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absolute value ค่าสมับูรณ์ 

accurately label work กาํหนดตาํแหน่งงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

adapt ปรับตวั 

additive inverse ผกผนับวก 

adjacent ประชิด 

adjacent side of a triangle ดา้นประชิดของสามเหล่ียม 

algebra พีชคณิต 

algebraic equation สมการพีชคณิต 

algebraic expression เคร่ืองหมายทางพีชคณิต 

algebraic inequalities ความไม่เท่ากนัพีชคณิต 

algebraic pattern รูปแบบพีชคณิต 

algebraic solution ทางออกพีชคณิต 

algebraically เชิงพีชคณิต 

alternate exterior angle มุมแยง้ภายนอก 

alternate interior angles มุมแยง้ภายใน 

altitude ระดบัความสูง 

analyze วเิคราะห์ 

angle bisector เสน้แบ่งคร่ึงมุม 

angle pairs คู่มุม  

apply ประยกุต ์

apply a variety of strategies ประยกุตก์ลวธีิหลากหลาย 

appropriate mathematical terms เง่ือนไขคณิตศาสตร์เหมาะสม 

approximation การคาดประมาณ 

arc ส่วนโคง้ 

area พ้ืนท่ี 

area of a circle พ้ืนท่ีของวงกลม 

argument การโตแ้ยง้ 

arithmetically เชิงเลขคณิต 

associative property of addition คุณสมบติัเปล่ียนกลุ่มสาํหรับการบวก 

associative property of multiplication คุณสมบติัเปล่ียนกลุ่มสาํหรับการคูณ 

base (of percent) ฐาน (ร้อยละ) 

base of a 2-dimensional shape ฐานของรูปร่างสองมิติ 
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base of a 3-dimensional shape ฐานของรูปร่างสามมิติ 

base ten number system ระบบเลขฐานสิบ 

binomial ทวนิาม 

bisector เสน้แบ่งคร่ึง 

calculate คาํนวณ 

calculate distance คาํนวณระยะทาง 

calculate unit price คาํนวณราคาหน่วย 

calculate volume คาํนวณปริมาณ 

Celsius เซลเซียส 

central angle มุมท่ีจุดศูนยก์ลาง 

chord เสน้ตรงระหวา่งจุดบนเสน้รอบวง 

circle วงกลม 

circle graph กราฟวงกลม  

circumference เสน้รอบวง 

clarifying questions คาํถามช้ีแจง 

coefficient ค่าสมัประสิทธ์ิ 

coherent  สอดคลอ้งกนั  

collaboration การทาํงานร่วมกนั 

combine like terms การรวมพจน์ท่ีคลา้ยกนั 

commission งานท่ีรับผิดชอบ 

commutative property of addition คุณสมบติัของการบวกท่ีสลบัท่ีได ้

commutative property of multiplication คุณสมบติัของการคูณท่ีสลบัท่ีได ้ 

compare strategies กลวธีิเปรียบเทียบ  

compare unit price เปรียบเทียบราคาหน่วย 

Compass เขม็ทิศ 

complementary angles มุมประกอบมุมฉาก 

compound events เหตุการณ์ประกอบ 

comprehend เขา้ใจ 

conclusion บทสรุป 

conduct ความประพฤติ 

congruent เท่ากนัทุกดา้น 

conjecture (noun) การคาดคะเน (คาํนาม) 
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conjecture (verb) การคาดคะเน (คาํกริยา) 

connections การเช่ือมโยง 

consecutive integers จาํนวนเตม็ต่อเน่ืองตามลาํดบั  

consolidate รวม 

constraints ขอ้จาํกดั 

construction การสร้าง 

convert money แปลง เงิน 

convert capacity within a given แปลงความจุในค่าท่ีให ้

convert mass within a given system แปลงมวลในระบบท่ีให ้

convert volume within a given system แปลงปริมาณในระบบท่ีให ้

convert within a given system แปลงในระบบท่ีให ้

coordinate geometry เรขาคณิตระดบัเดียวกนั 

corresponding angles มุมลงรอยกนั 

corresponding sides ดา้นลงรอยกนั 

counterexample ตวัอยา่งโตต้อบ 

counting (natural) numbers จาํนวนนบั (ธรรมชาติ)  

counting numbers ตจาํนวนนบั 

cup ถว้ย 

customary units of capacity หน่วยของความจุตามปกติ 

customary units of mass หน่วยของมวลตามปกติ 

data ขอ้มูล 

decode ถอดรหสั 

defend ปกป้อง 

degree of a polynomial องศาของพหุนาม 

density ความหนาแน่น 

dependent events เหตุการณ์ตาม 

describe บรรยาย 

develop formulas พฒันาสูตร 

diameter เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 

differentiate แยกความแตกต่าง 

dilate ขยาย 

dilation การขยาย 
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dimensions มิติ 

discuss พดูคุย 

distance ระยะทาง 

distinguish แยก 

distributive property คุณสมบติัยอ่ย  

domain โดเมน 

double bar graph กราฟแท่งคู ่

double line graphs กราฟเสน้คู ่

draw a graph วาดกราฟ 

draw a picture วาดรูป 

draw conclusions สร้างบทสรุป 

equation สมการ 

equation of a line สมการของเสน้ 

equidistant ระยะห่างเท่ากนั 

equivalent customary units of หน่วยเทียบเท่าตามปกติของ 

equivalent fractions เศษส่วนเทียบเท่า 

equivalent numerical expressions เคร่ืองหมายตวัเลขเทียบเท่า 

equivalent ratios อตัราส่วนเทียบเท่า 

estimate คาดการณ์ 

evaluate ประเมิน 

evaluate conjectures ประเมินการคาดคะเน 

evaluate efficiency ประเมินประสิทธิภาพ 

exchange rate table ตารางอตัราการแลกเปล่ียน 

expenses  ค่าใชจ่้าย 

explain อธิบาย 

explore สาํรวจ 

exponent เลขช้ีกาํลงั 

exponential form รูปแบบยกกาํลงั 

extend ขยาย 

exterior angle มุมภายนอก 

extremes (of a proportion) ค่ามากสุด (สดัส่วน) 

faces and bases ดา้นหนา้และฐาน 
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of cones ของกรวย 

of cylinders ของกระบอก 

of prisms ของปริซึม 

of pyramids ของพีรามิด 

factor ปัจจยั 

Fahrenheit ฟาเรนไฮต ์

favorable outcome ผลลพัธ์อาํนวย  

fixed distance ระยะทางคงท่ี  

formally อยา่งเป็นทางการ 

formula สูตร 

formulate คิดสูตร 

formulate mathematically คิดสูตรคณิตศาสตร์ 

fraction เศษส่วน 

frequency ความถ่ี 

frequency table ตารางความถ่ี  

function ฟังกช์นั 

function notation เคร่ืองหมายฟังกช์นั 

function rule กฎฟังกช์นั  

fundamental counting principle หลกัการนบัพ้ืนฐาน 

Gallon แกลลอน 

generalizations การสรุปแนวคิด 

geometric shape รูปร่างเรขาคณิต 

geometry เรขาคณิต 

Graphically โดยกราฟ 

gratuity เงินค่าตอบแทน 

greatest common factor ปัจจยัร่วมมากท่ีสุด 

height ความสูง 

histogram กราฟแสดงสถิติ 

hypotenuse ดา้นของสามเหล่ียมมุมฉาก 

ideas ความคิด 

identity อตัลกัษณ์ 

identity element องคป์ระกอบอตัลกัษณ์ 
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identity property of addition คุณสมบติัของการบวกอตัลกัษณ์ 

identity property of multiplication คุณสมบติัของการคูณอตัลกัษณ์ 

image ภาพ 

impossible outcomes ผลลพัธ์ท่ีเป็นไปไม่ได ้

income รายได ้

Indirect โดยออ้ม 

inductive reasoning การใหเ้หตุผลทางอุปนยั 

inequality อสมการ 

informally อยา่งไม่เป็นทางการ 

input values ป้อนค่า 

integer จาํนวนเตม็ 

integer coefficients ค่าสมัประสิทธ์ิจาํนวนเตม็ 

integral จาํนวนเตม็ 

integral exponents เลขช้ีกาํลงัจาํนวนเตม็ 

interconnect เช่ือมโยงกนั 

interest ดอกเบ้ีย 

interest rates อตัราดอกเบ้ีย  

interior angles มุมภายใน 

interpret ตีความ 

interpret graphs ตีความกราฟ 

invalid approach วธีิท่ีไม่ถูกตอ้ง 

inverse element องคป์ระกอบผกผนั 

inverse operation ปฏิบติัการผกผนั 

investigate สอบสวน 

investigate conjectures สอบสวนการคาดคะเน 

irrational numbers จาํนวนอตรรกยะ 

irregular polygon รูปหลายดา้นอตรรกยะ 

irrelevant information ขอ้มูลไม่เก่ียวขอ้ง 

justify ใหเ้หตุผล 

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

law of exponents for division กฎของเลขช้ีกาํลงัสาํหรับการหาร 

law of exponents for multiplication กฎของเลขช้ีกาํลงัสาํหรับการคูณ 
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law of exponents กฎของเลขช้ีกาํลงั 

legs of a right triangle ดา้นของสามเหล่ียมตั้งฉาก 

length ความยาว 

levels of precision ระดบัความแม่นยาํ 

like (common) denominators ตวัหารร่วม (ร่วม) 

like terms พจน์ท่ีคลา้ยกนั 

line เสน้ 

line graph กราฟเสน้ 

line symmetry สมมาตรเสน้ 

linear equation สมการเชิงเสน้ 

linear inequalities ความไม่เท่ากนัเชิงเสน้  

linear relationship ความสมัพนัธ์เชิงเสน้  

liter ลิตร 

logic ตรรกะ 

logical argument การโตแ้ยง้เชิงตรรกะ 

logical reasoning การใหเ้หตุผลเชิงตรรกะ 

lowest terms จาํนวนตํ่าสุด 

magnitude ขนาด 

make conjectures ทาํการคาดคะเน 

manipulative (s) ตวัปรับใหเ้หมาะสม 

map scale อตัราแผนท่ี  

mathematical argument การโตแ้ยง้ทางคณิตศาสตร์ 

mathematical ideas ความคิดทางคณิตศาสตร์ 

mathematical language ภาษาทางคณิตศาสตร์ 

mathematical phenomena ปรากฏการณ์ทางคณิตศาสตร์ 

mathematical relationships ความสมัพนัธ์ทางคณิตศาสตร์ 

mathematical statement คาํกล่าวเชิงคณิตศาสตร์ 

mean ค่าเฉล่ีย 

mean (of a proportion) ค่าเฉล่ีย (ของสดัส่วน) 

measure capacity ความจุการวดั  

measures of central tendency การวดัแนวโนม้ศูนยร์วม 

median มธัยฐาน 
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methods of proof วธีิsของหลกัฐาน 

metric system ระบบเมตริก 

metric units of capacity หน่วยเมตริกของความจุ 

metric units of mass หน่วยเมตริกของมวล 

milliliter มิลลิลิตร 

misleading ท่ีทาํใหเ้ขา้ใจผิด 

mixed numbers จาํนวนผสม 

mode โหมด 

model (noun) ตน้แบบ (คาํนาม) 

model problems ปัญหาตน้แบบ 

model situations สถานการณ์ตน้แบบ 

model using manipulatives ตน้แบบท่ีใชต้วัปรับใหเ้หมาะสม 

model (s) ตน้แบบ 

models ตน้แบบ 

monitor ตรวจตรา 

monomial เอกนาม 

multiple ผลคูณ 

multiple representations การแทนผลคูณ 

multiplicative inverse  (reciprocal) ผกผนัการคูณ (ท่ีกลบักนั) 

multiply (multiplication) คูณ (การคูณ) 

natural numbers จาํนวนธรรมชาติ 

negative ลบ 

nonadjacent side of a triangle ดา้นไม่ประชิดของสามเหล่ียม 

nonlinear equation สมการไม่เชิงเสน้ 

nonlinear relationship ความสมัพนัธ์ไม่เชิงเสน้ 

non-perfect squares ส่ีเหล่ียมท่ีไม่สมบูรณ์แบบ 

non-repeating decimal ทศนิยมไม่ซํ้ า 

nonstandard representations การแทนไม่ไดม้าตรฐาน 

non-terminating decimal ทศนิยมไม่ส้ินสุด 

not preserved ท่ีไม่รักษา 

number line เสน้ตวัเลข 

number system ระบบตวัเลข 



Mathematics Glossary – Intermediate School Level 
 

NYS Statewide Language RBERN 
 

ENGLISH THAI 
numeric (arithmetic) expression เคร่ืองหมายตวัเลข (เลขคณิต) 

numerical problem ปัญหาตวัเลข 

numerically เชิงตวัเลข 

observe patterns สงัเกตรูปแบบ 

operation ปฏิบติัการ 

operations with polynomials ปฏิบติัการกบัพหุนาม 

order (verb) ลาํดบั (คาํกริยา) 

order of operations ลาํดบัของปฏิบติัการ 

ordered pair คู่ท่ีจดัอนัดบั 

organize work จดัการงาน 

organized chart แผนผงัท่ีจดัการ 

organized list รายช่ือท่ีจดัการ 

parallel lines เสน้ขนาน 

Percent ร้อยละ 

percent decrease การลดร้อยละ  

percent increase การเพ่ิมร้อยละ 

percent of quantity ร้อยละของปริมาณ 

perfect square ส่ีเหล่ียมสมบูรณ์แบบ  

perimeter ขอบดา้นนอก 

perpendicular bisector เสน้แบ่งคร่ึงตั้งฉาก 

personal references for capacity การอา้งอิงส่วนตวัสาํหรับความจุ 

personal references for units of การอา้งอิงส่วนตวัสาํหรับหน่วยของ 

physical phenomena ปรากฏการณ์ทางกายภาพ 

Pi(TT) พาย(ทีที) 

pint ไพน์ 

plot แผนภาพ 

point จุด 

polygon รูปหลายดา้น 

polynomial พหุนาม 

population ประชากร 

positive บวก 

possible outcomes ผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได ้
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power อาํนาจ 

predict คาดเดา 

pre-image ภาพตวัอยา่ง 

preserved ท่ีรักษาไว ้

prime factorization การระบุปัจจยัเฉพาะ 

probability ความน่าจะเป็น 

procedures การดาํเนินงาน 

process of elimination ขั้นตอนการกาํจดั 

profit กาํไร 

properties of real numbers สมบติัขงอจาํนวนจริง 

proportion สดัส่วน 

proportional reasoning การใหเ้หตุผลตามสดัส่วน 

proportionality การมีสดัส่วน 

protractor ไมว้ดัมุม 

Pythagorean theorem ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

quadrant เส้ียวหน่ึงของวงกลม 

quadratic equation สมการกาํลงัสอง 

quadratics กาํลงัสอง 

quadrilateral รูปส่ีเหล่ียม 

quart ควอร์ท 

radius รัศมี 

range ช่วง 

rate อตัรา 

rate อตัรา 

rate of change อตัราการเปล่ียน 

rate of interest อตัราดอกเบ้ีย 

ratio อตัราส่วน 

rational numbers จาํนวนตรรกยะ 

rationale คาํช้ีแจงเหตุผล 

real numbers จาํนวนจริง 

reasonableness of a solution ความสมเหตุสมผลของทางออก 

recognize connections จาํแนกการเช่ือมโยง 
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record data บนัทึกขอ้มูล 

rectangle ส่ีเหล่ียมผืนผา้ 

rectangular prism ปริซึมส่ีเหล่ียมผืนผา้ 

reflect สะทอ้น 

reflection ภาพสะทอ้น 

refute ลบลา้ง 

regular polygon รูปหลายดา้นดา้นเท่า 

relation ความสมัพนัธ์ 

relative error  ขอ้ผิดพลาดสมัพทัธ์  

relevant information ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

repeating decimal ทศนิยมซํ้ า 

results ผลลพัธ์ 

rhombus ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 

right angle มุมฉาก 

rotate หมุนเวยีน 

rotation การหมุน 

rotational symmetry สมมาตรการหมุน 

round (verb) ปัด (คาํกริยา) 

rule กฎ 

Sale price ราคาขาย 

Sales การขาย 

sampling การใหต้วัอยา่ง 

scientific notation เคร่ืองหมายทางวทิยาศาสตร์ 

sector เซกเตอร์ 

segment bisector เสน้แบ่งคร่ึงเซ็กเมนต ์

similar triangles สามเหล่ียมท่ีคลา้ยกนั 

simple interest ดอกเบ้ียเชิงเด่ียว 

simplify ทาํใหง่้าย 

simplify expressions ทาํใหเ้คร่ืองหมายง่าย 

slope ลาดเอียง 

slope-intercept form รูปแบบลาดเอียง-เสน้ตรงตดัผา่น  

social contexts บริบททางสงัคม 
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social phenomena ปรากฏการณ์ทางสงัคม 

solution ทางออก 

solution set เซตผลเฉลย 

solution set of an equation เซตผลเฉลยของสมการ 

solution set of an inequality เซตผลเฉลยของอสมการ 

solutions ทางออก 

solve  แกปั้ญหา  

solve a simpler problem แกปั้ญหาง่ายกวา่ 

spatial reasoning การใหเ้หตุผลเก่ียวกบัพ้ืนท่ี 

special case (s) กรณีพิเศษ 

square ส่ีเหล่ียม 

square root รากท่ีสอง 

standard form of a number รูปแบบของตวัเลขมาตรฐาน 

standard representations การแทนมาตรฐาน 

statistics สถิติ 

straight edge ขอบตรง 

strategies  กลวธีิ  

strategy selection การเลือกกลวธีิ 

subset  เซตยอ่ย  

substitute  แทน  

supplementary angles มุมประชิด 

supportive argument การโตแ้ยง้สนบัสนุน 

surface area of prims พ้ืนท่ีพ้ืนผิวของพริซึม 

surface area of cylinders พ้ืนท่ีพ้ืนผิวของกระบอก 

symbols in verbal form สญัลกัษณ์ในรูปแบบปากเปล่า 

symbols in written form สญัลกัษณ์ในรูปแบบเขียน 

symmetry  สมมาตร  

system of equations ระบบของสมการ 

system of inequalities ระบบของอสมการ 

table of values ตารางค่า 

tax ภาษี 

technical writing การเขียนเชิงเทคนิค 
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term วาระ 

terminating decimal ทศนิยมท่ีส้ินสุด 

transformation การแปรรูป 

transformational geometry การเล่ือนขนานทางเรขาคณิต 

translate แปล 

translation การเล่ือนขนาน 

transversal ท่ีตดัขวาง 

Trapezoid ส่ีเหล่ียมคางหมู 

Trial and error การลองผิดลองถูก 

triangle สามเหล่ียม 

trinomial ไตรนาม 

unlike denominators ตวัหารไม่เสมอกนั 

valid approach วธีิท่ีถูกตอ้ง 

validity of sample methods วธีิความถูกตอ้งของตวัอยา่ง 

variable ตวัแปร 

Venn diagram แผนภาพเวนน ์

verbal expression เคร่ืองหมายทางวาจา 

verbal form รูปแบบทางวาจา  

verbal sentence ประโยคทางวาจา 

verbal symbols สญัลกัษณ์ทางวาจา 

verbally โดยวาจา 

verify claims of others ตรวจสอบการกล่าวอา้งของคนอ่ืน 

verify results ตรวจสอบผลลพัธ์ 

vertex จุดสุดยอด 

vertical แนวตั้ง 

vertical angles มุมแนวตั้ง 

vertical line test การทดสอบเสน้แนวตั้ง 

vertical lines เสน้แนวตั้ง 

visualization จินตนาการ 

volume ปริมาตร 

volume of a cylinder ปริมาตรของกระบอก 

volume of a prism ปริมาตรของปริซึม 
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whole number จาํนวนเตม็ 

width ความกวา้ง 

work backwards งานถอยหลงั 

write an equation เขียนสมการ 

Y-intercept เสน้ตรงตดัผา่นแกนวาย 

zero property of multiplication คุณสมบติัศูนยข์องการคูณ 

 




