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Problem Solving การแก้ปัญหา 

AA triangle similarity ความคลา้ยกนัของสามเหล่ียม AA 

AAA triangle similarity ความคลา้ยกนัของสามเหล่ียม AAA 

AAS triangle congruence ความสอดคลอ้งกนัของสามเหล่ียม AAS 

additive property of equality คุณสมบติัการบวกดว้ยจาํนวนท่ีเท่ากนั 

algorithm อลักอริธึม 

apply ประยกุต ์

ASA triangle congruence ความสอดคลอ้งกนัของสามเหล่ียม ASA 

conjecture การคาดคะเน 

constraints ขอ้จาํกดั 

construct สร้าง 

discover คน้พบ 

dynamic geometry software ซอฟตแ์วร์เรขาคณิตพลวตั 

explore สาํรวจ 

generalization การสรุปแนวคิด 

inductive reasoning การใหเ้หตุผลทางอุปนยั 

justify ใหเ้หตุผล 

parameters ตวัแปร 

reason เหตผุล 

truth value ค่าความจริง 

valid argument การโตแ้ยง้ท่ีถูกตอ้ง 

Reasoning and Proof การให้เหตุผลและหลกัฐาน 

AA triangle similarity ความคลา้ยกนัของสามเหล่ียม AA 

AAA triangle similarity ความคลา้ยกนัของสามเหล่ียม AAA 

AAS triangle congruence ความสอดคลอ้งกนัของสามเหล่ียม AAS 

analytical proof หลกัฐานจากการวแิคราะห์ 

angle addition postulate สมมุติฐานการบวกมุม 

ASA triangle congruence ความสอดคลอ้งกนัของสามเหล่ียม ASA 

axiom ความจริงท่ีไม่จาํเป็นตอ้งพิสูจน ์

biconditional เง่ือนไขสองทาง 

conclusion บทสรุป 

conditional statement คาํกล่าวแบบมีเง่ือนไข 
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conjecture การคาดคะเน 

conjunction ประพจน์เช่ือม 

contradiction ความไม่ลงรอยกนั 

contrapositive of a statement การแยง้สลบัท่ีของคาํกล่าว 

converse of a statement ความตรงกนัขา้มของคาํกล่าว 

counterexample ตวัอยา่งโตต้อบ 

deductive proof หลกัฐานท่ีหกัลบได ้

deductive reasoning การใหเ้หตุผลท่ีหกัลบได ้

definition การนิยาม 

disjunction ประพจน์เลือก 

dynamic geometry software ซอฟตแ์วร์เรขาคณิตพลวตั 

equivalence relation ความสมัพนัธ์สมมูล 

Euclidean Parallel Postulate สมมุติฐานขนานแบบยคุลิด 

explain อธิบาย 

geometry เรขาคณิต 

hypotenuse and leg triangle congruence ดา้นของสามเหล่ียมมุมฉากและความสอดคลอ้งกนัของดา้นสามเหล่ียม 

hypothesis สมมุติฐาน 

indirect proof หลกัฐานโดยออ้ม 

inductive reasoning การใหเ้หตุผลทางอุปนยั 

inverse of a statement ความผกผนัของคาํกล่าว 

investigate สอบสวน 

justify ใหเ้หตุผล 

logical equivalence สมดุลเชิงตรรกะ 

negation การปฏิเสธ 

paragraph proof หลกัฐานยอ่หนา้ 

parallel postulate (s) สมมุติฐานเทียบเท่า 

proof หลกัฐาน 

proof by contradiction หลกัฐานจากความไม่ลงรอยกนั 

proportional ตามสดัส่วน 

Pythagorean Theorem ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

reason เหตผุล 

reflexive property of equality คุณสมบติัความเท่าเทียมกนัยอ้นกลบั 

SAS triangle congruence ความสอดคลอ้งกนัของสามเหล่ียม SAS 

SAS similarity theorem ทฤษฎีบทความคลา้ยกนั SAS 
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SSS triangle congruence ความสอดคลอ้งกนัของสามเหล่ียม SSS 

substitution property คุณสมบติัการแทน 

subtraction property of equality คุณสมบติัการแทนค่าของความเท่าเทียมกนั 

symmetric property of equality คุณสมบติัสมมาตรของความเท่าเทียมกนั 

theorem ทฤษฎีบท 

transformational proof หลกัฐานการแปลง 

transitive property of equality  คุณสมบติัเปล่ียนแปลงของความเท่าเทียมกนั  

truth value ค่าความจริง 

two-column proof หลกัฐานสองคอลมัน ์

undefined terms วาระท่ีไม่ไดก้าํหนด 

union of sets การรวมกนัของชุด 

valid argument การโตแ้ยง้ท่ีถูกตอ้ง 

Communication การส่ือสาร 

axiom ความจริงท่ีไม่จาํเป็นตอ้งพิสูจน ์

bi-conditional เง่ือนไขสองทาง 

compound statement คาํกล่าวประกอบ 

conclusion บทสรุป 

conjecture การคาดคะเน 

conjunction ประพจน์เช่ือม 

contrapositive of a statement การแยง้สลบัท่ีของคาํกล่าว 

definition การนิยาม 

disjunction ประพจน์เลือก 

explain อธิบาย 

hypothesis สมมุติฐาน 

Inverse of a statement ความผกผนัของคาํกล่าว 

justify ใหเ้หตุผล 

negation การปฏิเสธ 

theorem ทฤษฎีบท 

truth value ค่าความจริง 

undefined terms วาระท่ีไม่ไดก้าํหนด 

Connections การเช่ือมโยง 

apply ประยกุต ์
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compound locus ตาํแหน่งรวม 

discover คน้พบ 

intersection of sets จุดบรรจบของชุด 

investigate สอบสวน 

spatial relationships ความสมัพนัธ์ทางพ้ืนท่ี 

union of sets การรวมกนัของชุด 

Representation การแทน 

analytical geometry เรขาคณิตเชิงวเิคราะห์ 

coordinate geometry เรขาคณิตระดบัเดียวกนั 

definition การกาํหนด 

Euclidean geometry เรขาคณิตแบบยคุลิด 

function ฟังกช์นั 

graphical representation การแทนดว้ยกราฟ 

locus of points ตาํแหน่งของจุด 

logical equivalence สมดุลตรรกะ 

non-Euclidean geometry เรขาคณิตแบบไม่ใช่ยคุลิด 

three dimensional space พ้ืนท่ีสามมิติ 

transformational geometry เรขาคณิตท่ีเปล่ียนแปลง 

two dimensional space พ้ืนท่ีสองมิติ 

Geometric Relationships ความสัมพนัธ์เชิงเรขาคณิต 

AA triangle similarity ความคลา้ยกนัของสามเหล่ียม AA 

AAA triangle similarity ความคลา้ยกนัของสามเหล่ียม AAA 

AAS triangle congruence ความสอดคลอ้งกนัของสามเหล่ียม AAS 

ASA triangle congruence ความสอดคลอ้งกนัของสามเหล่ียม ASA 

absolute value ค่าสมับูรณ์ 

acute angle มุมแหลม 

acute triangle สามเหล่ียมแหลม 

adjacent angles มุมประชิด 

algebraic representation การแทนทางพีชคณิต 

alternate interior angles มุมภายในสลบั 

altitude ระดบัความสูง 

analytical geometry เรขาคณิตเชิงวเิคราะห์ 
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angle มุม 

angle bisector เสน้แบ่งคร่ึงมุม 

angle measure การวดัมุม 

apothem เสน้ตั้งฉากจากจุดศูนยก์ลางไปดา้นหน่ึงของสามเหล่ียมดา้นเท่า 

arc ส่วนโคง้ 

arc measure การวดัส่วนโคง้ 

area พ้ืนท่ี 

axis of symmetry แกนของสมมาตร 

base ฐาน 

betweenness การอยูร่ะหวา่ง 

bisector เสน้แบ่งคร่ึง 

center of a circle ศูนยก์ลางของวงกลม 

center of a regular polygon ศูนยก์ลางของรูปหลายดา้นดา้นเท่า 

center of gravity ศูนยก์ลางของแรงโนม้ถ่วง 

central angle มุมกลาง 

central angle of a regular polygon มุมกลางของรูปหลายดา้นดา้นเท่า 

centroid จุดก่ึงกลาง 

chord เสน้ตรงระหวา่งจุดบนเสน้รอบวง 

circle วงกลม 

circumcenter ศูนยก์ลางวงลอ้ม 

circumcircle (about a polygon) เสน้รอบวงกลม (เก่ียวกบัรูปหลายดา้น) 

circumference เสน้รอบวง 

collinear points จุดร่วมเสน้ตรง 

common tangents เสน้สมัผสัร่วม 

complementary angles มุมท่ีเก้ือกลู 

concave polygon รูปเวา้หลายดา้น 

concentric circles วงกลมท่ีมีศูนยก์ลางร่วมกนั 

concurrent lines เสน้พร้อมกนั 

cone กรวย 

congruence ความสอดคลอ้งกนั 

conic sections วชิาเรขาคณิตเก่ียวกบัรูปร่างต่างๆ จากทรงกรวย 

constant of proportionality ค่าคงท่ีของการไดส้ดัส่วน 

convex polygon รูปหลายดา้นนูน 

coordinate geometry เรขาคณิตระดบัเดียวกนั 
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coplanar บนท่ีราบเดียวกนั 

corresponding angles มุมลงรอยกนั 

corresponding parts ส่วนท่ีลงรอยกนั 

corresponding side ดา้นท่ีลงรอยกนั 

cross-section ส่วนขา้ม 

cube ลูกบาศก ์

cylinder กระบอก 

definition การนิยาม 

diagonal ทแยงมุม 

diameter เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 

dihedral angle มุมระหวา่งสองระนาบ 

distance ระยะทาง 

distance between a point and a line ระยะทางระหวา่งจุดและเสน้ 

distance between two parallel lines ระยะทางระหวา่งสองเสน้ขนาน 

distance between two points ระยะทางระหวา่งสองจุด 

dodecahedron เหล่ียมสิบสองดา้น 

ellipse วงรี 

endpoint จุดส้ินสุด 

equiangular ท่ีมีมุมทุกมุมเท่ากนั 

equidistant ระยะห่างเท่ากนั 

equilateral triangle สามเหล่ียมดา้นเท่า 

equilateral polygon รูปหลายดา้นดา้นเท่า 

Euclidean Geometry เรขาคณิตแบบยคุลิด 

Euclidean Parallel Postulate สมมุติฐานขนานแบบยคุลิด 

exterior ภายนอก 

exterior angle มุมภายนอก 

external secant segment เซ็กเมนตเ์สน้ตรงท่ีตดัวงกลมภายนอก 

face of a polyhedron ดา้นหนา้ของรูปทรงมีหนา้หลายดา้น 

foot of an altitude ดา้นล่างของระดบัความสูง 

function ฟังกช์นั 

geometric mean ค่าเฉล่ียทางเรขาคณิต 

geometry เรขาคณิต 

golden ratio อตัราส่วนทองคาํ 

golden rectangle ส่ีเหล่ียมผืนผา้ทองคาํ 
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great circle เสน้ท่ีผา่โลกออกเป็นสองซีกเท่ากนั 

hemisphere ซีกโลก 

Heron’s formula สูตรเฮรอน 

hexagon หกเหล่ียม 

hypotenuse ดา้นของสามเหล่ียมมุมฉาก 

icosahedron เศษหน่ึงส่วนส่ี 

in center of a polygon ตรงกลางของรูปหลายดา้น 

inclination ความโนม้เอียง 

inscribed angle มุมจารึกไว ้

inscribed circle วงกลมจารึกไว ้

intercepted arc ส่วนโคง้เสน้ตรงตดัผา่น 

intercepts เสน้ตรงตดัผา่น 

interior ภายใน 

intersecting lines เสน้ตดักนั 

isosceles trapezoid ส่ีเหล่ียมหนา้จัว่คางหมู 

isosceles triangle สามเหล่ียมหนา้จัว่ 

kite วา่ว 

lateral area of a prism พ้ืนท่ีดา้นขา้งของปริซึม 

lateral edge ขอบดา้นขา้ง 

lateral face ดา้นหนา้ดา้นขา้ง 

lateral surface พ้ืนผิวดา้นขา้ง 

legs of a right triangle ดา้นของสามเหล่ียมตั้งฉาก 

legs of a isosceles trapezoid ดา้นของส่ีเหล่ียมหนา้จัว่คางหมู 

length ความยาว 

line เสน้ 

line segment เซ็กเมนตเ์สน้ 

linear pair คู่เชิงเสน้ 

locus of points ตาํแหน่งของจุด 

major arc ส่วนโคง้หลกั 

mean proportional ค่าเฉล่ียตามสดัส่วน 

measure of an angle การวดัมุม 

measure of an arc การวดัส่วนโคง้ 

median of a trapezoid มธัยฐานส่ีเหล่ียมคางหมู 

median of a triangle มธัยฐานสามเหล่ียม 
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midpoint จุดก่ึงกลาง 

mid-segment เซ็กเมนตก่ึ์งกลาง 

minor arc ส่วนโคง้เลก็ 

n-gon เอน็-กอน 

non-collinear ท่ีไม่ใช่ร่วมเสน้ตรง 

non-coplanar ท่ีไม่ใช่บนท่ีราบเดียวกนั 

non-Euclidean geometry เรขาคณิตแบบไม่ใช่ยคุลิด 

obtuse angle มุมป้าน 

obtuse triangle สามเหล่ียมป้าน 

octagon แปดเหล่ียม 

octahedron รูปแปดดา้น 

opposite rays รังสีสองเสน้ท่ีมีตุดส้ินสุดร่วมกนัซ่ึงช้ีไปในทางตรงขา้มกนัและก่อใหเ้กิดเสน้ตรง 

orthocenter จุดออร์โทเซนเตอร์ 

orthogonal มุมฉาก 

parabola เสน้โคง้พาราโบลา 

parallel line segments เซ็กเมนตเ์สน้ขนาน 

parallel lines เสน้ขนาน 

parallelepiped รูปทรงบาศกท่ี์มีดา้นขนานกนัแตไ่ม่เป็นมุมฉาก 

parallelogram ส่ีเหล่ียมดา้นขนาน 

pentagon หา้เหล่ียม 

perimeter ขอบดา้นนอก 

perpendicular bisector เสน้แบ่งคร่ึงตั้งฉาก 

perpendicular bisector concurrence จุดบนเสน้แบ่งคร่ึงตั้งฉาก 

perpendicular lines เสน้ตั้งฉาก 

perpendicular planes ระนาบตั้งฉาก 

pi ไพ 

plane ระนาบ 

point จุด 

point of concurrency จุดของการเกิดในเวลาเดียวกนั 

point of tangency จุดของการสมัผสัของเสน้รอบวง 

polygon รูปหลายดา้น 

polyhedron รูปทรงมีหนา้หลายดา้น 

prism ปริซึม 

product property of proportions คุณสมบติัผลท่ีไดข้องสดัส่วน 
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proportional ตามสดัส่วน 

pyramid พิรามิด 

Pythagorean Theorem ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

quadrant เส้ียวหน่ึงของวงกลม 

quadratic equation สมการกาํลงัสอง 

quadratic formula สูตรกาํลงัสอง 

quadrilateral รูปส่ีเหล่ียม 

radius รัศมี 

ratio อตัราส่วน 

ray รังสี 

real numbers จาํนวนจริง 

rectangle ส่ีเหล่ียมผืนผา้ 

rectangular solid ของแขง็รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ 

regular polygon รูปหลายดา้นดา้นเท่า 

remote interior angles มุมภายในระยะไกล 

rhombus ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 

right angle มุมฉาก 

right triangle สามเหล่ียมมุมฉาก 

scalene triangle สามเหล่ียมดา้นไม่เท่า 

secant เสน้ตรงท่ีตดัวงกลม 

segment เซ็กเมนต ์

segment of a circle เซ็กเมนตข์องวงกลม 

semicircle คร่ึงวงกลม 

set ชุด 

similar polygons รูปหลายดา้นท่ีคลา้ยกนั 

similar triangles สามเหล่ียมท่ีคลา้ยกนั 

simple quadrilateral รูปส่ีเหล่ียมเรียบง่าย 

skew lines เสน้ลาด 

slant height ความสูงลาดเอียง 

slope ลาดเอียง 

sphere รูปทรงกลม 

square ส่ีเหล่ียม 

supplementary angles มุมประชิด 

surface area พ้ืนท่ีพ้ืนผิว 
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tangent segment เซ็กเมนตเ์สน้สมัผสั 

tangent to a circle เสน้สมัผสักบัวงกลม 

tessellation กลุ่มรูปแบนราบท่ีเรียงติดต่อกนัโดยไม่เกยกนั 

tetrahedron จตัุรมุข 

three-dimensional space พ้ืนท่ีสามมิติ 

topology โทโพโลจี 

transformational geometry การแปลงทางเรขาคณิต 

transversal ท่ีตดัขวาง 

trapezoid ส่ีเหล่ียมคางหมู 

triangle สามเหล่ียม 

triangle inequality อสมการอิงรูปสามเหล่ียม 

trigonometry of the right triangle ตรีโกณมิติของสามเหล่ียมตั้งฉาก 

two-dimensional space พ้ืนท่ีสองมิติ 

vector เวกเตอร์ 

vertex จุดสุดยอด 

vertical angles มุมแนวตั้ง 

vertical line เสน้แนวตั้ง 

volume ปริมาตร 

x-axis แกนเอก็ซ์ 

x-intercept เสน้ตรงตดัผา่นแกนเอก็ซ์ 

y-axis แกนวาย 

y-intercept เสน้ตรงตดัผา่นแกนวาย 

z-axis แกนแซด 

Constructions การสร้าง 

angle bisector เสน้แบ่งคร่ึงมุม 

bisector เสน้แบ่งคร่ึง 

center of a regular polygon ศูนยก์ลางของรูปหลายดา้นดา้นเท่า 

center of gravity ศูนยก์ลางของแรงโนม้ถ่วง 

circumcircle (about a polygon) เสน้รอบวงกลม (เก่ียวกบัรูปหลายดา้น) 

compass เขม็ทิศ 

construct สร้าง 

dynamic geometry software ซอฟตแ์วร์เรขาคณิตพลวตั 

perpendicular bisector เสน้แบ่งคร่ึงตั้งฉาก 



GEOMETRY GLOSSARY - HIGH SCHOOL LEVEL 

NYS Statewide Language RBERN 11 

ENGLISH THAI 

perpendicular bisector concurrence จุดบนเสน้แบ่งคร่ึงตั้งฉาก 

perpendicular lines เสน้ตั้งฉาก 

straightedge ไมบ้รรทดัวดัเสน้ตรง 

Locus ตาํแหน่ง 

circle วงกลม 

compound locus ตาํแหน่งรวม 

ellipse วงรี 

hyperbola ไฮดพอร์โบลา 

locus of points ตาํแหน่งของจุด 

parabola เสน้โคง้พาราโบลา 

Formal and Informal Proofs หลกัฐานเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

AA triangle similarity ความคลา้ยกนัของสามเหล่ียม AA 

AAA triangle similarity ความคลา้ยกนัของสามเหล่ียม AAA 

AAS triangle congruence ความสอดคลอ้งกนัของสามเหล่ียม AAS 

ASA triangle congruence ความสอดคลอ้งกนัของสามเหล่ียม ASA 

angle addition postulate สมมุติฐานการบวกมุม 

axiom ความจริงท่ีไม่จาํเป็นตอ้งพิสูจน ์

bi-conditional เง่ือนไขสองทาง 

conclusion บทสรุป 

conditional statement คาํกล่าวแบบมีเง่ือนไข 

conjecture การคาดคะเน 

conjunction ประพจน์เช่ือม 

contradiction ความไม่ลงรอยกนั 

contrapositive of a statement การแยง้สลบัท่ีของคาํกล่าว 

converse of a statement ความตรงกนัขา้มของคาํกล่าว 

counterexample ตวัอยา่งโตต้อบ 

deductive reasoning การใหเ้หตุผลท่ีหกัลบได ้

definition การนิยาม 

disjunction ประพจน์เลือก 

dynamic geometry software ซอฟตแ์วร์เรขาคณิตพลวตั 

equivalence relation ความสมัพนัธ์สมมูล 

Euclidean Parallel Postulate สมมุติฐานขนานแบบยคุลิด 
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hypotenuse and leg triangle congruence ดา้นของสามเหล่ียมมุมฉากและความสอดคลอ้งกนัของดา้นของสามเหล่ียม 

indirect proof หลกัฐานโดยออ้ม 

inductive reasoning การใหเ้หตุผลทางอุปนยั 

inverse of a statement ความผกผนัของคาํกล่าว 

justify ใหเ้หตุผล 

logical equivalent ค่าเทียบเท่าตรรกะ 

negation การปฏิเสธ 

parallel postulate (s) สมมุติฐานเทียบเท่า 

postulate สมมุติฐาน 

proof หลกัฐาน 

proof by contradiction หลกัฐานตามความไม่ลงรอยกนั 

Pythagorean Theorem ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

reason เหตผุล 

reflexive property of equality คุณสมบติัความเท่าเทียมกนัยอ้นกลบั 

SAS triangle congruence ความสอดคลอ้งกนัของสามเหล่ียม SAS 

SAS similarity Theorem ทฤษฎีบทความคลา้ยกนั SAS 

SSS triangle congruence ความสอดคลอ้งกนัของสามเหล่ียม SSS 

substitution property คุณสมบติัการแทน 

subtraction property of equality คุณสมบติัการแทนค่าของความเท่าเทียมกนั 

symmetric property of equality คุณสมบติัสมมาตรของความเท่าเทียมกนั 

theorem ทฤษฎีบท 

transitive property of equality คุณสมบติัเปล่ียนแปลงของความเท่าเทียมกนั 

transformational proof หลกัฐานท่ีเปล่ียนแปลง 

truth value ค่าความจริง 

two-column proof หลกัฐานสองคอลมัน ์

undefined terms วาระท่ีไม่ไดก้าํหนด 

union of sets การรวมกนัของชุด 

valid argument การโตแ้ยง้ท่ีถูกตอ้ง 

Transformational Geometry การแปลงทางเรขาคณติ 

axis of symmetry แกนของสมมาตร 

center of a dilation ศูนยก์ลางของการขยาย 

center of a rotation ศูนยก์ลางของการหมุน 

clockwise (orientation) ตามเขม็นาฬิกา (ทิศทาง) 
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composition การจดัวางองคป์ระกอบ 

constant of proportionality ค่าคงท่ีของการไดส้ดัส่วน 

contraction การหดตวั 

counterclockwise (orientation) ทวนเขม็นาฬิกา (ทิศทาง) 

dilation การขยาย 

direct transformation การแปลงโดยตรง 

domain โดเมน 

dynamic geometry software ซอฟตแ์วร์เรขาคณิตพลวตั 

fixed point จุดคงท่ี 

function ฟังกช์นั 

function notation for transformations เคร่ืองหมายฟังกช์นัสาํหรับการแปลง 

glide reflection การสะทอ้นแบบเล่ือน 

group กลุ่ม 

half-turn คร่ึงรอบ 

identity อตัลกัษณ์ 

image ภาพ 

inverse of a transformation การผกผนัของการแปลง 

isometric ภาพวาดสามมิติ 

mapping (function) การวาดแผนท่ี (ฟังกช์ัน่) 

opposite transformation การแปลงตรงขา้ม 

orientation ทิศทาง 

pre-image พรีอิมเมจ 

reflection การสะทอ้น 

rotation การหมุน 

rotational symmetry สมมาตรการหมุน 

symmetry สมมาตร 

tessellation กลุ่มรูปแบนราบท่ีเรียงติดต่อกนัโดยไม่เกยกนั 

transformation การแปลง 

transformational geometry การแปลงทางเรขาคณิต 

translation การเล่ือนขนาน 

transformational geometry การแปลงทางเรขาคณิต 

translation 
 
 

การเล่ือนขนาน 
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Coordinate Geometry เรขาคณิตระดบัเดยีวกนั 

abscissa พิกดัท่ี 

analytical geometry เรขาคณิตเชิงวเิคราะห์ 

analytical proof หลกัฐานจากการวแิคราะห์ 

Cartesian coordinates พิกดัคาร์ทีเซียน 

Cartesian plane ระนาบคาร์ทีเซียน 

center-radius equation of circle สมการของวงกลมจากศูนยก์ลางไปรัศมี 

coordinate ระดบัเดียวกนั 

coordinate geometry เรขาคณิตระดบัเดียวกนั 

coordinate plane ระนาบระดบัเดียวกนั 

distance between two points ระยะทางระหวา่งสองจุด 

origin ท่ีมา 

point slope equation of a line สมการการลาดเอียงของจุดของเสน้ 

rectangular coordinates พิกดัฉาก 

slope - intercept equation of a line สมการลาดเอียง-เสน้ตรงตดัผา่นของเสน้ 

three-dimensional space พ้ืนท่ีสามมิติ 

two-dimensional space พ้ืนท่ีสองมิติ 

vector เสน้สมมุติ 

x-axis แกนเอก็ซ์ 

x-intercept เสน้ตรงตดัผา่นแกนเอก็ซ์ 

y-axis แกนวาย 

y-intercept เสน้ตรงตดัผา่นแกนวาย 

z-axis แกนแซด 
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N-RN.B.3 non-zero rational number จาํนวนตรรกยะท่ีไม่ใช่ศูนย ์

A-SSE.A.1 difference of squares, example: (a2 −b2) ผลต่างของกาํลงัสอง ตวัอยา่ง: (a2 −b2) 

A-SSE.A.1 square of a difference, example: (a −b)2 กาํลงัสองของผลต่าง ตวัอยา่ง: (a −b)2 

A-SSE.B.3 equivalent monthly interest rate อตัราดอกเบ้ียรายเดือนเทียบเท่า 

A-CED.A.1 exponential equation สมการเอกซ์โพเนนเชียล 

A-CED.A.3 non-viable options (inequalities) ตวัเลือกปฏิบติัไม่ได ้(ความไม่เท่ากนั) 

A-CED.A.3 viable options (inequalities) ตวัเลือกปฏิบติัได ้(ความไม่เท่ากนั) 

A-REI.A.1 viable argument การโตแ้ยง้ท่ีปฏิบติัได ้

A-REI.D.12 half-plane ก่ึงระนาบ 

A-REI.D.11 logarithm function ฟังกช์นัลอการิทึม 

F-IF.C.8 piece-wise defined function ฟังกช์นัท่ีถูกนิยามเป็นช่วงๆ 

F-IF.C.8 step function ฟังกช์นัขั้นบนัได 

F-IF.C.8 absolute-value function ฟังกช์นัค่าสมับูรณ์ 

F-BF.A.1 recursive process ขั้นตอนเรียกซํ้ า 

F-Bf.B.3 even function  ฟังกช์นัคู ่ 

F-BF.B.3 odd function ฟังกช์นัค่ี 

F-LE.A.1 constant percent rate อตัราร้อยละคงท่ี 

S-ID.B.5 categorical data ขอ้มูลเชิงกลุ่ม 

S-ID.B.5 joint frequency ความถ่ีร่วม 

S-ID.B.5 marginal frequency ความถ่ีส่วนเพ่ิม 

S-ID.B.5 conditional relative frequency ความถ่ีสมัพทัธ์แบบมีเง่ือนไข 

S-ID.B.6 fit of a function ความเหมาะของฟังกช์นั 

S-ID.B.6 residuals ความคลาดเคล่ือน 

S-ID.C.8 correlation coefficient สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

S-ID.C.8 linear fit ความเหมาะเชิงเสน้ 

S-ID.C.9 correlation and causation สหสมัพนัธ์ และความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตุกบัผล 

S-ID.C8 linearity ความสมัพนัธ์เชิงเสน้ 

S-ID.C8 linear phenomenon ปรากฏการณ์เชิงเสน้ 

N-Q.A.3 data point จุดขอ้มูล 

N.C.N.4 complex plane ระนาบเชิงซอ้น 
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N.C.N.5 conjugation of complex numbers สงัยคุจาํนวนเชิงซอ้น 

N-V.M.6 incidence relationship (payoff) ความสมัพนัธ์ระหวา่งอุบติัการณ์ (ผลท่ีตามมา) 

N-Q.A.2 descriptive modeling แบบจาํลองเชิงบรรยาย 

S-REI.A.2 algebraic manipulation การจดัการพีชคณิต 

 
KEYS 

N-Q = Number & Quantity REI = Reasoning with Equations & Inequality 
SSE = Seeing Structures in Expressions VM = Vectors & Metrix quantities 
RN = Real Number System IF = Interpreting Functions 
BF = Building Functions ID = Interpreting categorical and quantitative Data 
ID = Interpreting categorical and quantitative Data APR = Arithmetic with Polynomials & Relational expressions 
CED = Creating Equations Describing numbers or relationships 

                                                                                                                 
                                            

 




