Glossary

High School Level

Global History
Glossary
English | Thai

Translation of Global History terms based on the
Coursework for Global History Grades 9 to 12.

This glossary is to PROVIDE PERMITTED TESTING ACCOMMODATIONS of
ELL/MLL students. It should also be used for INSTRUCTION during the
school year. The glossary may be downloaded, printed and disseminated
to educators, parents and ELLs/MLLs.
Please click here for the New York State Office of Bilingual Education and World
Languages Webpage on "Assessment and Testing Accommodations"

THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234

Updated: October 2018

THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234

P-16

Office of Elementary, Middle, Secondary and Continuing Education and Office of Higher Education
Office of Bilingual Education and World Languages
http://www.emsc.nysed.gov/biling/

THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK
Regents of The University
BETTY A. ROSA, Chancellor, B.A., M.S. in Ed., M.S. in Ed., M.Ed., Ed.D. .................
T. ANDREW BROWN, Vice Chancellor, B.A., J.D. ...........................................................
ROGER TILLES, B.A., J.D. .................................................................................................
LESTER W. YOUNG, JR., B.S., M.S., Ed.D. . ......................................................................
CHRISTINE D. CEA, B.A., M.A., Ph.D. . ...........................................................................
WADE S. NORWOOD, B.A. ...............................................................................................
KATHLEEN M. CASHIN, B.S., M.S., Ed.D. ......................................................................
JAMES E. COTTRELL, B.S., M.D. .......................................................................................
JOSEPHINE VICTORIA FINN, B.A., J.D...............................................................................
JUDITH CHIN, M.S. in Ed. ...............................................................................................
BEVERLY L. OUDERKIRK, B.S. in Ed., M.S. in Ed. ...........................................................
CATHERINE COLLINS, R.N., N.P., B.S., M.S. in Ed., Ed.D. ............................................
JUDITH JOHNSON, B.A., M.A., C.A.S. .............................................................................
NAN EILEEN MEAD, B.A. ................................................................................................
ELIZABETH S. HAKANSON, A.S., M.S., C.A.S. ................................................................
LUIS O. REYES, B.A., M.A., Ph.D. ...................................................................................
SUSAN W. MITTLER, B.S., M.S. .......................................................................................

Bronx
Rochester
Great Neck
Beechhurst
Staten Island
Rochester
Brooklyn
New York
Monticello
Little Neck
Morristown
Buffalo
New Hempstead
Manhattan
Syracuse
New York
Ithaca

Commissioner of Education and President of The University
MARYELLEN ELIA
Executive Deputy Commissioner
ELIZABETH R. BERLIN
The State Education Department does not discriminate on the basis of age, color, religion, creed, disability, marital status,
veteran status, national origin, race, gender, genetic predisposition or carrier status, or sexual orientation in its educational
programs, services and activities. Portions of this publication can be made available in a variety of formats, including braille,
large print or audio tape, upon request. Inquiries concerning this policy of nondiscrimination should be directed to the
Department’s Office for Diversity and Access, Room 530, Education Building, Albany, NY 12234.

GLOBAL HISTORY GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH
A.D

A

aboriginal
absolutism
African civilization
Age of Reason
agrarian
AIDS/HIV
allegiance
alliance
allies
amnesty
ancestry
animism
annex
anthropology
anti‐Semitic
apartheid
appeasement
Arab League
archeology
aristocracy
art
artifacts
Asia
assimilate
atlas
autocracy
autonomy

B.C.
backgrounds
Balance of Power
1

B

THAI
คริ สต์ศกั ราช
ชาวพื้นเมือง
สมบูรณาญาสิ ทธิราช
อารยธรรมแอฟริ กา
ยุคของเหตุผล
เกี่ยวกับไร่ นาที่ดิน
เอดส์/เฮชไอวี
ความจงรักภักดี
ฝ่ ายพันธมิตร
พันธมิตร
นิรโทษกรรม
บรรพบุรุษ
ไสยศาสตร์
ภาคผนวก
มานุษยวิทยา
ที่ต่อต้านยิว
การแบ่งแยกสี ผิว
การเอาใจ
สันนิบาตอาหรับ
โบราณคดี
ชนชั้นสูง
ศิลปะ
สิ่ งประดิษฐ์
เอเชีย
ปรับตัว
สมุดแผนที่
ระบอบเผด็จการ
เอกราช
ก่อนคริ สต์กาล
พื้นเพ
ความสมดุลของอํานาจ
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Balkans

ENGLISH

battle
Belief systems
belligerent
Berlin Airlift
Berlin Wall
bible
Black Death
blockade
Bolshevik Revolution
boundaries
bourgeoisie
Boxer Rebellion
Bronze Age
bubonic plague
Buddhism
Bushido
Byzantine

Capital
capitalism
Caribbean
cartel
cash crop
caste system
Catholicism
cause
censorship
Central America
century
change
charter
child labor
China
2

C

ชาวบอลข่าน
การต่อสู ้
ระบบความเชื่อ
คู่สงคราม
การขนส่งทางอากาศเบอร์ลิน
กําแพงเบอร์ลิน
คัมภีร์ไบเบิล
กาฬโรค
สิ่ งกีดขวาง
การปฎิวตั ิบอลเชวิค
พรมแดน
ชนชั้นกลาง
กบฏนักมวย
ยุคสัมฤทธิ์
กาฬโรคที่ต่อมนํ้าเหลือง
ศาสนาพุทธ
บูชิโด
ไบแซนไทน์

THAI

เมืองหลวง
ลัทธิทุนนิยม
แคริ บเบียน
แก๊งค้ายา
พืชเศรษฐกิจ
ระบบชั้นวรรณะ
คาธอลิก
สาเหตุ
การเซ็นเซอร์
อเมริ กากลาง
ศตวรรษ
การเปลี่ยนแปลง
กฎบัตร
แรงงานเด็ก
ประเทศจีน
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Chinese

ENGLISH

Christianity
chronological order
church
circumnavigate
citizen
city‐state
civil disobedience
civil war
civilizations
clan
classical civilizations
clergy
climate
coalition
Cold War
collective
collective security
colonialism
colony
command economy
commercial revolution
common good
common law
communication
communism
communist Party
community
concentration camp
concept
conclusion
conflict
Confucianism
Congress of Vienna
3

ชาวจีน
ศาสนาคริ สต์
ลําดับตามเวลาที่เกิด
โบสถ์
แล่นเรื อรอบโลก
พลเมือง

THAI

เมือง‐รัฐ
อารยะขัดขืน
สงครามกลางเมือง
อารยธรรม
เผ่า
อารยธรรมคลาสสิ ก
นักบวช
ภูมิอากาศ
สัมพันธมิตร
สงครามเย็น
ร่ วมกัน
สวัสดิการร่ วมกันของประเทศต่างๆ
ลัทธิอาณานิคม
อาณานิคม
ระบบเศรษฐกิจแบบบังคับบัญชา
การปฎิวตั ิการค้า
ประโยชน์ส่วนรวม
กฎหมายร่ วม
การสื่ อสาร
ลัทธิคอมมิวนิสต์
พรรคคอมมิวนิสต์
ชุมชน
ค่ายกักกัน
แนวคิด
บทสรุ ป
ความขัดแย้ง
ลัทธิขงจื้อ
การประชุมผูแ้ ทนจากชาติต่างๆ ที่เวียนนาหลังนโปเลียนแพ้สงคราม
NYS Statewide Language RBERN
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conquest

ENGLISH

conquistadores
consent
conservation of resources
conservative
constitution
constitutional monarchy
consumption
containment
contemporary issues
continent
contribution
controversial events
costs
Counter Reformation
country
coup d’état
Creoles
crisis
Crusades
Cuban missile crisis
cultural diffusion
Cultural Revolution
culture
customs
Czar

Dark Ages
debt
decline
deforestation
democracy
demographic patterns
desertification
4

D

THAI

ชัยชนะ
ชาวสเปนที่ปราบเม็กซิโกและเปรู
การยินยอม
การอนุรักษ์ของทรัพยากร
อนุรักษ์นิยม
รัฐธรรมนูญ
ระบบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
การบริ โภค
การบรรจุ
เรื่ องราวร่ วมสมัย
ทวีป
การช่วยเหลือ
เหตุการณ์ขดั แย้ง
ต้นทุน
การปฏิรูปคู่เคียง
ประเทศ
รัฐประหาร
ครี โอล
วิกฤต
สงครามครู เสด
วิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบา
การแพร่ กระจายทางวัฒนธรรม
การปฎิวตั ิทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
ธรรมเนียมปฏิบตั ิ
พระเจ้าซาร์
ยุคมืด
หนี้
ล่มสลาย
การตัดไม้ทาํ ลายป่ า
ประชาธิปไตย
รู ปแบบทางประชากรศาสตร์
การกลายเป็ นทะเลทราย
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despot

ENGLISH

despotism
detente
developing country
diaspora
dictatorship
diplomacy
direct democracy
discrimination
discuss
diseases
displaced persons
dissident
distance
distribution
diversity
divine right
drug trafficking
dynasty

earth
Eastern Hemisphere
economic growth
education
effect
Egypt
election
embargo
emigrate
emperor
empire
encomienda system
encounter
endangered species
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E

ผูก้ ดขี่
ลัทธิสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์
การผ่อนคลายความตึงเครี ยด
ประเทศกําลังพัฒนา
พลัดถิ่น
ระบบเผด็จการ
การทูต
ประชาธิปไตยโดยตรง
การเลือกปฏิบตั ิ
พูดคุย
โรค
คนพลัดถิ่น
ไม่ลงรอยกัน
ระยะทาง
การแพร่ กระจาย
ความหลากหลาย
สิ ทธิการปกครองตามใจชอบ
การค้ายาเสพติด
ราชวงศ์

THAI

โลก
ซีกโลกตะวันออก
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
การศึกษา
ผลกระทบ
อียปิ ต์
การเลือกตั้ง
การห้ามส่งสิ นค้า
อพยพ
จักรพรรค
อาณาจักร
ระบบการค้าทาสแอตแลนติก
เผชิญหน้า
สปี ชี่ส์ใกล้สูญพันธุ์
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enforce

ENGLISH

English Bill of Rights
enlightenment
environment
epidemic
equal
era
Estates‐General
ethnic cleansing
ethnic conflict
ethnic groups
ethnic tension
ethnocentrism
Eurasia
Eurodollar
European Union
events
excommunication
expansion
exploitation
exploration
export
extraterritoriality

fact
factors
famine
Fascism
Fascist Party
federation
Fertile Crescent
feudalism
fiefdom
folklore
6

F

THAI

บังคับใช้
กฎหมายสิ ทธิพลเมืองอังกฤษ
การเห็นแจ้ง
สภาพแวดล้อม
การแพร่ ระบาด
เท่ากัน
ยุค
สภาฐานันดร
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ความขัดแย้งระหว่างเผ่าพันธุ์
กลุ่มชาติพนั ธุ์
ความตึงเครี ยดระหว่างเผ่าพันธ์
การคิดว่าเผ่าพันธ์ตนเหนือคนอื่น
ยูเรเซีย
ยูโรดอลลาร์
สหภาพยุโรป
เหตุการณ์
การควํ่าบาตร
การขยาย
การหาประโยชน์
การสํารวจ
การส่งออก
นอกเขตอํานาจ
ข้อเท็จจริ ง
ปั จจัย
ความอดอยาก
ลัทธิฟาสซิสต์
พรรคฟาสซิสต์
สหพันธ์
พระจันทร์เสี้ ยวอันอุดมสมบูรณ์
ระบบศักดินา
ศักดินา
นิทานพื้นบ้าน
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foreign

ENGLISH

foreign aid
foreign policy
free trade
French Revolution
fundamentalism

gender

G

generations
genocide
geographic factors
geography
ghetto
glasnost
global economy
global history
global market
global migration
global trade
global village
globalization
globe
Glorious Revolution
goals
gothic
government
groups
guerrilla warfare

Hammurabi Code
Hellenistic
heretic
Hinduism
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H

ต่างประเทศ
ความช่วยเหลือต่างประเทศ
นโยบายต่างประเทศ
การค้าเสรี
การปฎิวตั ิฝรั่งเศส
การนับถือหลักเดิม

THAI

เพศ
รุ่ น
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ปั จจัยทางภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
สลัม
นโยบายกลาสนอสต์ของรัสเซีย
เศรษฐกิจโลก
ประวัติศาสตร์โลก
ตลาดโลก
การอพยพในโลก
การค้าขายระดับโลก
หมู่บา้ นโลก
โลกาภิวตั น์
โลก
การปฏิวตั ิอนั รุ่ งโรจน์
เป้ าหมาย
โกธิค
รัฐบาล
กลุ่ม
สงครามกองโจร
ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี
เกี่ยวกับวัฒนธรรมกรี กโบราณ
คนนอกรี ต
ศาสนาฮินดู
NYS Statewide Language RBERN
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Holocaust

ENGLISH

Holy Land
human rights
humanism
humanitarian
hunters and gatherers

ideas

I

immigration
imperialism
import
income
Indian Empires
indulgences
Indus Valley
Industrial Revolution
industrialism
inflation
infrastructure
inquisition
interdependence
interpretation
invasion
invention
Iron Curtain
irrigation
Islam
isolationism

jihad
Judaism
justice
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J

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ประเทศปาเลสไตน์
สิ ทธิมนุษยชน
มนุษยนิยม
มีมนุษยธรรม
นักล่าร่ อนเร่ แบบดั้งเดิม

THAI

ความคิด
การอพยพ
ลัทธิจกั รวรรดินิยม
การนําเข้า
รายได้
อาณาจักรอินเดีย
การปล่อยตัว
อันดัสวัลเลย์
การปฎิวตั ิทางอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมนิยม
เงินเฟ้ อ
โครงสร้างพื้นฐาน
การสื บสวน
การพึ่งพากันและกัน
การตีความ
การบุกรุ ก
สิ่ งประดิษฐ์
ม่านเหล็ก
การทดนํ้า
อิสลาม
ลัทธิโดดเดี่ยว
ญิฮาด
ศาสนายิว
ความยุติธรรม
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ENGLISH
knowledge

K

Koran

laissez‐faire

L

land grants
land reform
language
Latin America
latitude
legend
legislature
liberal
liberty
Life expectancy
literacy
location
longitude

Magna Carta
maize
majority
Mandate of Heaven
manor
maps
Marshall Plan
Marxism
massacre
Mecca
medieval
Meiji Restoration
mercantilism
meridian
9

M

THAI
ความรู ้
คัมภีร์กรุ อ่าน
นโยบายไม่รู้ไม่ช้ ี
ทุนที่ดิน
ปฏิรูปที่ดิน
ภาษา
ละตินอเมริ กา
เส้นรุ ้ง
ตํานาน
สภานิติบญั ญัติ
เสรี
เสรี ภาพ
ช่วงอายุของชีวติ
การรู ้หนังสื อ
ตําแหน่งที่ต้ งั
เส้นแวง
ธรรมนูญฉบับแรกของอังกฤษ
ข้าวโพด
เสี ยงข้างมาก
อาณัติแห่งสวรรค์
คฤหาสน์
แผนที่
แผนมาร์แชลล์
ลัทธิมาร์กซ์
การฆ่าหมู่
เมกกะ
ยุคกลาง
การปฏิสงั ขรณ์เมจิ
พาณิ ชย์นิยม
เส้นแวง
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Mesoamerica

ENGLISH

Mesopotamia
mestizos
Mexican Revolution
Middle Ages
Middle East
migrant
migration
militarism
millennium
minority
missionary
modern
monarchy
Mongol
monotheism
monsoon
mosque
Mothers of the Plaza De Mayo
mountains
multicultural

Napoleonic Code
nation state
nationalism
natural resources
Nazism
negotiate
Neolithic
neutrality
New Imperialism
Ninety Five theses
Nobel Peace Prize
nobility
10

N

THAI

เมโสอเมริ กา
เมโสโปเตเมีย
คนเชื้อสายสเปนผสมอินเดียนแดง
การปฎิวตั ิเม็กซิโก
ยุคกลาง
ตะวันออกกลาง
ผูอ้ พยพ
การอพยพ
ลัทธิทหาร
สหัสวรรษ
ชนกลุ่มน้อย
ผูเ้ ผยแพร่ ศาสนา
สมัยใหม่
ระบบราชาธิปไตย
มองโกล
การนับถือพระเจ้าองค์เดียว
ลมมรสุม
สุเหร่ า
องค์กรแม่ของพลาซ่า เดอ มาโย
ภูเขา
วัฒนธรรมหลากหลาย
ประมวลกฎหมายนโปเลียน
รัฐประเทศ
ชาตินิยม
ทรัพยากรธรรมชาติ
ลัทธินาซี
เจรจา
ยุคหิ นใหม่
ความเป็ นกลาง
ลัทธิจกั รวรรดินิยมใหม่
ญัตติ 95 ข้อ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
ยศศักดิ์
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nomads

ENGLISH

nonalignment
non‐violence
North America
North America Free Trade Agreement (NAFTA)
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
nuclear age
Nuremberg Trials

oceans

O

official
Old Imperialism
oligarchy
Olmec civilization
opinion
Opium War
opposition
oral tradition
Organization of American States (OAS)
Organization of Petroleum Exporting Countries
(OPEC)
organizations
origin
Orthodox Christian Church
Ottoman
overpopulation
overthrow

Paleolithic

P

Palestinian Liberation Organization (PLO)
Panama Canal
parallel
parliamentary system
partition
11

THAI

คนพเนจร
การไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง
การไม่ใช้ความรุ นแรง
อเมริ กาเหนือ
ข้อตกลงการค้าเสรี อเมริ กาเหนือ (นาฟตา)
องค์การสนธิสญ
ั ญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต)
ยุคนิวเคลียร์
การทดลองนูเรมเบิร์ก
มหาสมุทร
เป็ นทางการ
ลัทธิจกั รวรรดินิยมเก่า
คณาธิปไตย
อารยธรรมโอลเมก
ความคิดเห็น
สงครามฝิ่ น
ฝ่ ายตรงข้าม
ประเพณี ที่สืบทอดไปยังรุ่ นสู่รุ่ นโดยการเล่าปาเปล่า
องค์การนานารัฐอเมริ กนั (โอเอเอส)
องค์การประเทศส่งออกปิ โตรเลียม (โอเปก)
องค์กร
ที่มา
โบสถ์คริ สต์ออร์โธดอกซ์
ออตโตมัน
การมีประชากรมากเกินไป
โค่น
ปาลิโอลิธิค
องค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์ (พีแอลโอ)
คลองปานามา
ขนาน
ระบบรัฐสภา
การแบ่งแยก
NYS Statewide Language RBERN
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passive resistance

ENGLISH

patrician
Pax Romana
Pearl Harbor
peasants
per capita income
perestroika
persecution
Persian Gulf War
perspective
pharaoh
philosophy
photograph
physical map
pilgrimage
plague
plebeian
plebiscite
pluralism
poem
pogroms
point of view
political map
political party
political systems
politics
pollution
polytheism
population
post‐Cold War
poverty
power
Pre‐Columbian civilizations
pre‐history
12

THAI

การขัดขวางโดยไม่ต่อสู ้
ผูส้ ูงศักดิ์
สันติภาพที่โรมหรื ออังกฤษบังคับให้มี
เพิร์ล ฮาร์เบอร์
ชาวนา
รายได้พลเมืองแต่ละคน
นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองรัสเซีย
การประหัตประหาร
สงครามอ่าวเปอร์เซีย
มุมมอง
ฟาโรห์
ปรัชญา
รู ปถ่าย
แผนที่ทางกายภาพ
การเดินทางแสวงบุญ
โรคระบาด
สามัญชน
ประชามติ
หลายฝ่ าย
บทกลอน
การฆ่าคนทั้งเหล่า
มุมมองการเล่าเรื่ อง
แผนที่ทางการเมือง
พรรคการเมือง
ระบบทางการเมือง
การเมือง
มลพิษ
ศาสนานับถือพระเจ้าหลายองค์
ประชากร
หลังสงครามเย็น
ความยากจน
อํานาจ
อารยธรรมก่อนโคลัมเบีย
ก่อนประวัติศาสตร์
NYS Statewide Language RBERN
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prejudice

ENGLISH

president
primary source
prime minister
privatization
productivity
proletariat
propaganda
protectionism
protectorate
Protestantism
public
public opinion
Puritan Revolution
pyramids

queen

Q

quota

racism
rain forest
raw materials
rebellion
Red Guards
reform
reformation
refugee
regionalism
Reign of Terror
reincarnation
relationship
religion
religion belief
13

R

อคติ
ประธานาธิบดี
แหล่งที่มาหลัก
นายกรัฐมนตรี
ความเป็ นเอกชน
ความสามารถในการผลิต
ชนชั้นกรรมาชีพ
การโฆษณาชวนเชื่อ
ลัทธิต้ งั อัตราภาษีศุลกากรสูง
รัฐในอารักขา
นิกายโปรเตสแตน
สาธารณะ
ความคิดเห็นสาธารณะ
การปฎิวตั ิเพียวริ ตนั
พีรามิด

THAI

ราชินี
โควต้า
การเหยียดสี ผิว
ป่ าฝน
วัตถุดิบ
กบฏ
ยุวชนแดง
ปฏิรูป
การปฏิรูป
ผูล้ ้ ีภยั
ภูมิภาคนิยม
ยุคแห่งความหวาดกลัว
การกลับชาติมาเกิด
ความสัมพันธ์
ศาสนา
ความเชื่อศาสนา
NYS Statewide Language RBERN
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religion group

ENGLISH

Renaissance
representative democracy
republic
resources
restoration
revolution
Revolutionary War
river valley civilizations
rivers
Roman Empire
rural
Russian Revolution
Russification

samurai

S

satellite nation
scarcity
scientific method
secondary source
secular
segregation
self‐determination
self‐government
senate
separation of church and state
Sepoy Mutiny
serf
Shintoism
shogun
Silk Road
slash and burn farming
slave trade
slavery
14

กลุม่ ศาสนา
เรอเนสซองซ์
ประชาธิปไตยทางเลือก
สาธารณรัฐ
ทรัพยากร
การบูรณะ
การปฎิวตั ิ
สงครามปฎิวตั ิ
อารยธรรมแม่น้ าํ หุบเขา
แม่น้ าํ
อาณาจักรโรม
ชนบท
การปฎิวตั ิรัสเซีย
การกลืนกลายให้เป็ นรัสเซีย

THAI

ซามูไร
รัฐบริ วาร
ความหายาก
วิธีทางวิทยาศาสตร์
แหล่งที่มาสํารอง
ทางโลก
การแบ่งแยก
สิ ทธิในการกําหนดใจตัวเอง
การปกครองตัวเอง
วุฒิสภา
การแยกโบสถ์และรัฐ
กบฏซีปอย
ข้าแผ่นดิน
ลัทธิชินโต
โชกุน
เส้นทางสายไหม
การทํานาแบบเฉือนและเผา
การค้าทาส
การเป็ นทาส
NYS Statewide Language RBERN
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social

ENGLISH

social class
Social Darwinism
socialism
socialist
solidarity
South America
sovereignty
Soviet Union
sphere of influence
stability
standard of living
state
status
steamboat
stereotype
stratification
structure
subcontinent
Sub‐Saharan Africa
superpowers
Supply and demand
symbols

Taiping Rebellion
Taoism
technology
terrorism
theory
Third World
Tiananmen Square
timeline
Torah
totalitarianism
15

T

ทางสังคม
ชนชั้นทางสังคม
ลัทธิดาร์วนิ ทางสังคม
สังคมนิยม
นักสังคมนิยม
ความเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
อเมริ กาใต้
อธิปไตย
สหภาพโซเวียต
ดินแดนในอํานาจ
ความเสถียร
มาตรฐานของการใช้ชีวติ
สภาพ
สถานะ
เรื อกลไฟ
ทัศนคติทวั่ ไปของคน
การแบ่งชั้น
โครงสร้าง
อนุทวีป
แอฟริ กาซับซาฮารา
มหาอํานาจ
อุปทานและอุปสงค์
สัญลักษณ์

THAI

กบฏไทปิ ง
ลัทธิเต๋ า
เทคโนโลยี
การก่อการร้าย
ทฤษฎี
โลกที่สาม
จัตุรัสเทียนอันเหมิน
ระยะเวลา
โตราห์
ระบบการปกครองแบบเผด็จการ
NYS Statewide Language RBERN
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trade imbalance

ENGLISH

traditions
treaties
Treaty of Versailles
tribal group
tribalism
tribunal
Triple Alliance
Triple Entente
truce
Twelve Tables
tyranny

United Nations

U

uprising
urban
urbanization
utopian reform

value

V

vassal
Vedas
viceroy
vote

war
Warsaw Pact
weapons
Weimer Republic
Western Hemisphere
Westernization
White Man’s Burden
world
16

W

THAI

ความไม่สมดุลทางการค้า
ประเพณี
สนธิสญ
ั ญา
สนธิสญ
ั ญาแวร์ซายส์
กลุ่มเผ่า
ความเชื่อเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์
ศาล
สนธิสญ
ั ญาสามฝ่ าย
พันธมิตรระหว่างอังกฤษ ฝรั่งเศสและรัสเซีย
การพักรบ
กฎหมายสิ บสองโต๊ะ
การปกครองแบบเผด็จการ
สหประชาชาติ
การจลาจล
ในเมือง
การเป็ นชุมชนเมือง
ปฏิรูปสังคมอุดมคติ
ค่านิยม
ข้าราชบริ พาร
เวดัส
พระมหาอุปราช
ลงคะแนนเสี ยง
สงคราม
สัญญาวอร์ซอว์
อาวุธ
สาธารณรัฐไวเมอร์
ภาคตะวันตกของผืนโลก
ความเป็ นตะวันตก
ภาระของคนขาว
โลก
NYS Statewide Language RBERN
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World Bank

ENGLISH

World War I
World War II
writing system

Zionism
Zulu

17

Z

ธนาคารโลก
สงครามโลกครั้งแรกที่หนึ่ง
สงครามโลกครั้งแรกที่สอง
ระบบเขียน

THAI

ลัทธิสนับสนุนให้ยวิ อพยพไปปาเลสไตน์
ซูลู
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