation) สไลด ์(การแปล) 

small / smaller / smallest เลก็ / เลก็กวา่ / เลก็ท่ีสุด 

solid figure รูปของแขง็ 
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solution ทางออก 

solutions ทางออก 

solve แกปั้ญหา 

solve a simpler problem แกปั้ญหาง่ายกวา่ 

some บางส่วน 

sort แยกประเภท 

special case กรณีพิเศษ 

special case (s) กรณีพิเศษ 

speed ความเร็ว 

sphere รูปทรงกลม 

spring ฤดูใบไมผ้ลิ 

square รูปส่ีเหล่ียม 

square array แถวลาํดบัส่ีเหล่ียม 

square number ตวัเลขส่ีเหล่ียม 

square of a number ส่ีเหล่ียมของตวัเลข 

square root of a number รากท่ีสองของตวัเลข 

square unit หน่วยส่ีเหล่ียม 

standard measure การวดัมาตรฐาน 

standard notation เคร่ืองหมายมาตรฐาน 

standard representation การแทนมาตรฐาน 

standard representations การแทนมาตรฐาน 

standard units หน่วยมาตรฐาน 

stem-and-leaf plot แผนภาพตน้-ใบ 

step graph แผนผงัขั้นตอน 

straight angle มุมตรง 

strategies กลวธีิ 

substitute แทน 

substitution การแทน 

subtract ลบ 

subtraction การลบ 

subtraction fact ขอ้เทจ็จริงการลบ 

subtraction sentence ประโยคการลบ 

subtraction sign เคร่ืองหมายการลบ 
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subtrahend ตวัลบ 

sum ผลรวม 

summer ฤดูร้อน 

supplementary angles มุมประชิด 

survey แบบสาํรวจ 

symbols สญัลกัษณ์ 

symbols in verbal form สญัลกัษณ์ในรูปแบบปากเปล่า 

symbols in written form สญัลกัษณ์ในรูปแบบเขียน 

table ตาราง 

take away เอาไป 

tall /taller / tallest สูง /สูงกวา่ / สูงท่ีสุด 

tallies การบนัทึกจาํนวน 

tally mark ป้ายการบนัทึกจาํนวน 

ten สิบ 

ten thousands หลายหม่ืน 

tens หลายสิบ 

tens place ตาํแหน่งท่ีสิบ 

tenth ท่ีสิบ 

term วาระ 

terminating decimal ทศนิยมลงทา้ย 

tessellation กลุ่มรูปแบนราบท่ีเรียงติดต่อกนัโดยไม่เกยกนั 

theorem ทฤษฏีบท 

third ท่ีสาม 

thought process ขั้นตอนการคิด 

thousands หลายพนั 

thousandth ท่ีพกั 

three สาม 

three-digit number เลขสามหลกั 

three-dimensional figure รูปสามมิติ 

tiling การปูกระเบ้ือง 

time เวลา 

to challenge thinking ทา้ทายความคิด 

to clarify thinking ช้ีแจงความคิด 
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to elicit thinking จุดประกายความคิด 

to extend thinking ขยายความคิด 

together ร่วมกนั 

ton ตนั 

translate แปล 

trapezoid รูปส่ีเหล่ียมคางหมู 

trial and error การลองผิดลองถูก 

triangle สามเหล่ียม 

true / false ถูก / ผิด 

turn (rotation) หมุน (การหมุน) 

two สอง 

two-digit number เลขสองหลกั 

two-dimensional figure รูปสองมิติ 

types of representations ประเภทการแทน 

under ใต ้

understand เขา้ใจ 

unit หน่วย 

unit fraction เศษส่วนหน่วย 

unlike denominators ตวัหารไม่เสมอกนั 

unlikely ไม่มีแนวโนม้ 

use manipulatives ใชต้วัปรับใหเ้หมาะสม 

valid approach วธีิท่ีถูกตอ้ง 

value ค่า 

variable ตวัแปร 

Venn diagram แผนภาพเวนน ์

verbal expression เคร่ืองหมายทางวาจา 

verbal form of reasoning รูปแบบการใหเ้หตผุลทางวาจา 

verbal language ภาษาทางวาจา 

verbal process กระบวนการทางวาจา 

verbal symbols สญัลกัษณ์ทางวาจา 

verify claims of others ตรวจสอบการกล่าวอา้งของคนอ่ืน 

verify results ตรวจสอบผลลพัธ์ 

vertex จุดสุดยอด 
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vertical แนวตั้ง 

vertical angles มุมแนวตั้ง 

volume ปริมาณ 

week สปัดาห์ 

whole เตม็ 

whole number จาํนวนเตม็ 

whole numbers จาํนวนเตม็ 

whole unit หน่วยเตม็ 

width ความกวา้ง 

winter ฤดูหนาว 

work backwards ทาํงานถอยหลงั 

write an equation เขียนสมการ 

written form of reasoning รูปแบบเขียนของการใหเ้หตผุล 

written language ภาษาเขียน 

written representations การแทนแบบเขียน 

written symbols สญัลกัษณ์แบบเขียน 

yard (yd) หลา (หลา) 

year ปี 

zero ศูนย ์

zero as the identify element in addition ศูนยใ์นการหาองคป์ระกอบในการบวก 

zero property of addition คุณสมบติัศูนยข์องการบวก 

zero property of multiplication คุณสมบติัศูนยข์องการคูณ 

 




