
 

อภิธานศัพท์ 
คําศัพท์สําคัญทางการเลือกตัง้ 

คํานํา 
อภิธานศัพท์ต่อไปน้ีได้รับการพัฒนาขึ้นโดยผู้แปลภาษาซึ่งได้รับการรับรองและมี 
ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมด้านภาษาและเน้ือหาที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้ออกเสียง 
เลือกตัง้ท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษจํากัด และเพื่อปรับปรุงความสอดคล้อง 
ในการแปล อภิธานศัพท์เหล่าน้ีจึงได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถ่ีถ้วนโดยผู้แปล 
ภาษารายท่ีสองซ่ึงมีความสามารถใกล้เคียงกัน 

แนวทางปฏิบัติ 
คําศัพท์ที่คัดเลือกมาแปลเป็นคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตัง้ซึ่งใช้กันแพร่หลาย
ทัว่ไปในมณฑลลอสแอนเจลิส อภิธานศัพท์ที่ใช้ในการบริหารการเลือกตัง้น้ีมีคําและ 
วลีรวมทัง้สิน้ 6,059 คํา  

ข้อคิดเหน็ 
แผนกน้ียินดีต้อนรับและสนับสนุนให้มีการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอภิธานศัพท์และ
เน้ือหาที่เกี่ยวข้อง โดยติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1‐800‐815‐2666 ตัวเลือก 3 
หมายเหตุ: นอกจากน้ี กรุณาใช้แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ สําหรับคําศัพท์เฉพาะท่ีไม่ได้มีอยู่ 
ในอภิธานศัพท์น้ี  
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English (USA) Thai

a No vote การออกเสียงลงคะแนนวา่ ไม่

a vote against ออกเสียงคดัค้าน

a vote in favor ออกเสียงสนบัสนนุ

a yes ใช่

a Yes vote การลงคะแนนเสียงวา่ ใช่

A.A. degree อนปุริญญา

A.S. A.S.

AARP AARP

ABA ABA

abatement การระงบั

abolish เลิกล้ม

abortion rights lawyer ทนายความด้านสิทธิในการทําแท้ง

absent ขาด

absentee ballot บตัรเลือกตัง้ของผู้ไมส่ามารถไป ณ ท่ีเลือกตัง้ได้

absentee ballot application ใบสมคัรบตัรเลือกตัง้ของผู้ไมส่ามารถไป ณ ท่ีเลือกตัง้ได้

absentee voter ผู้ลงคะแนนเสียงท่ีไมส่ามารถไปท่ีสถานท่ีเลือกตัง้ได้

abstain ไมล่งคะแนนเสียง

abstentions การงดออกเสียง

abused children director ผู้ อํานวยการฝ่ายเก่ียวกบัเดก็ท่ีถกูกระทําทารุณกรรม

academic วิชาการ

academic and co-curricular achievement การบรรลผุลสําเร็จทางวิชาการและหลกัสตูรร่วม

academic performance index ดรรชนีสมรรถภาพทางวิชาการ

academy award รางวลัออสการ์

access โอกาสในการเข้าใช้

Access to Campaign Materials Act กฎหมายวา่ด้วยโอกาสในการเข้าใช้เอกสารการหาเสียง

access to computers การเข้าถึงคอมพิวเตอร์

accessibility การเข้าถึงได้

accessibility to disabled voters การเข้าถึงผู้ลงคะแนนเสียงท่ีทพุพลภาพ

accessible สามารถเข้าได้

accessible to voters with disabilities สามารถเข้าถึงผู้ลงคะแนนเสียงท่ีทพุพลภาพ

accommodation ท่ีพกัอาศยั

accordance ความสอดคล้อง

account บญัชี

account clerk พนกังานธรุการบญัชี

account executive ผู้บริหารการบญัชี

account manager ผู้จดัการฝ่ายการบญัชี

accountability ความรับผิดชอบ

accountable แสดงความรับผิดชอบ

accountant สมห์ุบญัชี

accounting การบญัชี

accounting professor ผู้เช่ียวชาญวิชาการบญัชี
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accreditation การรับรอง

accreditation parent committee คณะกรรมการผู้ดแูลการรับรอง

accreditation process ขัน้ตอนการรับรอง

Accrediting Commissions for Schools คณะกรรมการรับรองคณุภาพโรงเรียน

Accrediting Commissions for Schools (ACS) คณะกรรมการรับรองคณุภาพโรงเรียน (ACS)

accrued interest ดอกเบีย้ค้างจ่าย

accrued unfunded liabilities ยอดหนีสิ้นสมทบค้างจ่าย

accumulated contributions เงินช่วยเหลือสะสม

accuracy ความถกูต้องแมน่ยํา

achievement การบรรลคุวามสําเร็จ

acquisition การเข้าถือสิทธ์ิ

acquisition of real property การเข้าถือสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์

acre เอเคอร์

acre foot เอเคอร์ ฟตุ

ACS ACS

act กฎหมาย

act of Congress รัฐบญัญัติ

acting รักษาการแทน

acting equalization board member สมาชิกคณะกรรมการรักษาการแทนกรรมาธิการภาษี

acting incumbency รักษาการแทนในตําแหน่ง

acting presiding judge ผู้พิพากษารักษาการแทนโดยตําแหน่ง

acting secretary of state รักษาการเลขาธิการแห่งรัฐ

action by council ดําเนินการโดยคณะกรรมการ

active voter file แฟ้มของผู้ลงคะแนนปัจจบุนั

activist นกัปฏิบตัิการหวัรุนแรง

actor นกัแสดงชาย

actress นกัแสดงหญิง

actuarial assumptions สมมติฐานเก่ียวกบัสถิติการประกนัภยั

actuarial determinations การคํานวณเก่ียวกบัสถิติการประกนัภยั

actuarial experience gains and losses กําไรขาดทนุจากการประมาณตามหลกัเก่ียวกบัสถิติการประกนัภยั

actuarial investigation การสืบสวนเก่ียวกบัสถิติการประกนัภยั

actuarial method ระเบียบวิธีเก่ียวกบัสถิติการประกนัภยั

actuarial services การบริการด้านสถิติการประกนัภยั

actuarial standards มาตรฐานเก่ียวกบัสถิติการประกนัภยั

actuary พนกังานหาคา่สถิติประกนัภยั

ad hoc commission คณะกรรมการเฉพาะกิจ

ad hoc commission on charter reform คณะกรรมการเฉพาะกิจเก่ียวกบัการปฏิรูปการออก ใบอนญุาต

ad hoc committee of credential คณะกรรมการเฉพาะกิจในการออกหนงัสือรับรอง

ad valorem ตามราคา

ad valorem property taxes ภาษีทรัพย์สินตามราคา

ad valorem tax ภาษีตามราคา

ADA ADA
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added cost คา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้

additional business tax ภาษีการค้าเพ่ิมเติม

additional persons signing argument บคุคลท่ีลงช่ือการโต้แย้งเพ่ิมเติม

additional persons signing argument against บคุคลเพ่ิมเติมท่ีลงช่ือการโต้แย้งตอ่ต้าน

address ปราศรัย

adjacent ใกล้เคียง

adjudication การชีข้าดตดัสิน

adjunct เพ่ิมเติม

adjunct professor ศาสตราจารย์พิเศษ

adjustment of limits การปรับขีดจํากดั

administer บริหารจดัการ

administration การบริหาร

administration building ตกึฝ่ายบริหาร

administration lobby ผู้รณรงค์หาเสียงด้านการบริหาร

administration of its affairs การบริหารงานสมัพนัธ์

administration office สํานกังานบริหาร

administrative เก่ียวกบัการบริหาร

administrative code ประมวลกฎหมายเก่ียวกบัการบริหาร

administrative code sections มาตราประมวลกฎหมายวา่ด้วยการบริหาร

administrative cost คา่ใช้จ่ายจากการบริหาร

administrative expenses คา่ใช้จ่ายจากการบริหาร

administrative hearing representative ตวัแทนการพิจารณาคดีเก่ียวกบัการบริหาร

administrative hearings, orders and penalties การพิจารณาคดี คําสัง่ และบทลงโทษเก่ียวกบัการบริหาร

administrative organization การจดัระเบียบทางการปกครอง

administrative services manager ผู้จดัการฝ่ายบริการการบริหาร

administrative services supervisor ผู้ควบคมุดแูลบริการเก่ียวกบัการบริหาร

administrator ผู้บริหาร

admission tax ภาษีการรับเข้าเป็นสมาชิก

admissions officer เจ้าหน้าท่ีการรับเข้าเป็นสมาชิก

admitting supervisor ผู้ควบคมุดแูลการยอมรับ

adolescent counseling services การบริการให้คําแนะนําแก่เยาวชน

adopt ลงมติยอมรับ

Adopt Student Program โปรแกรมการลงมติยอมรับนกัศกึษา

adopted ได้ลงมติยอมรับ

adoption date วนัท่ีในการลงมติยอมรับ

adoption date and operative date วนัท่ีในการลงมติยอมรับและวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบั

adoption of ordinances by initiative การลงมติยอมรับของกฎหมายโดยการเร่ิมดําเนินการ

Adult and Continuing Education Community Advisory Board คณะกรรมการการให้คําปรึกษาของชมุชนด้านการศกึษาผู้ใหญ่และการศกึษาตอ่เน่ือง

adult education teacher ครูสอนการศกึษาผู้ใหญ่

adult educator นกัศกึษาศาสตร์สําหรับผู้ใหญ่

adult trial การดําเนินคดีในฐานะเป็นผู้ ท่ีบรรลนิุติภาวะ

Advanced Placement (AP) Capstone Program โปรแกรมการศกึษาลว่งหน้า (AP) Capstone
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Advanced Placement Capstone Program โปรแกรมการศกึษาลว่งหน้า Capstone

advertising การโฆษณา

advisor ท่ีปรึกษา

advisory board member สมาชิกคณะกรรมการให้คําปรึกษา

advisory bodies คณะกรรมการให้คําปรึกษา

advisory measure ร่างพระราชบญัญัติการให้คําปรึกษา

advisory panel คณะซึ่งให้คําปรึกษา

advisory vote การออกเสียงเลือกตัง้เก่ียวกบัการให้คําปรึกษา

advisory vote only เฉพาะการออกเสียงเลือกตัง้เก่ียวกบัการให้คําปรึกษาเท่านัน้

advocate ผู้แทนทางกฎหมาย

advocate ผู้สนบัสนนุ

aerial photography technician ช่างเทคนิคการถ่ายภาพทางอากาศ

aeronautical technician ช่างเทคนิคการบิน

aerospace อวกาศและยานอวกาศ

aerospace contracts manager ผู้ควบคมุสญัญาเก่ียวกบัยานอวกาศ

aerospace engineer วิศวกรยานอวกาศ

aerospace scientist นกัวิทยาศาสตร์ยานอวกาศ

affiant ผู้ให้การ

affidavit of circulator บนัทึกคําให้การท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผู้ เวียนคําร้อง

affidavit of registration บนัทึกคําให้การท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการลงทะเบียน

affiliated ได้รับเข้าเป็นสมาชิก

affiliation การเข้าร่วม

affirmation การยืนยนั

Affirmative Action Commission คณะกรรมการการยืนยนัสิทธิประโยชน์

affordable สามารถจดัให้ได้

AFL-CIO สหพนัธ์แรงงาน-รัฐสภาอเมริกนัขององค์กรอตุสาหกรรม AFL-CIO

African-American Firefighters Association สมาคมพนกังานดบัเพลิงชาวแอฟริกนั-อเมริกนั

After School Programs โปรแกรมหลงัเลิกเรียน

against ตอ่ต้าน

age อายุ

agency ตวัแทน

aggregate par value ผลรวมของราคาท่ีตราไว้

aging ชราภาพ

agreement ข้อตกลง

agricultural เกษตรกรรม

agricultural commissioner กรรมาธิการเกษตรกรรม

Agricultural Council of California คณะกรรมการเกษตรกรรมแห่งรัฐ California

agriculture การเกษตร

AIDS โรคเอดส์

air cargo agent หน่วยงานการขนสง่สินค้าทางอากาศ

air cavalry หน่วยลาดตระเวนท่ีถกูลําเลียงไปทางอากาศสูแ่นวรบ

air commerce and air navigation การบินพาณิชย์และการเดินอากาศ
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air conditioning contractor ผู้ รับเหมาเก่ียวกบัระบบการปรับอากาศ

air force colonel นาวาอากาศเอก

air force honorable discharge การออกจากตําแหน่งท่ีควรคา่แก่การให้เกียรติของกองทพัอากาศ

air force sergeant จ่าอากาศเอก

air traffic controller ผู้ควบคมุการจราจรทางอากาศ

aircraft เคร่ืองบิน

airline สายการบิน

airline crewmember ลกูเรือสายการบิน

airline pilot กปัตนัสายการบิน

airport สนามบิน

airport neighborhood watch การเฝ้าระวงัอาชญากรรมในละแวกสนามบิน

airport police ตํารวจสนามบิน

airport revenue fund กองทนุรายได้ของสนามบิน

airport systems developer ผู้พฒันาระบบสนามบิน

airport transit access plan แผนการเดินทางผา่นสนามบิน

alimony คา่อปุการะเลีย้งดู

all public terminal rail facilities สถานีรถไฟปลายทางทัง้หมด

all vote-by-mail precinct ปริมณฑลการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ทัง้หมด

allegation การกลา่วหา

alliance สหพนัธ์

alliance of museums สหพนัธ์พิพิธภณัฑ์สถาน

allocation การแบ่งสว่น

allocation for instructional materials การแบ่งสว่นสําหรับเอกสารชีแ้จง

allowance เบีย้เลีย้ง

alphabetical order เรียงตามลําดบัอกัษร

alteration การเปล่ียนแปลงแก้ไข

alterations to heritage properties การเปล่ียนแปลงแก้ไขตอ่ทรัพย์สินท่ีเป็นมรดก

alternate สบัเปล่ียน

alternate residency confirmation procedure กระบวนการยืนยนัท่ีอยู่อาศยัทางเลือก

alternative ทางเลือก สลบักนั

alternative budget committee คณะกรรมการงบประมาณเผ่ือเลือก

alternative education for high risk children การศกึษาเผ่ือเลือกสําหรับเดก็ท่ีมีความเส่ียงสงู

alternative education for high risk youth การศกึษาเผ่ือเลือกสําหรับเยาวชนท่ีมีความเส่ียงสงู

alternative language needs ความต้องการในด้านทางเลือกของภาษา

alumni ศิษย์เก่า

amendment การแก้ไข

American อเมริกนั

American Association of Business Persons with Disabilities สมาคมธรุกิจอเมริกนัสําหรับบคุคลทพุพลภาพ

American Association of Retired Persons สมาคมผู้เกษียณอายขุองอเมริกนั

American Association of Retired Persons (AARP) สมาคมผู้เกษียณอายขุองอเมริกนั (AARP)

American Association of University Women สมาคมสตรีอเมริกนัท่ีจบการศกึษาจากมหาวิทยาลยั

American Bar Association สมาคมเนติบณัฑิตยสภาอเมริกนั
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American Bar Association (ABA) สมาคมเนติบณัฑิตยสภาอเมริกนั (ABA)

American Cancer Society สมาคมโรคมะเร็งของอเมริกนั

American Cancer Society Relay for Life Committee คณะกรรมการว่ิงผลดัเพ่ือชีวิต สมาคมโรคมะเร็งอเมริกนั

American citizenship teacher สิทธิในความเป็นพลเมืองของครูอเมริกนั

American Diabetes Association สมาคมโรคเบาหวานของอเมริกนั

American Disabilities Act กฎหมายวา่ด้วยการทพุพลภาพของอเมริกนั

American dream ความฝันของคนอเมริกนั

American Farm Bureau Federation สหพนัธ์ฟาร์มบิวโรของอเมริกนั

American Federation of Government Employees สหพนัธ์ข้าราชการอเมริกนั

American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations สหพนัธ์แรงงาน-รัฐสภาอเมริกนัขององค์กรอตุสาหกรรม

American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO สหพนัธ์แรงงาน-รัฐสภาอเมริกนัขององค์กรอตุสาหกรรม AFL-CIO

American Federation of State, County, and Municipal Employees สหพนัธ์อเมริกนัของข้าราชการรัฐฯ มณฑล และเทศบาล

American Federation of Teachers สหพนัธ์ของครูชาวอเมริกนั

American Federation of Teachers College Guild สหพนัธ์ของสมาคมวิทยาลยัครูอเมริกนั

American government รัฐบาลอเมริกนั

American Heart Association of California สมาคมโรคหวัใจอเมริกนัแห่งรัฐ California

American Hotel & Lodging Association สมาคมโรงแรมและบ้านพกัอเมริกนั

American Independent อเมริกนัอิสระ

American Independent Central Committee คณะกรรมการกลางพรรคอเมริกนัอิสระ

American Independent Party พรรคอเมริกนัอิสระ

American Indian League and the Race Park อินเดียนอเมริกนัลีก และลูแ่ขง่รถ

American Legion องค์การทหารผา่นศกึอเมริกนั (American Legion)

American Little League ลีกเยาวชนอเมริกนั

American Lung Association of California สมาคมโรคปอดอเมริกนัแห่งรัฐ California

American Medical Association สมาคมแพทย์อเมริกนั

American Political Association สมาคมการเมืองอเมริกนั

American Public Works Association สมาคมการโยธาสาธารณะของอเมริกนั

American Red Cross Association สภากาชาดอเมริกา

American Sign Language ภาษามือแบบอเมริกนั

American Sign Language (ASL) ภาษามือแบบอเมริกนั (ASL)

American Water Works Association สมาคมการประปาของอเมริกนั

American Water Works Association (AWWA) สมาคมการประปาของอเมริกนั (AWWA)

American Youth Soccer Organization องค์กรฟตุบอลเยาวชนอเมริกนั

American Youth Soccer Organization (AYSO) องค์กรฟตุบอลเยาวชนอเมริกนั (AYSO)

American Zoo and Aquarium Association สมาคมสวนสตัว์และพิพิธภณัฑ์สตัว์นํา้อเมริกนั (AZA)

Americana Precise Plan แผนการความถกูต้องของ Americana

Americans Elect พรรคอเมริกนัอิเลก็

Americans with Disabilities Act กฎหมายวา่ด้วยความทพุพลภาพของอเมริกนั

Americans with Disabilities Act (ADA) กฎหมายวา่ด้วยความทพุพลภาพของอเมริกนั (ADA)

amortization period ระยะเวลาการผอ่นชําระหนี ้

amortize หกัลบกลบหนี ้

amphitheater อฒัจนัทร์
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analysis การวิเคราะห์

analysis by the legislative analyst การวิเคราะห์โดยนกัวิเคราะห์ด้านการออกกฎหมาย

analysis of measure การวิเคราะห์ร่างพระราชบญัญัติ

analyst นกัวิเคราะห์

anchorwoman ผู้ประกาศขา่วหญิง

animal control commission คณะกรรมการการควบคมุสตัว์

animal license inspector ผู้ตรวจสอบใบอนญุาตสตัว์

animation producer ผู้ อํานวยการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน่

annex ภาคผนวก

annex lobby กลุม่ผู้รณรงค์หาเสียงสนบัสนนุเพ่ิมเติม

annexation การผนวก

anniversary วนัครบรอบปี

annual audits การตรวจสอบบญัชีประจําปี

annual charge คา่ธรรมเนียมประจําปี

annual city budget priorities ลําดบัความสําคญัของงบประมาณประจําปีของเมือง

annual cost of living adjustments การปรับเปล่ียนคา่ครองชีพประจําปี

annual family health fair นิทรรศการสขุภาพของครอบครัวประจําปี

annual independent audits การตรวจสอบบญัชีอิสระประจําปี

annual report รายงานประจําปี

annual review การตรวจสอบประจําปี

annuity รายได้ประจําปี

anonymous ไมร่ะบช่ืุอ

anonymous contributions การบริจาคโดยไมป่ระสงค์ออกนาม

answer to the statement ตอบคําแถลงการณ์

anti-busing clergyman การตอ่ต้านของบาทหลวงในการท่ีรถโรงเรียนนํา นกัเรียนจากตา่งเขตเมืองมาเรียนท่ีโรงเรียนเดียวกนั

anti-criminal laws กฎหมายตอ่ต้านอาชญากรรม

anti-defamation legal aide การช่วยเหลือเก่ียวกบักฎหมายการตอ่ต้านการหม่ินประมาท

anti-drug programs โปรแกรมการตอ่ต้านยาเสพติด

Anti-Gang Program การช่วยเหลือเก่ียวกบักฎหมายการตอ่ต้านการหม่ินประมาท

anti-nuclear activist การช่วยเหลือเก่ียวกบักฎหมายการตอ่ต้านการหม่ินประมาท

any part สว่นใดสว่นหนึ่ง

AP AP

apartment อพาร์ทเมนท์

Apartment Association of Greater Los Angeles สมาคมอพาร์ทเม้นท์ของพืน้ท่ีรอบนคร Los Angeles

apathy ความไมแ่ยแส /ขาดความกระตือรือร้น

appeals process ขัน้ตอนการอทุธรณ์

appearing การแสดงตน

appellate ชัน้อทุธรณ์

appellate district, division เขตการอทุธรณ์ แผนก

appendix ภาคผนวก

appliance technician ช่างเคร่ืองอปุกรณ์

applicability การสามารถประยกุต์ใช้ได้
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applicable rule กฎเกณฑ์การนําไปปรับใช้

application ใบสมคัร

apply การสมคัร

appointed ได้รับแตง่ตัง้

appointed at large ได้รับแตง่ตัง้สําหรับทกุคนในกลุม่

appointed incumbent ผู้ดํารงตําแหน่งท่ีได้รับแตง่ตัง้

appointed member สมาชิกท่ีได้รับแตง่ตัง้

appointed member, county central committee สมาชิกคณะกรรมการกลางของมณฑลท่ีได้รับแตง่ตัง้

appointed member, county central committee สมาชิกคณะกรรมการกลางของมณฑลท่ีได้รับแตง่ตัง้ เขตสมชัชา____

appointee ผู้แตง่ตัง้

appointing authority ผู้มีอํานาจในการแตง่ตัง้

appointive office สํานกังานการแตง่ตัง้

appointment การแตง่ตัง้

appointment and removal การแตง่ตัง้และการถอดถอน

appointment by council resolution การแตง่ตัง้โดยการลงมติของคณะกรรมการ

appointment by president of the council การแตง่ตัง้โดยประธานของคณะกรรมการ

appointment notice การออกเสียงลงคะแนนคดัค้าน

appointment of candidates การแตง่ตัง้ผู้สมคัร

appointment of special prosecutor การแตง่ตัง้ของพนกังานอยัการพิเศษ

appointment subject to civil service การแตง่ตัง้ภายใต้ภาวะข้าราชการพลเรือน

appraiser ผู้ประเมินราคา

appropriate จดัสรร

appropriation of funds การจดัสรรกองทนุ

appropriations การจดัสรร

appropriations from inappropriate balance การจดัสรรการจ่ายงบประมาณท่ีไมส่มดลุ

appropriations limit ขีดจํากดัท่ีเหมาะสมในการจดัสรรงบประมาณ

approval การอนมุตัิ

approval of demands on treasury การอนมุตัิการขอให้มีการจ่ายเงินจากกองคลงั

approval of expenses of controller การอนมุตัิเร่ืองคา่ใช้จ่ายของผู้ควบคมุดแูลด้านการเงิน

approve อนมุตัิ

approved actuarial methods วิธีคํานวณสถิติการประกนัภยัท่ีได้รับอนมุตัิ

appurtenant สว่นประกอบ

aquatics and teen center ศนูย์กีฬาทางนํา้และศนูย์กิจกรรมสําหรับเยาวชน

arbitration การตดัสินโดยอนญุาโตตลุาการ

arbitration truing การตดัสินโดยอนญุาโตตลุาการอย่างถกูต้อง

arbitrator อนญุาโตตลุาการ

arborist นกัวิชาชีพท่ีมีหน้าท่ีจดัการและดแูลต้นไม้ใหญ่

archaeologist นกัโบราณคดี

archbishop พระสนัตปาปา

architect สถาปนิก

architectural designer นกัออกแบบสถาปัตยกรรม

architectural review board คณะกรรมการตรวจสอบสถาปัตยกรรม
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area no. พืน้ท่ีหมายเลข

area office พืน้ท่ีสํานกังาน

area or alignment พืน้ท่ีหรือการจดัวางตําแหน่ง

area planning commissions คณะกรรมการเก่ียวกบัการวางแผนด้านพืน้ท่ี

argument การอภิปราย

argument against การอภิปรายคดัค้าน

argument against measure การอภิปรายคดัค้านมาตรการ

argument for การอภิปรายเพ่ือ

argument in favor การอภิปรายสนบัสนนุ

argument in favor of measure การอภิปรายสนบัสนนุมาตรการ

argument in opposition of การอภิปรายคดัค้าน

argument in support การอภิปรายสนบัสนนุ

argument printed การโต้แย้งท่ีได้รับการพิมพ์

arguments การโต้แย้ง

armed security officer พนกังานรักษาความปลอดภยัท่ีพกอาวธุ

army military police สารวตัรทหารบก

Army National Guard Family Support Organization องค์กรสนบัสนนุครอบครัวกองกําลงัป้องกนัดินแดน

army veteran ทหารผา่นศกึ

around the clock ตลอดย่ีสิบส่ีชัว่โมง

arson การลอบวางเพลิง

art consultant ท่ีปรึกษาฝ่ายศิลป์

art director ผู้ อํานวยการฝ่ายศิลป์

art institute สถาบนัศิลป์

art teacher ครูศิลปะ

Arthritis Foundation, board of directors member มลูนิธิโรคไขข้ออกัเสบ สมาชิกคณะกรรมการอํานวยการ

article บทความ

artifact ส่ิงประดิษฐ์

artist ศิลปิน

arts and athletic programs โปรแกรมศิลปะและกีฬา

as set forth ตามท่ีระบุ

as set out ตามท่ีกลา่วหา

as well as เช่นเดียวกนั

as with ในฐานะท่ีเป็น

asbestos removal การเอาแร่ใยหินออก

Asian Pacific Congressional Advisory Council คณะกรรมการท่ีปรึกษาสภานิติบญัญัติเอเชียนแปซิฟิก

Asian-American Committee คณะกรรมการเอเชียน-อเมริกนั

ASL ASL

assembly สมชัชา

assembly bill ร่างกฎหมายจากสมชัชา

Assembly Committee on Water, Parks and Wildlife คณะกรรมการสมชัชาเก่ียวกบันํา้ สวนสาธารณะและสตัว์ป่า

assembly district การกําหนดเขตสมชัชา

assembly district director ผู้ อํานวยการการกําหนดเขตการประชมุสภา
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assembly member สมาชิกสภา

assembly policy advisor ท่ีปรึกษานโยบายเก่ียวกบัการประชมุสภา

assembly public safety committee คณะกรรมการการประชมุสภาด้านความปลอดภยัของสาธารณชน

assembly republican leader ผู้นําการประชมุสภาของพรรครีพบัลิกนั

assembly room ห้องประชมุสภา

assembly speaker โฆษกท่ีประชมุสภา

assembly woman สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง

assemblyman สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

assemblyman, district no. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตหมายเลข

assemblywoman, district no. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง เขตหมายเลข

assessed valuation การกําหนดคา่ท่ีประเมิน

assessed value มลูคา่ท่ีประเมิน

assessment การประเมิน

Assessment Appeals Board คณะกรรมการการอทุธรณ์เก่ียวกบัการประเมิน

assessment hearing officer เจ้าหน้าท่ีการพิจารณาการประเมิน

assessor ผู้ประเมิน

assessor's division chief หวัหน้าฝ่ายของผู้ประเมิน

assessor's principal appraiser ผู้ตีราคาหลกัของผู้ประเมิน

asset allocation goals เป้าหมายการจดัสรรทรัพย์สิน

asset class ประเภทของทรัพย์สิน

assignment การมอบหมาย

assignment pay การจ่ายเงินสําหรับงานท่ีได้รับมอบหมาย

assistant ผู้ช่วย

assistant county clerk ผู้ช่วยปลดัเทศมณฑล

assistant registrar of voters ผู้ช่วยนายทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนน

assistant secretary ผู้ช่วยเลขานกุาร

assistant superintendent ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ

assisted living การอยู่อาศยัท่ีมีคนคอยช่วยเหลือ

assisted living facility สถานอํานวยความสะดวกด้านท่ีอยู่อาศยัท่ีมีคนคอยช่วยเหลือ

assistive devices เคร่ืองช่วยอํานวยความสะดวก

associate รอง

associate city planner รองผู้วางแผนเมือง

associate justice ผู้พิพากษาสมทบ

associate justice court of appeals ผู้พิพากษาสมทบของศาลอทุธรณ์

associate justice of the supreme court ผู้พิพากษาสมทบของศาลสงู

associate of arts degree อนปุริญญาอกัษรศาสตร์

Associate of Science (A.S.) Degree อนปุริญญาสาขาวิทยาศาสตร์ (A.S.)

Associate of Science Degree อนปุริญญาสาขาวิทยาศาสตร์

associate zoning administrator รองผู้บริหารการแบ่งเขต

association สมาคม

association board member สมาชิกคณะกรรมการสมาคม

Association for Los Angeles Deputy Sheriffs สมาคมสําหรับผู้ รักษาการแทนนายอําเภอ Los Angeles
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Association for Senior Day Health สมาคมสขุภาพสําหรับผู้สงูอายุ

Association of Bay Area Governments สมาคมของรัฐในเขตบริเวณอา่ว

Association of California Water Agencies สมาคมหน่วยงานการประปาของรัฐ California

assumed name contributions ช่ือผู้ ท่ีคาดวา่จะให้การสนบัสนนุ

assumption of bonds จํานวนพนัธบตัรท่ีคาดหมาย

astrologist นกัโหราศาสตร์

at large รวมทัง้หมด

at large system ระบบท่ีผู้ออกเสียงลงคะแนนสามารถลงคะแนนให้ทกุตําแหน่งในการเลือกตัง้นัน้ ๆ

athletic commissioner กรรมาธิการการกีฬา

attendance การเข้าร่วม

attention voter: การประกาศสําหรับผู้ออกเสียงลงคะแนน

attest ยืนยนั

attorney ทนายความ

attorney general อยัการสงูสดุ

attorney general of California อยัการสงูสดุแห่งรัฐ California

attorney-arbitrator ทนายความ-อนญุาโตตลุาการ

attorney-at-law ทนายความ

attorney-consumer advocate ทนายความผู้แทนทางกฎหมายของผู้บริโภค

Audible สามารถได้ยิน

Audible dissemination การสง่เสียงดงัให้ได้ยิน

audio ballot บตัรลงคะแนนแบบได้ยินเสียงคําชีแ้จง

audio ballot booth คหูาลงคะแนนแบบได้ยินเสียงคําชีแ้จง

Audio Ballot Booth คหูาการออกเสียงลงคะแนนท่ีสามารถใช้หฟัูง

audio cassette recordings บนัทึกตลบัเทป

audiologist นกัโสตสมัผสัวิทยา

audit การตรวจสอบบญัชี (คํานาม)

audit process กระบวนการตรวจสอบบญัชี

auditor ผู้ตรวจสอบบญัชี

auditor-controller ผู้ตรวจสอบบญัชี-ผู้ควบคมุดแูลด้านการเงิน

auditorium ห้องประชมุ

auditorium annex สว่นผนวกของห้องประชมุ

auditorium stage เวทีของห้องประชมุ

Audubon Society องค์กร Audubon

author ผู้แตง่

authority ผู้มีอํานาจ

authority of officers เจ้าหน้าท่ีผู้ มีอํานาจ

authority; conflict with other charter provisions ผู้มีอํานาจ; ขดักบับทบญัญัติตามกฎบตัรอ่ืน ๆ

authorize ให้อํานาจ

authorize legislation สภานิติบญัญัติท่ีมีอํานาจ

auto appraiser ผู้ประเมินราคารถยนต์

auto mechanic ช่างยนต์

automobile claims การเรียกร้องเก่ียวกบัรถยนต์
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automotive supervisor ผู้ควบคมุดแูลรถยนต์

autoworker คนงานประกอบรถยนต์

availability สภาพพร้อมใช้งาน

aviation radio man ผู้ ส่ือสารทางวิทยกุารบิน

aviator นกับิน

avionics research engineer วิศวกรการวิจยัด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเก่ียวกบัอปุกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์แห่งการบิน

avionics technician ช่างเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเก่ียวกบัอปุกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์แห่งการบิน

award of franchise ให้ได้รับสิทธิพิเศษ

AWWA AWWA

AYSO AYSO

B. S. E. E. B. S. E. E.

B. S. E. E. (Bachelor of Science in Electrical Engineering) วิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (B.S.E.E.)

B.A. อกัษรศาสตร์บณัฑิต

B.S. วิทยาศาสตร์บณัฑิต

BA BA

Bachelor of Science in Electrical Engineering วิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

bachelor's degree ปริญญาตรี

back cover ปกหลงั

Back to School Resource Fair งานทรัพยากรการเปิดภาคเรียน

back to the future กลบัสูอ่นาคต

background ภมิูหลงั

background and qualifications ภมิูหลงัและคณุสมบตัิ

backroom deals การตกลงลบั

bacteriologist นกัแบคทีเรียวิทยา

bail การประกนัตวั

baker คนอบขนม

bakery ร้านเบเกอร่ี

balanced approach วิธีการได้ดลุ

balanced budget งบประมาณสมดลุ

balanced statements บญัชีการเงินสมดลุ

Baldwin Park Adult and Community Education การศกึษาผู้ใหญ่และชมุชน Baldwin Park

Baldwin Park Adult and Community Education (BPACE) การศกึษาผู้ใหญ่และชมุชน Baldwin Park (BPACE)

ballot บตัรลงคะแนน

ballot box หีบใสบ่ตัรลงคะแนน

ballot card บตัรลงคะแนนท่ีเป็นกระดาษ

ballot designation การระบตุําแหน่งในบตัรลงคะแนน

ballot designation worksheet แผน่งานการระบตุําแหน่งในบตัรลงคะแนน

ballot digest หนงัสือประมวลใจความสําคญัของบตัรลงคะแนน

ballot label เคร่ืองหมายลงคะแนน

ballot layout information ข้อมลูแผนผงับตัรลงคะแนน

ballot measure ร่างพระราชบญัญัติบตัรลงคะแนน

ballot measures, arguments, and text ร่างกฎหมาย ข้อโต้แย้ง และข้อความ (ท่ีเก่ียวกบั OSB)
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ballot option การเลือกออกเสียงลงคะแนน

ballot pamphlet แผน่พบับตัรลงคะแนน

ballot position ตําแหน่งบตัรลงคะแนน

ballot simplification committee คณะกรรมการดําเนินงานเก่ียวกบับทสรุปของมาตรการการออกเสียงลงคะแนนให้เข้าใจง่ายขึน้

ballot stub หางบตัรลงคะแนน

ballot summary สาระสําคญัของบตัรลงคะแนน

ballot title ช่ือของบตัรลงคะแนน

ballot title & summary ช่ือและสาระสําคญัของบตัรลงคะแนน

band booster ผู้สนบัสนนุหมูค่ณะ

band room ห้องวงดนตรี

bang for your buck คุ้มคา่เงิน

bank ธนาคาร

bank statement ใบแจ้งสภาพบญัชี

bank teller พนกังานรับฝาก-ถอนเงินในธนาคาร

banker นายธนาคาร

banking game เกมจําลองการธนาคาร

banking information security ความปลอดภยัของข้อมลูการธนาคาร

bankruptcy recovery bonds พนัธบตัรท่ีได้คืนจากการล้มละลาย

banquet room ห้องจดัเลีย้ง

Baptist ผู้นบัถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์

bar association เนติบณัฑิตยสภา

bar from ห้าม

bar review instructor อาจารย์ตรวจสอบอาชีพทนายความ

barber ช่างตดัผม

barber shop ร้านตดัผม

BART and CSU peace officers เจ้าหน้าท่ีสนัติราชของ BART และ CSU

BART and light rail BART และระบบรถไฟฟ้าขนาดเบา

bartender บาร์เทนเดอร์

baseball board member สมาชิกคณะกรรมการเบสบอล

basement ห้องใต้ดิน

basic death benefit ผลประโยชน์โดยทัว่ไปเม่ือถึงแก่กรรม

basin water quality authority เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคณุภาพลุม่นํา้

bathroom ห้องนํา้

battalion fire chief หวัหน้าเขตกองกําลงัดบัเพลิง

bay อา่ว

be elected to the office for the term provided by law? ได้รับเลือกในตําแหน่งตามข้อกําหนดท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม่

beach cities health care district เขตสาธารณสขุ beach cities

Beardslee School-Golden Bell recipient ผู้ได้รับรางวลั Beardslee Golden Bell

beautician ช่างเสริมสวย

beauty parlor ร้านเสริมสวย

beauty school owner เจ้าของโรงเรียนเสริมสวย

beginning การเร่ิมต้น
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behavioral consultant ผู้ให้คําปรึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรม

beholden ความรู้สกึซาบซึง้

below market rate ตํ่ากวา่ราคาในตลาด

beneficiary ผู้ รับประโยชน์

benefit ผลประโยชน์

benefits administrator ผู้บริหารผลประโยชน์

Beyond The 710 โครงการความร่วมมือ Beyond The 710

bicycle advisory commission คณะกรรมการให้คําปรึกษาเก่ียวกบัรถจกัรยาน

bid ประมลูราคา

bid bond ตราสารหนีป้ระมลูราคา

bidder ผู้ประมลู

big box กลอ่งใหญ่

bikeways ช่องทางรถจกัรยาน

bilingual สองภาษา

bilingual pollworker เจ้าหน้าท่ีการเลือกตัง้ท่ีพดูได้สองภาษา

bill ร่างกฎหมาย

bill of rights พระราชบญัญัติสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง

billiard room ห้องบิลเลียด

billing ใบแจ้งหนี ้

binding effect ผลการเก่ียวข้องสมัพนัธ์

biochemist นกัชีวเคมี

biological or chemical terrorism ลทัธิก่อการร้ายด้วยชีววิทยาหรือสารเคมี

biologist นกัชีววิทยา

biomedical scientist นกัวิทยาศาสตร์ชีวเวช

bi-partisan ทัง้สองพรรค

birth certificates สตูิบตัร

birth date วนัเดือนปีเกิด

bishop บาทหลวง

black business association สมาคมธรุกิจของชนผิวดํา

blackjack แบลก็แจ็ก

blank vote การลงคะแนนเสียงแสดงความไมพ่อใจหรือปฏิเสธการลงคะแนน

blight ความเสียหาย

bloated พองตวั

block captain, neighborhood watch หวัหน้าเฝ้าระวงัอาชญากรรมในละแวกบ้าน, การเฝ้าระวงัอาชญากรรมในละแวกบ้าน

blogger บลอ็กเกอร์

blue ribbon task force หน่วยปฏิบตัิการเฉพาะกิจท่ีได้รับรางวลับลริูบบิน้

board คณะกรรมการ

Board California Department of Transportation คณะกรรมการกระทรวงการขนสง่ของรัฐ California

board composition องค์ประกอบคณะกรรมการ

board equalization, reviewer กรรมาธิการภาษี, ผู้ตรวจสอบ

board examiners คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ

board member สมาชิกคณะกรรมการ
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board member, Studio City neighborhood council สมาชิกคณะกรรมการ สภาหมูบ้่านเมือง Studio City

Board of Administration คณะกรรมการบริหาร

Board of Administration for LACERS คณะกรรมการบริหารสําหรับ LACERS

Board of Administration for WPERP คณะกรรมการบริหารสําหรับ WPERP

Board of Administration of the L.A. City Employees Retirement System คณะกรรมการบริหารของระบบเกษียณอายสํุาหรับพนกังานของนคร L.A.

Board of Administration of the Los Angeles City Employee Retirement Plan คณะกรรมการบริหารตามแผนการเกษียณอายสํุาหรับพนกังานของนคร Los Angeles

Board of Administration of the Water and Power Employees Retirement Plan คณะกรรมการบริหารตามแผนการเกษียณอายสํุาหรับพนกังานการประปาและไฟฟ้า

Board of Administration of the Water and Power Employees Retirement System คณะกรรมการบริหารตามระบบการเกษียณอายสํุาหรับพนกังานการประปาและไฟฟ้า

Board of Airport Commissioners คณะกรรมาธิการสนามบิน

Board of Civil Service Commissioners คณะกรรมาธิการของข้าราชการพลเรือน

Board of Commissioners คณะกรรมาธิการ

Board of Committee คณะกรรมการ

Board of Directors คณะกรรมการอํานวยการ

Board of Directors California Joint Powers Insurance Agency คณะกรรมการอํานวยการหน่วยงานประกนัภยัไฟฟ้าร่วมของรัฐ California

Board of Each Pension and Retirement System คณะกรรมการของแตล่ะระบบเบีย้บํานาญและการเกษียณอายุ

Board of Education คณะกรรมการการศกึษา

Board of Education Election การเลือกตัง้คณะกรรมการการศกึษา

Board of Education Member สมาชิกคณะกรรมการการศกึษา

Board of Equalization คณะกรรมาธิการภาษี

Board of Fire and Police Pension Commissioner คณะกรรมาธิการเบีย้บํานาญการดบัเพลิงและตํารวจ

Board of Fire Commissioners คณะกรรมาธิการการดบัเพลิง

Board of Harbor Commissioners คณะกรรมาธิการการดบัเพลิง

Board of Library Commissioners คณะกรรมาธิการห้องสมดุ

Board of Los Angeles Unified School District คณะกรรมการเขตโรงเรียนร่วม Los Angeles

Board of Neighborhood Commissioners คณะกรรมาธิการหมูบ้่าน

Board of Pension Commissioners คณะกรรมาธิการเบีย้บํานาญ

Board of Police Commissioner คณะกรรมาธิการตํารวจ

Board of Public Works คณะกรรมการการโยธาสาธารณะ

Board of Recreation and Park Commissioners คณะกรรมาธิการสนัทนาการและสวนสาธารณะ

Board of Referred Powers คณะกรรมการพลงังานท่ีอ้างอิง

Board of Rent Control คณะกรรมการการควบคมุคา่เช่า

Board of Right คณะกรรมการวา่ด้วยความเป็นธรรม

Board of Right Manual คณะกรรมการคูมื่อเก่ียวกบัความเป็นธรรม

Board of Supervisors คณะกรรมการผู้บริหาร

Board of Trustees คณะกรรมการทรัสตี

Board of Trustees, Seat No. คณะกรรมการทรัสตี ท่ีนัง่หมายเลข

Board of Water and Power Commissioners คณะกรรมาธิการการประปาและไฟฟ้า

Board of Zoning Appeals คณะกรรมการการแบ่งเขตอทุธรณ์

board president ประธานคณะกรรมการ

board room ห้องประชมุคณะกรรมการ

board tax representative คณะกรรมการตวัแทนด้านภาษี

boardmember สมาชิกคณะกรรมการ
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boardmember, Glendale Unified School District สมาชิกคณะกรรมการ เขตโรงเรียนร่วม Glendale

body shop foreman หวัหน้างานการซ่อมแซมรถยนต์

boilermaker ผู้ผลิตหม้อนํา้

bomb squad คณะกู้ระเบิด

bona fide sponsors ผู้สนบัสนนุโดยสจุริต

bond พนัธบตัร

bond ตราสารหนี ้

Bond Act กฎหมายวา่ด้วยพนัธบตัร

bond authorizations การอนญุาตพนัธบตัร

bond counsel ท่ีปรึกษาด้านพนัธบตัร

bond funds กองทนุพนัธบตัร

bond holder ผู้ถือพนัธบตัร

bond indebtedness หนีสิ้นจากพนัธบตัร

bond indenture หนงัสือสญัญาพนัธบตัร

bond issue การออกพนัธบตัร

bond measure ร่างพระราชบญัญัติวา่ด้วยพนัธบตัร

bond proceeds รายได้จากพนัธบตัร

bond project list รายช่ือโครงการพนัธบตัร

bond proposition การเสนอพนัธบตัร

bond refund การคืนพนัธบตัร

bond statement แถลงการณ์เก่ียวกบัพนัธบตัร

bond types ประเภทของพนัธบตัร

bonded indebtedness หนีสิ้นจากพนัธบตัร

bondholder ผู้ถือพนัธบตัร

book หนงัสือ

book publisher ผู้ตีพิมพ์หนงัสือ

bookkeeper ผู้ทําบญัชี

booklet อนสุาร

bookseller คนขายหนงัสือ

bookstore ร้านหนงัสือ

bookstore owner เจ้าของร้านหนงัสือ

booster club สโมสรผู้สนบัสนนุ

boot camp คา่ยฝึกทหารใหม่

borrowing and leverage การยืมและการเพ่ิมผลทางการเงิน

botanic garden สวนพฤกษชาติ

bottler บริษัทบรรจขุวด

boundaries เขตแดน

boundary lines เส้นกําหนดขอบเขต

boy scout ลกูเสือ

boy scout house คา่ยลกูเสือ

boys and girls club สโมสรเดก็ชายและเดก็หญิง

BPACE BPACE
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Braille Institute สถาบนัเบรลล์

Braille Institute Library ห้องสมดุสถาบนัเบรลล์

branch libraries ห้องสมดุสาขา

bricklayer ช่างปนู

bridge loan เงินกู้ เฉพาะหน้าระยะสัน้

brief summary of the measures สรุปร่างพระราชบญัญัติโดยย่อ

brigadier general นายพลจตัวากองทพับก

broadcast journalist ผู้ ส่ือขา่ววิทยหุรือโทรทศัน์

broadcaster ผู้อา่นขา่ววิทยหุรือโทรทศัน์

broker นายหน้า

brokerage commissions คา่คอมมิชชัน่

Buckboard Days Parade พาเหรดงานวนัรถลาก

budget act กฎหมายวา่ด้วยงบประมาณ

Budget Advisory Committee คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านงบประมาณ

budget analyst ผู้ วิเคราะห์งบประมาณ

Budget and Finance Committee คณะกรรมการด้านงบประมาณและการเงิน

budget bill พระราชบญัญัติวา่ด้วยงบประมาณ

budget cuts การตดังบประมาณ

budget deficit committee คณะกรรมการด้านงบประมาณขาดดลุ

budget estimates to mayor คํานวณงบประมาณให้นายกเทศมนตรี

budget health analyst ผู้ วิเคราะห์สถานภาพของงบประมาณ

budget priorities ลําดบัความสําคญัของงบประมาณ

budget process การดําเนินการด้านงบประมาณ

budget supervisor ผู้ควบคมุดแูลงบประมาณ

budget surplus งบประมาณเกินดลุ

budgetary appropriation การจดัสรรเก่ียวกบังบประมาณ

builder ช่างก่อสร้าง

builder contractor ผู้ รับเหมาช่างก่อสร้าง

building อาคาร

building line requirements ข้อกําหนดการสร้างบริเวณรอบอาคาร

building number เลขท่ีอาคาร

building regulation กฎเกณฑ์ของอาคาร

bulletin board กระดานขา่ว

bullying การขม่ขูใ่ห้กลวั

bungalow number เลขท่ีบงักาโล

bureau สํานกังาน

Bureau of Consumer สํานกังานของผู้บริโภค

Bureau of Consumer ban สํานกังานการประกาศสัง่ห้ามผู้บริโภค

Bureau of Indian Affairs สํานกังานอินเดียนสมัพนัธ์

Bureau of Labor Statistic สํานกังานสถิติแรงงาน

Bureau of Labor Statistic ban สํานกังานการประกาศสัง่ห้ามสถิติด้านแรงงาน

bureaucracy การบริหารแบบระบบราชการ
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bureaucracy in action การดําเนินการบริหารแบบระบบราชการ

bureaucrats ข้าราชการ

bus driver คนขบัรถโดยสารประจําทาง

bus operator คนขบัรถยนต์โดยสารประจําทาง

Bus Riders Union สหภาพผู้โดยสารรถประจําทาง

business ธรุกิจ

business administrator ผู้บริหารธรุกิจ

business attorney ทนายความทางธรุกิจ

business consultant ท่ีปรึกษาทางธรุกิจ

business day วนัทําการ

business developer นกัพฒันาทางธรุกิจ

business development executive ผู้บริหารการพฒันาทางธรุกิจ

business educator นกัการศกึษาทางธรุกิจ

business executive ผู้บริหารทางธรุกิจ

business license ใบอนญุาตทางธรุกิจ

business man นกัธรุกิจชาย

business management consultant ท่ีปรึกษาการบริหารธรุกิจ

business mathematics วิชาคณิตศาสตร์เชิงธรุกิจ

business owner เจ้าของธรุกิจ

Business People for Breast Cancer นกัธรุกิจเพ่ือมะเร็งเต้านม

Business Relations Commission คณะกรรมการธรุกิจสมัพนัธ์

business roundtable สมาคมธรุกิจ

business surtax ภาษีสว่นเพ่ิมทางธรุกิจ

business systems analyst นกัวิเคราะห์ระบบธรุกิจ

business woman นกัธรุกิจหญิง

businessman นกัธรุกิจชาย

businessowner เจ้าของธรุกิจ

businessperson นกัธรุกิจ

businesswoman นกัธรุกิจหญิง

but แต่

butler หวัหน้าคนใช้

by โดย

by appointment โดยการนดัหมาย

by ordinance โดยคําสัง่

cabinetmaker ช่างทําตู้

cable advisory member สมาชิกท่ีปรึกษาด้านเคเบิล

cable maintenance technician ช่างดแูลรักษาสายเคเบิล

cable television ระบบการสง่สญัญาณโทรทศัน์ด้วยสายเคเบิล

cafeteria โรงอาหาร

cafetorium stage เวทีท่ีห้องประชมุโรงอาหารอเนกประสงค์

CAFR CAFR

Cal. State assemblyman สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ California
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calendar day วนัตามปฏิทิน

calendar month เดือนตามปฏิทิน

calendar of events เหตกุารณ์สําคญัตามปฏิทิน

California Academy of Sciences สถาบนัวิทยาศาสตร์แห่งรัฐ California

California African-American Museum พิพิธภณัฑ์แอฟริกนัอเมริกนัแห่งรัฐ California

California Alliance for Consumer Protection สหพนัธ์การปกป้องผู้บริโภคแห่งรัฐ California

California Army National Guard กองกําลงัรักษาความมัน่คงแห่งชาติทางทหารแห่งรัฐ California

California assembly speaker โฆษกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ California

California Association For Tactical Officers สมาคมเพ่ือเจ้าหน้าท่ีหน่วยยทุธวิธีแห่งรัฐ California

California Association of Crime Lab Directors สมาคมคณะกรรมการห้องปฏิบตัิการสําหรับอาชญากรรมแห่งรัฐ California

California Association of Nonprofits สมาคมเพ่ือการไมห่วงัผลกําไรแห่งรัฐ California

California attorney general อยัการสงูสดุแห่งรัฐ California

California Bar Exam การสอบเนติบณัฑิตยสภาแห่งรัฐ California

California Black Chamber of Commerce หอการค้าของกลุม่คนผิวดําแห่งรัฐ California

California Board of Accountancy คณะกรรมการการบญัชีแห่งรัฐ California

California Broadcasters Association สมาคมผู้กระจายเสียงทางวิทยแุละโทรทศัน์แห่งรัฐ California

California Building Standard Code ประมวลกฎหมายวา่ด้วยมาตรฐานส่ิงก่อสร้างแห่งรัฐ California

California Business for Education Excellence (CBEE) Honor Roll School โรงเรียนธรุกิจเพ่ือความเป็นเลิศทางการศกึษาแห่งรัฐ California (CBEE)

California Business for Education Excellence Honor Roll School โรงเรียนธรุกิจเพ่ือความเป็นเลิศทางการศกึษาแห่งรัฐ California

California Business Properties Association สมาคมสิทธิการครอบครองทรัพย์สินทางธรุกิจแห่งรัฐ California

California Business Roundtable สมาคมธรุกิจแห่งรัฐ California

California Chamber of Commerce สมาคมหอการค้าแห่งรัฐ California

California Children and Families First Trust Fund กองทนุทรัสต์สําหรับเดก็และครอบครัวมาเป็นอนัดบัแรกแห่งรัฐ California

California Code of Regulations ประมวลกฎหมายวา่ด้วยกฎเกณฑ์ของรัฐ California

California Community College Financial Aid Administrators Association สมาคมผู้บริหารการช่วยเหลือทางการเงินแก่วิทยาลยัชมุชนของรัฐ California

California Conservation Corps กลุม่อนรัุกษ์ของรัฐ California

California Constitution รัฐธรรมนญูแห่งรัฐ California

California Constitution Revision Commission คณะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนญูแห่งรัฐ California

California Contract Cities Association สมาคมนโยบายด้านสญัญาของเมืองในรัฐ California

California Correctional Peace Officers Association สมาคมเจ้าหน้าท่ีสนัติราชทณัฑ์แห่งรัฐ California

California Director, National Coalition Against Gambling Expansion ผู้ อํานวยการแห่งรัฐ California การประสานงานแห่งชาติตอ่ต้านการขยายการพนนั

California Distinguished School โรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงในรัฐ California

California District Attorneys Association สมาคมพนกังานอยัการแห่งรัฐ California

California Division of Fairs and Expositions แผนกงานแสดงสินค้าและนิทรรศการแห่งรัฐ California

California driver's license ใบขบัข่ีของรัฐ California

California Elections Code ประมวลกฎหมายวา่ด้วยการเลือกตัง้ของรัฐ California

California Endangered Species Act กฎหมายวา่ด้วยสตัว์ป่าหรือส่ิงมีชีวิตท่ีใกล้จะสญูพนัธุ์ของรัฐ California

California Environmental Quality Act กฎหมายวา่ด้วยคณุภาพของส่ิงแวดล้อมแห่งรัฐ California

California Fair Political Practices Commission คณะกรรมาธิการวา่ด้วยการปฏิบตัิทางการเมืองท่ียตุิธรรมแห่งรัฐ California

California for Clean Air โปรแกรมอากาศบริสทุธ์ิของรัฐ California

California Gang Intelligence Association สมาคมฝ่ายขา่วกรองแก๊งใน California

California Government Executive ฝ่ายบริหารการปกครองของรัฐ California
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California grant โปรแกรมเงินช่วยเหลือของรัฐ California

California Grocers Association สมาคมผู้ขายของชําของรัฐ California

California Health and Safety Code ประมวลกฎหมายวา่ด้วยสขุภาพและความปลอดภยัแห่งรัฐ California

California Health Manpower Commission กรรมาธิการแรงงานเพ่ือสขุภาพของรัฐ California

California Heritage Fund กองทนุมรดกของรัฐ California

California Highway Patrolman เจ้าหน้าท่ีตํารวจไฮเวย์ของรัฐ California

California Institute for Regenerative Medicine สถาบนัเพ่ือการปฏิรูปยาของรัฐ California

California Integrated Waste Management การจดัการของเสียร่วมของรัฐ California

California Integrated Waste Management Board คณะกรรมการบริหารของเสียร่วมของรัฐ California

California Judicial Council สภาการพิจารณาคดีของรัฐ California

California legislative aide ผู้ช่วยในการร่างกฎหมายของรัฐ California

California legislative assistant ผู้ช่วยในการร่างกฎหมายของรัฐ California

California legislative specialist ผู้ ชํานาญการร่างกฎหมายของรัฐ California

California legislator ผู้บญัญัติกฎหมายของรัฐ California

California legislature สภานิติบญัญัติของรัฐ California

California library association สมาคมห้องสมดุของรัฐ California

California literacy โปรแกรมการรู้หนงัสือของรัฐ California

California Manufacturers Association สมาคมผู้ผลิตของรัฐ California

California Medical Association สมาคมแพทย์ของรัฐ California

California Mexican-American Chamber of Commerce หอการค้าเมก็ซิกนั-อเมริกนัแห่งรัฐ California

California Narcotics Association สมาคมปราบปรามยาเสพติดแห่งรัฐ California

California New Motor Voter Act กฎหมายผู้ออกเสียงลงคะแนนท่ีเป็นผู้ขบัข่ีใหมแ่ห่งรัฐ California

California Nurses Association สมาคมพยาบาลแห่งรัฐ California

California Organization of Police and Sheriffs องค์กรตํารวจและนายอําเภอแห่งรัฐ California

California Organization of Sheriffs องค์กรนายอําเภอแห่งรัฐ California

California Peace Officers Association สมาคมเจ้าหน้าท่ีสนัติราชแห่งรัฐ California

California Police Chiefs Association สมาคมผู้บญัชาการตํารวจแห่งรัฐ California

California Political Reform Act of 1996 กฎหมายวา่ด้วยการปฏิรูปการเมืองแห่งรัฐ California ปี 1996

California Professional Firefighters พนกังานดบัเพลิงมืออาชีพแห่งรัฐ California

California Public Library Construction and Renovation Board คณะกรรมการการก่อสร้างและบรูณะห้องสมดุสาธารณะแห่งรัฐ California

California Reading and Literacy Improvement โปรแกรมการปรับปรุงการอา่นและการรู้หนงัสือแห่งรัฐ California

California Register of Historic Resources การจดทะเบียนแหลง่ประวตัิศาสตร์แห่งรัฐ California

California Reserve Peace Officers Association สมาคมเจ้าหน้าท่ีสนัติราชกองหนนุแห่งรัฐ California

California School Boards Association สมาคมคณะกรรมการโรงเรียนแห่งรัฐ California

California School Employee Association สมาคมพนกังานโรงเรียนในรัฐ California

California Science Center ศนูย์วิทยาศาสตร์แห่งรัฐ California

California senator วฒิุสมาชิกรัฐ California

California Small Business Alliance สมาพนัธ์ธรุกิจขนาดเลก็แห่งรัฐ California

California Small Business Roundtable สมาคมธรุกิจรายย่อยแห่งรัฐ California

California speaker's assistant ผู้ช่วยโฆษกประจํารัฐ California

California Special Districts Association สมาคมเขตพิเศษในรัฐ California

California Special Districts Association (CSDA) สมาคมเขตพิเศษในรัฐ California (CSDA)
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California state assembly information ข้อมลูเก่ียวกบัสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ California

California State Assembly Information Technology Budget Subcommittee คณะอนกุรรมการงบประมาณเทคโนโลยีสารสนเทศของสภา ผู้แทนราษฎรรัฐ California

California state assembly member สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ California

California state assemblyman สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ California

California state assemblymember สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ California

California state assemblyperson สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ California

California State Association of Counties สมาคมของมณฑลตา่ง ๆ แห่งรัฐ California

California State Building & Construction Trades Council สมาคมการค้าเก่ียวกบัอาคารและการก่อสร้างของรัฐ California

California state controller ผู้ควบคมุการเงินของรัฐ California

California State Council of Laborers สภาแรงงานแห่งรัฐ California

California State Employee Association สมาคมพนกังานของรัฐ California

California State Employee Association (CSEA) สมาคมพนกังานของรัฐ California (CSEA)

California State Firefighters Association สมาคมดบัเพลิงของรัฐ California

California State ID Card บตัรประจําตวัประชาชนรัฐ California

California state lawmaker ผู้บญัญัติกฎหมายของรัฐ California

California state legislator ผู้บญัญัติกฎหมายของรัฐ California

California state lottery ลอ็ตเตอร่ีแห่งรัฐ California

California State Permit Streamlining Act กฎหมายวา่ด้วยการปรับปรุงใบอนญุาตของรัฐ California

California State PTA PTA ของรัฐ California (ความร่วมมือระหวา่งครูและผู้ปกครองนกัเรียน)

California state senator วฒิุสมาชิกรัฐ California

California State Sheriffs Association สมาคมนายอําเภอของรัฐ California

California State Treasurer เหรัญญิกรัฐ California

California State University มหาวิทยาลยัแห่งรัฐ California

California State University (CSU) มหาวิทยาลยัแห่งรัฐ California

California State University System ระบบมหาวิทยาลยัแห่งรัฐ California

California Tahoe Conservancy การอนรัุกษ์ทะเลสาบ Tahoe ของรัฐ California

California tax counselor ท่ีปรึกษาด้านภาษีของรัฐ California

California Taxpayers Action Network เครือขา่ยการดําเนินงานของผู้ เสียภาษีแห่งรัฐ California

California Taxpayers' Association สมาคมผู้เสียภาษีของรัฐ California

California Teachers Association สมาคมครูแห่งรัฐ California

California Teaching Credential หนงัสือรับรองการสอนของรัฐ California

California Term Limit Committee คณะกรรมการเก่ียวกบัการจํากดัวาระของรัฐ California

California Union of Safety Employees สหภาพแรงงานวา่ด้วยความปลอดภยัของพนกังานรัฐ California

California Voters Bill of Rights Act กฎหมายวา่ด้วยสิทธิเสรีภาพขัน้มลูฐานของผู้ออกเสียงลงคะแนนรัฐ California

California Waterfowl Habitat Program- Phase II โปรแกรมเก่ียวกบัถ่ินท่ีอยู่ของนกนํา้ (Waterfowl Habitat) - ระยะท่ี 2 ของรัฐ California

Californians for Indian Self-Reliance โปรแกรมการพ่ึงพาตนเองสําหรับชนพืน้เมืองอเมริกนัของชาว California

Californians Safe Parks สวนสาธารณะปลอดภยัของรัฐ California

California's Colorado River Rights and Resources สิทธิและแหลง่ทรัพยากรในแมนํ่า้ Colorado ของรัฐ California

California's death penalty โทษประหารชีวิตของรัฐ California

calling special elections การเรียกร้องให้มีการเลือกตัง้พิเศษ

CalWORKs โอกาสในการทํางานและความรับผิดชอบตอ่เดก็แห่งรัฐ California (CalWORKs)

Camp Fire Girls of America การเข้าคา่ยกองไฟสําหรับเดก็หญิงแห่งอเมริกา
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campaign contribution การช่วยเหลือการรณรงค์หาเสียง

campaign contribution limitations ข้อจํากดัการช่วยเหลือการรณรงค์หาเสียง

campaign coordinator ผู้ประสานงานการรณรงค์หาเสียง

campaign disclosure การเปิดเผยการรณรงค์หาเสียง

campaign expenditures - uncontrolled by candidate or committee คา่ใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียง - ท่ีไมไ่ด้มีการควบคมุจากผู้สมคัรรับเลือกตัง้หรือคณะกรรมการ

campaign field director ผู้ อํานวยการการรณรงค์หาเสียงภาคสนาม

campaign finance การเงินในการรณรงค์หาเสียง

campaign financial disclosure การเปิดเผยด้านการเงินในการรณรงค์หาเสียง

Campaign for Tobacco-Free Kids การรณรงค์เพ่ือให้เดก็ปลอดบหุร่ี

campaign headquarter กองบญัชาการรณรงค์

campaign representative ตวัแทนการรณรงค์

campaign spending การใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียง

campus บริเวณวิทยาเขต

cancer researcher ผู้ วิจยัเก่ียวกบัโรคมะเร็ง

candidate ผู้สมคัร

candidate filing การย่ืนใบสมคัรรับเลือกตัง้

candidate for judge of the superior court, office no. ผู้สมคัรสําหรับตําแหน่งผู้พิพากษาศาลสงู ตําแหน่งหมายเลข

candidate for member of ผู้สมคัรเพ่ือเป็นสมาชิกของ

candidate nomination procedures การดําเนินการการได้รับเสนอช่ือเป็นผู้สมคัร

candidate statement แถลงการณ์ของผู้สมคัร

candidate to succeed ผู้สมคัรเพ่ือความสําเร็จ

candidate's filing fee คา่ธรรมเนียมใบสมคัรของผู้สมคัร

candidate's running for การลงสมคัรของผู้สมคัรรับเลือกตัง้สําหรับ

canvass นบัคะแนน

CAO CAO

capital expenditure bond fund กองทนุพนัธบตัรคา่ใช้จ่ายของรัฐ

capital facilities financing strategy กลยทุธ์ทางการเงินเก่ียวกบัอาคารหน่วยงานของรัฐ

capital improvement การปรับปรุงเงินทนุ

capital improvement plan แผนปรับปรุงเงินทนุ

capital outlays fund กองทนุต้นทนุคา่ใช้จ่าย

capitol building อาคารหน่วยงานของรัฐ

captain ผู้บญัชาการ

captain commanding officer 911 ผู้บญัชาการควบคมุสายดว่น 911

captions and references คําบรรยายและการอ้างอิง

car rail ตู้รถโดยสารของรถไฟ

carbon canyon specific plan แผนการเฉพาะกิจ carbon canyon

card บตัร

card ไพ่

card club สโมสรไพ่

card room ห้องสําหรับเลน่ไพ่

cardio/respiratory therapist ผู้เช่ียวชาญการบําบดัโรคเก่ียวกบัหวัใจ/ระบบการหายใจ

cardiovascular surgeon ศลัยแพทย์ด้านหวัใจและหลอดเลือดหวัใจ
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career อาชีพ

Career Pathway Program โครงการฝึกอบรมอาชีพ

Career Pathways and Technical Programs โปรแกรมเส้นทางและเทคนิคสายอาชีพ

carefully weigh proposals ข้อเสนอการหยัง่เสียงด้วยความระมดัระวงั

caregiver ผู้ให้การดแูล

caretaker ผู้ดแูล

cargo supervisor ผู้ควบคมุดแูลการสง่สินค้า

caring การให้การดแูล

carpenter ช่างไม้

carpenter's business representative ตวัแทนธรุกิจช่างไม้

carpool รถยนต์ท่ีมีตัง้แตส่องคนขึน้ไป

carpool lanes ช่องถนนสําหรับรถยนต์ท่ีมีผู้โดยสารตัง้แตส่องคนขึน้ไป

Carson City commissioner กรรมาธิการเมือง Carson

case hearing representative ตวัแทนการพิจารณาคดี

case management การบริหารจดัการคดี

cases of hit & run คดีชนแล้วหนี

cash basic fund กองทนุเงินสดพืน้ฐาน

cash contributions การบริจาคเงินสด

cashier พนกังานรับเงิน

cashier check แคชเชียร์เช็ค

casino บ่อนการพนนั

cast การออกเสียง

casting director ผู้ อํานวยการการลงคะแนนตดัสิน

casting pattern manufacturer ผู้ผลิตรูปแบบการออกเสียง

casting technician  เจ้าหน้าท่ีช่างหลอ่ผลิตภณัฑ์

casting vote การออกเสียง

casualty claims adjuster ผู้เจรจาตกลงการเรียกร้องกรณีท่ีมีผู้ เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ

casualty insurance underwriter ผู้ รับประกนัภยักรณีการประกนัท่ีมีผู้ เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ

categories ประเภท

caterer ผู้บริการจดัเลีย้ง

catering director ผู้ อํานวยการบริการจดัเลีย้ง

catholic charities มลูนิธิการกศุลของศาสนาแคธอลิค

caucus การประชมุของพรรคการเมือง

caveat คําเตือน

CBEE CBEE

CCC CCC

cellphone number หมายเลขโทรศพัท์มือถือ

cemetery สสุาน

censure ตําหนิ

census bureau สํานกังานการสํารวจจํานวนประชากร

center ศนูย์กลาง

center branch สาขากลาง
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center room ห้องกลาง

Central Christian Church โบสถ์กลางศาสนาคริสต์

Central Coastal Natural Community Conservation Plan แผนการอนรัุกษ์ธรรมชาติของชมุชนใกล้ชายฝ่ังตอนกลาง

central committee member สมาชิกคณะกรรมการกลาง

central library ห้องสมดุกลาง

Centralized City Purchasing System ระบบการซือ้ศนูย์กลางของเมือง

centralized terminal facility อาคารปลายทางท่ีเป็นสว่นกลาง

CEO CEO

CEO (chief executive officer) CEO (ผู้บริหารสงูสดุ)

certain agencies of city government หน่วยงานโดยเฉพาะของฝ่ายบริหารเมือง

Certificate of Apprenticeship ประกาศนียบตัรรับรองการฝึกหดังาน

certificate of circulator ใบรับรองการหมนุเวียน

certificate of correctness ใบรับรองความถกูต้อง

certificate of naturalization ใบรับรองการแปลงสญัชาติ

certificate of nomination ใบรับรองการได้รับเสนอช่ือเข้ารับการเลือก

certification ใบรับรอง

certification of neighborhood councils ใบรับรองของคณะกรรมการหมูบ้่าน

certification of official election results ใบรับรองผลการเลือกตัง้ท่ีเป็นทางการ

certification qualifications ใบรับรองคณุสมบตัิ

certified ท่ีได้รับการรับรอง

certified candidate ผู้สมคัรรับเลือกตัง้ท่ีได้รับการรับรอง

certified candidate videos and contact information วิดีโอและข้อมลูการติดตอ่ของผู้สมคัรรับเลือกตัง้ท่ีได้รับการรับรอง

certified financial planner ผู้วางแผนทางการเงินท่ีได้รับการรับรองคณุวฒิุ

certified list of candidates รายช่ือผู้สมคัรรับเลือกตัง้ท่ีได้รับการรับรอง

Certified Local Community Conservation Corps Programs โปรแกรมกลุม่อนรัุกษ์แห่งชมุชนท้องถ่ินท่ีได้รับการรับรอง

certified mail จดหมายลงทะเบียน

certified public accountant ผู้ตรวจสอบบญัชีท่ีได้รับการรับรอง

certify รับรอง

certifying การรับรอง

CFO CFO

CFO CFO (ผู้บริหารการเงินสงูสดุ)

chad ชาด (เศษกระดาษ)

chair ประธาน

chair of the Los Angeles County Board of Supervisors ประธานคณะกรรมการผู้ควบคมุดแูลมณฑล Los Angeles

chair, Budget & Finance Committee ประธาน คณะกรรมการงบประมาณและการเงิน

chair, Congress of Seniors ประธาน สภานิติบญัญัติอาวโุส

chair, Governmental Efficiency ประธาน ความมีประสิทธิภาพแห่งการปกครอง

chair, P.R.I.D.E., planning and land use committee ประธาน P.R.I.D.E. คณะกรรมการการวางแผนและการใช้ท่ีดิน

chair, Party of County ประธานคณะของมณฑล

chair, Personnel Committee ประธาน คณะกรรมการบคุลากร

chair, Public Safety Committee ประธาน คณะกรรมการเพ่ือความปลอดภยัของสาธารณะ

chairman ประธาน
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chairman - Navy Restoration Advisory Board ประธาน - คณะกรรมการการให้คําปรึกษาการฟืน้ฟรูาชนาวี

chairman Citizens Charter Reform Task Force ประธานหน่วยปฏิบตัิการเฉพาะกิจด้านการปฏิรูปกฎบตัรของพลเมือง

chairman Emeritus of Libertarian Party ประธานกิตติคณุพรรคเสรีนิยม

chairman for Elementary Site Facilities Committee ประธานคณะกรรมการสําหรับท่ีตัง้โรงเรียนประถม

chairman Planning Commission ประธานคณะกรรมการการวางแผน

chairman, Economic Alliance ประธานสหพนัธ์ทางเศรษฐกิจ

chairman, Merit Commission ประธานคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคณุธรรม

chairman, National Water Research Institute Bottled Water ประธาน สถาบนัวิจยันํา้แห่งชาติสําหรับนํา้ท่ีบรรจใุนขวด

chairman, Southeast Area Animal Control Authority ประธาน ผู้มีอํานาจด้านการควบคมุสตัว์ในเขตตะวนัออกเฉียงใต้

chairperson ประธาน

chairperson Empowerment Congress ประธานสภานิติบญัญัติในการมอบอํานาจเพ่ือความถกูต้อง

chairperson, assessment appeals ประธานประเมินการอทุธรณ์

chairperson, California Public Policy Committee ประธานคณะกรรมการวา่ด้วยนโยบายสาธารณะของรัฐ California

Challenge 2000 Steering Committee คณะกรรมการการวางระเบียบวาระการประชมุ Challenge 2000

challenged ballot การคดัค้านการออกเสียง

challenging times เวลาของการคดัค้าน

chamber executive director ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารของหอการค้า

Chamber of Commerce หอการค้า

Chamber of Commerce CEO CEO ของหอการค้า

Chamber of Commerce member สมาชิกหอการค้า

chancellor อธิการบดี

change of address เปล่ียนท่ีอยู่

change of name เปล่ียนช่ือ

change of occupation เปล่ียนอาชีพ

change of party เปล่ียนพรรค

change orders เปล่ียนคําสัง่

changes in Civil Service Discipline Provisions เปล่ียนแปลงบทบญัญัติวา่ด้วยวินยัของข้าราชการพลเรือน

changes in election procedures เปล่ียนแปลงการดําเนินการเลือกตัง้

chapel administrator ผู้บริหารโบสถ์

chaplain อนศุาสนาจารย์

chapter บท

chapter บทองค์กร

chapter and section translation การแปลถ้อยคําในบทและหมวด

Character Counts and Respect Programs โปรแกรม Character Counts and Respect

charge คิดเงิน

charger club sponsor ผู้สนบัสนนุสโมสรผู้ เรียกเก็บเงิน

charitable raffles การขายสินค้าโดยการจบัฉลากเพ่ือการกศุล

charitable volunteer อาสาสมคัรงานการกศุล

charity การกศุล

charity fund raiser การระดมเงินทนุเพ่ือการกศุล

charter กฎบตัร

charter "cleaning up" กฎบตัร "การทําความสะอาด"
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charter amendment การแก้ไขกฎบตัร

charter city เขตปฏิรูปพิเศษ

charter commissioner กรรมาธิการกฎบตัร

charter for counties & cities กฎบตัรสําหรับมณฑลและเมือง

charter member สมาชิกกฎบตัร

charter president ประธานกฎบตัร

Charter Reform การปฏิรูปกฎบตัร

Charter Reform Commissioner กรรมาธิการปฏิรูปกฎบตัร

Charter Review Committee คณะกรรมการตรวจสอบกฎบตัร

Charter School โรงเรียนในกํากบัของรัฐ (Charter)

Charter Traffic Commission คณะกรรมการกํากบัการจราจร

charters for counties & cities กฎบตัรสําหรับมณฑลและเมือง

chat พดูคยุ

checking account บญัชีกระแสรายวนั

checklist รายการตรวจสอบ

checks and balances เช็คและยอดเงินคงเหลือ

checks and balances ตรวจสอบและถ่วงดลุอํานาจ

chemical engineer วิศวกรเคมี

chemical engineering student นกัศกึษาคณะวิศวกรรมเคมี

chemist นกัเคมี

chemistry professor ผู้เช่ียวชาญวิชาเคมี

chess instructor ครูผู้สอนเกมหมากรุก

chess journalist ผู้เขียนขา่วเก่ียวกบัเกมหมากรุก

chess promoter ผู้สนบัสนนุเกมหมากรุก

chief หวัหน้า

chief arbitrator ประธานการตดัสิน

chief deputy รักษาการแทนหวัหน้า

chief educational officer ผู้บริหารสงูสดุฝ่ายการศกึษา

chief executive ผู้บริหารสงูสดุ

Chief executive officer ผู้บริหารสงูสดุ

chief justice หวัหน้าผู้พิพากษา

chief justice of the supreme court หวัหน้าผู้พิพากษาประจําศาลฎีกา

chief LAPD ผู้บงัคบับญัชากรมตํารวจ LAPD

chief legislative analyst นกัวิเคราะห์ทางกฎหมายสงูสดุ

chief legislative analyst (CLA) นกัวิเคราะห์ทางกฎหมายสงูสดุ (CLA)

chief of police อธิบดีกรมตํารวจ

chief of staff หวัหน้าผู้ดแูลระดบัสงู

Child Abuse Task Force หน่วยปฏิบตัิการเฉพาะกิจปราบปรามการทําทารุณตอ่เดก็

child advocate ผู้แทนทางกฎหมายสําหรับเดก็

child attendance officer official เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการเข้าเรียนของเดก็ท่ีเป็นทางการ

child behavior counselor ท่ีปรึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมเดก็

child care administrator ผู้บริหารสถานเลีย้งเดก็
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child care facility สถานเลีย้งเดก็

child care provider ผู้ให้การดแูลเลีย้งเดก็

Child Care Resource & Referral Network เครือขา่ยแหลง่ข้อมลูสําหรับสถานเลีย้งเดก็และการแนะนําสถานเลีย้งเดก็

child development professional ผู้เช่ียวชาญด้านการพฒันาเดก็

child molestation prosecutor อยัการคดีการลวนลามทางเพศผู้เยาว์

child safety advocate ผู้แทนทางกฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัของเดก็

child support คา่เลีย้งดบูตุรในกรณีหย่าร้าง

childcare non-profit president ประธานสถานเลีย้งเดก็ท่ีไมแ่สวงหาผลกําไร

Children and Families First โปรแกรมเดก็และครอบครัวมาเป็นอนัดบัแรก

Children and Families First Trust Fund กองทนุทรัสต์สําหรับเดก็และครอบครัวมาเป็นอนัดบัแรก

children center teacher ครูประจําศนูย์เดก็

Children First-Now and Always โปรแกรมเดก็และครอบครัวมาเป็นอนัดบัแรกเสมอ

children's clinic คลินิกสําหรับเดก็

Children's Day Parade พาเหรดวนัเดก็

Children's Defense Fund กองทนุเพ่ือการสนบัสนนุและวิจยัสําหรับเดก็

Chinese จีน

Chinese-American Elected Officials Association สมาคมฝ่ายบริหารของจีน-อเมริกนัท่ีได้รับเลือกแล้ว

chiropractic doctor แพทย์จดักระดกู

chiropractor แพทย์จดักระดกู

choir คณะร้องเพลงประสานเสียงในโบสถ์

Christian Methodist Episcopal Church โบสถ์คริสเตียน เมโธดิส เอพิสคะเพิล

Christmas Food Basket Committee Member สมาชิกคณะกรรมการการบริจาคอาหารสําหรับเทศกาลคริสต์มาส

Christmas tree distributor ผู้ จําหน่ายต้นคริสต์มาส

Christopher Commission คณะกรรมาธิการ Christopher

church โบสถ์

Church of Christ โบสถ์ศาสนาคริสต์

church room ห้องโถงโบสถ์

CIA สํานกังานกลางการสืบราชการลบั (CIA)

Cigarette and Tobacco Products Surtax Fund Revenues กองทนุรายได้จากภาษีสว่นเพ่ิมของผลิตภณัฑ์บหุร่ี และยาสบู

cinematographer ช่างถ่ายภาพยนตร์

circulate หมนุเวียน

circulation การหมนุเวียน

circulator ตวัหมนุเวียน

citizen พลเมือง

Citizen Advisory Committee คณะกรรมการให้คําปรึกษาแก่ประชาชน

Citizen Commission กรรมาธิการเพ่ือประชาชน

Citizen Committee คณะกรรมการจากพลเมือง

citizen of the year บคุคลยอดเย่ียมแห่งปี

citizen oversight การควบคมุดแูลพลเมือง

Citizens Against Lawsuit Abuse กลุม่พลเมืองตอ่ต้านการดําเนินการในทางท่ีผิดในการฟ้องร้องคดี

Citizens Charter กฎบตัรของประชาชน

Citizens Charter Reform Task Force หน่วยปฏิบตัิการเฉพาะกิจเพ่ือการปฏิรูปรัฐธรรมนญูของประชาชน
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Citizens Committee คณะกรรมการประชาชน

Citizens Financial Advisory ผู้ให้คําปรึกษาทางการเงินแก่ประชาชน

Citizens for a Sound Economy กลุม่พลเมืองเพ่ือเศรษฐกิจท่ีดี

Citizens for Law and Order กลุม่พลเมืองเพ่ือการปฏิบตัิตามบทแห่งกฎหมาย

Citizens for Public Safety กลุม่พลเมืองเพ่ือความปลอดภยัของสาธารณชน

Citizen's Oversight Committee คณะกรรมการควบคมุดแูลของพลเมือง

Citizens Planning Council คณะกรรมาธิการการวางแผนเพ่ือพลเมือง

Citizens Police Academy สถาบนัตํารวจเพ่ือพลเมือง

Citizens Review Committee คณะกรรมการตรวจสอบของพลเมือง

Citizens' Task Force หน่วยปฏิบตัิการเฉพาะกิจของพลเมือง

Citizens to Turn L.A. Around กลุม่พลเมืองเพ่ือการปรับปรุง L.A.

Citizens Watchdog Group กลุม่จบัตาประชาธิปไตยของพลเมือง

Citizens’ Advisory Committee คณะกรรมการเพ่ือการให้คําปรึกษาแก่พลเมือง

citizenship สิทธิในความเป็นพลเมือง

city เมือง

city administrative officer เจ้าหน้าท่ีการบริหารของเมือง

city administrative officer (CAO) เจ้าหน้าท่ีการบริหารของเมือง (CAO)

city attorney อยัการเมือง

city attorney's impartial analysis of measure การวิเคราะห์พระราชบญัญัติท่ีเป็นกลางของอยัการเมือง

city bonds พนัธบตัรของเมือง

city charter กฎบตัรของเมือง

city clerk ปลดัเทศบาลเมือง

city clerk office สํานกังานปลดัเทศบาลเมือง

city commissioner กรรมาธิการเมือง

city costs คา่ใช้จ่ายของเมือง

city council สภาเทศบาลเมือง

city council member สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

city council member's aide ผู้ช่วยของสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

city council president pro tempore ประธานสภาเทศบาลเมืองดํารงตําแหน่งชัว่คราว

City Council Veto of Board Actions สภาเทศบาลเมืองปฏิเสธการดําเนินการของคณะกรรมการ

city council woman สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหญิง

city council, seat ตําแหน่งสภาเทศบาลเมือง

city councilman สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

city councilmember สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

city councilwoman สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหญิง

city elected officials เจ้าหน้าท่ีของเมืองท่ีได้รับเลือก

city election code ประมวลกฎหมายการเลือกตัง้ของเมือง

city elections การเลือกตัง้ของเมือง

city employee ข้าราชการของเมือง

City Employees Retirement System ระบบเกษียณอายขุ้าราชการของเมือง

city engineer วิศวกรของเมือง

city ethics commission คณะกรรมการจริยธรรมของเมือง
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City Ethics Commission; special prosecutor คณะกรรมการจริยธรรมของเมือง พนกังานอยัการพิเศษ

city finance director ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินของเมือง

city general fund กองทนุทัว่ไปของเมือง

City General Municipal Election การเลือกตัง้เทศบาลเมืองทัว่ไป

city government ฝ่ายบริหารเมือง

City Government Reform การปฏิรูปฝ่ายบริหารเมือง

city hall ศาลากลางของเมือง

City Hall Remodeling Project โครงการปรับปรุงศาลากลาง

City Hall Task Force หน่วยปฏิบตัิการเฉพาะกิจของศาลากลางเมือง

city lines อาณาเขตเมือง

city manager ปลดัเมือง

city measure ร่างพระราชบญัญัติของเมือง

city of เมืองของ

City of Capital Improvements Commission Member สมาชิกคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างของเมือง

City of Carson councilwoman สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหญิง เมือง Carson

City of Community Life Commissioner เมืองของกรรมาธิการดําเนินงานเก่ียวกบัการดํารงชีวิตของชมุชน

City of Los Angeles เมือง Los Angeles

City of Los Angeles and Board of Education เมือง Los Angeles และคณะกรรมการการศกึษา

city ordinance กฎเกณฑ์ของเมือง

city planning การวางแผนเมือง

City Planning Commission คณะกรรมการวางแผนเมือง

City Planning Department กรมการวางผงัเมือง

city seal ตราประทบัของเมือง

city servant ข้าราชการของเมือง

city service บริการของเมือง

city service credit เครดิตบริการของเมือง

City Special Municipal Election การเลือกตัง้เทศบาลพิเศษเมือง

city tax ภาษีเมือง

city treasurer เหรัญญิกประจําเมือง

city treasury กรมคลงัของเมือง

city utility bill ใบเรียกเก็บเงินคา่สาธารณปูโภคของเมือง

city vision วิสยัทศัน์ของเมือง

city's business tax ภาษีธรุกิจของเมือง

City's Emergency Operation Center ศนูย์ปฏิบตัิการฉกุเฉินของเมือง

city's fiscal watchdog กลุม่จบัตางบประมาณของเมือง

City's General Fund กองทนุทัว่ไปของเมือง

City's Police Department Operation Center ศนูย์ปฏิบตัิการกองตํารวจของเมือง

City's Water Study Session การประชมุศกึษาเก่ียวกบันํา้ของเมือง

Citywide Security General Obligation Bonds พนัธบตัรข้อผกูพนัธ์โดยทัว่ไปเก่ียวกบัความปลอดภยัทัว่ทัง้เมือง

Citywide System of Neighborhood Councils ระบบครอบคลมุเมืองทกุสว่นของคณะกรรมการหมูบ้่าน

civic เก่ียวกบัพลเมือง

civic affairs พลเมืองสมัพนัธ์
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civic auditorium ห้องประชมุประชาชน

civic center ศนูย์เทศบาล

Civic Coalition for Charter Reform การร่วมมือของเทศบาลเพ่ือการปฏิรูปกฎบตัร

civil เก่ียวกบัพลเรือน

civil action การฟ้องคดีแพ่ง

civil case คดีแพ่ง

civil engineer วิศวกรโยธา

civil environment engineer วิศวกรโยธาส่ิงแวดล้อม

Civil Justice Association of California สมาคมเพ่ือความยตุิธรรมของประชาชนของรัฐ California

civil liberties activist นกัปฏิบตัิการเก่ียวกบัเสรีภาพของประชาชน

civil litigation การฟ้องร้องคดีแพ่ง

civil litigation attorney ทนายความฟ้องคดีแพ่ง

civil matters เก่ียวกบัพลเรือน

civil penalty บทลงโทษทางแพ่ง

civil rights สิทธิพลเมือง

civil rights attorney ทนายความสิทธิของพลเมือง

civil servant ข้าราชการพลเรือน

civil service ราชการฝ่ายพลเรือน

civil service classification การจดัแบ่งประเภทข้าราชการพลเรือน

Civil Service Commission คณะกรรมาธิการข้าราชการพลเรือน

civil service provisions บทบญัญัติเก่ียวกบัข้าราชการพลเรือน

civil service regulations กฎเกณฑ์เก่ียวกบัข้าราชการพลเรือน

civil service rules กฎระเบียบของข้าราชการพลเรือน

Civil Service System ระบบข้าราชการพลเรือน

civil water engineer วิศวกรระบบการประปา

civilian ambulance employees เจ้าหน้าท่ีรถพยาบาลพลเรือน

civilian member สมาชิกพลเรือน

CLA CLA

claim board คณะกรรมการการเรียกร้องคา่สินไหม

claimant ผู้เรียกร้อง

claims การเรียกร้องคา่สินไหม

claims against city การเรียกร้องตอ่เมือง

claims board คณะกรรมการการเรียกร้องคา่สินไหม

clarification of existing law การอธิบายกฎหมายท่ีมีอยู่ให้ชดัเจน

class I gambling การพนนั ประเภทท่ี 1

class II gambling การพนนั ประเภทท่ี 2

class size จํานวนนกัเรียนในชัน้เรียน

class size reduction การลดขนาดของชัน้เรียน

class-group ประเภท-กลุม่

classical actor นกัแสดงประเภทคลาสสิก

classified ท่ีได้รับการจดัแบ่งประเภท

classified position ตําแหน่งท่ีจดัแบ่งตามประเภท
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classroom ชัน้เรียน

classroom instruction การสอนในชัน้เรียน

clause ข้อกําหนด

clean water action การบําบดันํา้

clean water analyst นกัวิเคราะห์นํา้สะอาด

Clean Water and Water Reclamation Bond Law กฎหมายเก่ียวกบัพนัธบตัรการปรับปรุงนํา้และนํา้สะอาด

Clear Lake Basin 2000 Project โครงการลุม่นํา้ Clear Lake ปี 2000

clergy นกับวช

clergyman สมาชิกองค์กรทางศาสนา

clerk เสมียน

clerk typist เสมียนพิมพ์ดีด

clinic คลินิก

clinical ทางคลินิก

clinical microbiologist นกัจลุชีววิทยาทางคลินิก

clinical nurse specialist พยาบาลผู้เช่ียวชาญทางคลินิก

close of registration ปิดการลงทะเบียน

closed primary การเลือกตัง้ขัน้ต้นเฉพาะสมาชิกท่ีลงทะเบียนเท่านัน้ท่ีสามารถออกเสียงลงคะแนนได้

clothing accessories designer นกัออกแบบเคร่ืองประดบัเสริมเสือ้ผ้า

Clover Creek Flood Protection การป้องกนันํา้ท่วม Clover Creek

Clover Creek Flood Protection and Environmental Enhancement Project โครงการป้องกนันํา้ท่วมและสง่เสริมส่ิงแวดล้อม Clover Creek

club สโมสร

club lounge สโมสรห้องสงัสรรค์

co/owner เจ้าของร่วม/เจ้าของ

coach โค้ช

coal ถ่านหิน

coal falsification การให้ข้อมลูผิด ๆ เก่ียวกบัถ่านหิน

coal fired power plant โรงงานพลงังานไฟฟ้าจากถ่านหิน

coalition การร่วมมือกนั

Coalition for Christian Values การร่วมมือกนัเพ่ือคณุคา่ของคริสเตียน

Coalition for Clean Air การร่วมมือกนัเพ่ืออากาศบริสทุธ์ิ

Coalition for Education การร่วมมือเพ่ือการศกึษา

Coalitions for Clean Air and Water Support การร่วมมือเพ่ือสง่เสริมอากาศและนํา้สะอาด

coastal commissioner กรรมาธิการชายฝ่ัง

Coastal Conservation Act กฎหมายวา่ด้วยการอนรัุกษ์ชายฝ่ัง

coastal protection การปกป้องบริเวณใกล้ชายฝ่ัง

Coastal Protection Bond Act กฎหมายวา่ด้วยพนัธบตัรการป้องกนับริเวณชายฝ่ัง

coastal trail ทางเดินใกล้ชายฝ่ัง

Coastal Zone Act Reauthorization Amendments การแก้ไขการมอบอํานาจใหมต่ามกฎหมายวา่ด้วยโซนแนวชายฝ่ัง

coastline แนวชายฝ่ัง

co-chair ประธานร่วม

co-chair L.A. City Domestic Violence Task Force ประธานร่วมของหน่วยปฏิบตัิการเฉพาะกิจเก่ียวกบัการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเมือง L.A.

co-chair, Campaign Finance Reform Task Force ประธานร่วมของหน่วยปฏิบตัิการเฉพาะกิจในการรณรงค์การปฏิรูปทางการเงิน
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co-chairman of the International Baccalaureate (IB) Steering Committee ประธานร่วมคณะกรรมการดําเนินการ International Baccalaureate (IB)

co-chairman of the International Baccalaureate Steering Committee ประธานร่วมคณะกรรมการดําเนินการ International Baccalaureate

code ประมวลกฎหมาย

code enforcement division แผนกการบงัคบัใช้ตามกฎหมาย

code enforcement officer เจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการบงัคบัใช้ตามกฎหมาย

code inspector ผู้ตรวจสอบการใช้ตามกฎหมาย

Code of Civil Procedures ประมวลกฎหมายวา่ด้วยกระบวนการแพ่ง

Code of Conduct หลกัจรรยาบรรณ

Code of Conduct of Elected Officials หลกัจรรยาบรรณของข้าราชการท่ีได้รับเลือก

Code of Fair Campaign Practices หลกัการปฏิบตัิในการรณรงค์หาเสียงด้วยความยตุิธรรม

coffee store manager ผู้จดัการร้านกาแฟ

co-founder ผู้ ร่วมก่อตัง้

co-generation projects โครงการร่วมรุ่น

cohesive ซึ่งยึดติด

coin dealer ผู้ค้าเหรียญ

collect call โทรศพัท์แบบเรียกเก็บเงินปลายทาง

collective bargaining การตอ่รองร่วม

collective bargaining agreements ข้อตกลงในการตอ่รองร่วม

college วิทยาลยั

college academic publisher ผู้จดัพิมพ์ด้านวิชาการของวิทยาลยั

College Bound Today Program โปรแกรมเรียนรู้เก่ียวกบัชีวิตในวิทยาลยั

college cost คา่ใช้จ่ายในการเรียนระดบัวิทยาลยั

college dean คณบดีวิทยาลยั

college educator นกัการศกึษาวิทยาลยั

college English instructor ครูสอนภาษาองักฤษของวิทยาลยั

college faculty คณะในวิทยาลยั

college financial counselor ท่ีปรึกษาทางการเงินของวิทยาลยั

college financial representative ตวัแทนทางการเงินของวิทยาลยั

college instructor ครูผู้สอนในวิทยาลยั

college professor ศาสตราจารย์ของวิทยาลยั

college transfer measure มาตรการการโอนหน่วยกิตในระดบัวิทยาลยั

colonel พนัเอก

Colorado School of Mines โรงเรียนเหมืองแร่แห่ง Colorado

columnist นกัเขียนคอลมัน์

comedian ดาราตลก

coming soon กําลงัจะมาถึง (ท่ีเก่ียวกบัเอกสารท่ีอยู่ในระหวา่งพิจารณา)

commander ผู้บงัคบับญัชา

commander, Moorpark American Legion Post 502 ผู้สัง่การ Moorpark American Legion Post 502

Commander's Award for Public Service รางวลัสําหรับการบริการสาธารณชนของผู้บญัชาการ

commanding officer ผู้บญัชาการ

commencement of recruit training พิธีเร่ิมการฝึกอบรมทหารใหม่

commencing with section การเร่ิมด้วยหมวด
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commendation การกลา่วคําแนะนํา

commentator ผู้ วิจารณ์

commercial โฆษณา

commercial realty consultant ท่ีปรึกษาอสงัหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

commission กรรมาธิการ

commission and mayoral recommendations คําแนะนําเก่ียวกบักรรมาธิการและนายกเทศมนตรี

commission on peace officer standards กรรมาธิการมาตรฐานเจ้าหน้าท่ีสนัติราช

Commission on Peace Officer Standards and Training กรรมาธิการเก่ียวกบัมาตรฐานและการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีสนัติราช

commissioner กรรมาธิการ

commissioner - Board of Appeals กรรมาธิการ - คณะกรรมการการอทุธรณ์

commissioner board คณะกรรมาธิการ

commissioner of กรรมาธิการของ

commissioner, Los Angeles Municipal Court กรรมาธิการ ศาลเทศบาล Los Angeles

commissioner, Municipal Court กรรมาธิการ ศาลเทศบาล

commissioner, Traffic & Safety กรรมาธิการ การจราจรและความปลอดภยั

committee คณะกรรมการ

Committee for Art คณะกรรมการศิลปะ

committee member สมาชิกคณะกรรมการ

committee of the states คณะกรรมการของรัฐ

committee on federal judiciary คณะกรรมการระบบศาลยตุิธรรมของรัฐบาลกลาง

committee on justice คณะกรรมการเก่ียวกบัความยตุิธรรม

committee to prepare the school plan คณะกรรมการเพ่ือเตรียมแผนการของโรงเรียน

commodities analyst ผู้ วิเคราะห์สินค้า

commodities trader ผู้ประกอบการค้า

common cause สาเหตโุดยทัว่ไป

common core การศกึษาแบบแกนร่วม

common core standards มาตรฐานแกนร่วม

common law trust กฎหมายจารีตประเพณี

common phrases used in official matters วลีทัว่ไปท่ีใช้เป็นทางการ

common sense สามญัสํานึก

common sense solutions การแก้ไขโดยใช้สามญัสํานึก

common use requirement ข้อกําหนดการใช้โดยทัว่ไป

communicable disease investigator ผู้ วิจยัเก่ียวกบัเชือ้โรคท่ีสามารถติดตอ่ได้

communication การส่ือสาร

communication arts วาทศิลป์ในการส่ือสาร

communications director ผู้ อํานวยการการส่ือสาร

communications worker พนกังานการส่ือสาร

communities of interest ความสนใจของชมุชน

community ชมุชน

community affair consultant ท่ีปรึกษาชมุชนสมัพนัธ์

community center ศนูย์ชมุชน

Community Center Corp., board member สมาชิกคณะกรรมการบริษัทศนูย์กลางชมุชน
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community college วิทยาลยัชมุชน

Community College District เขตวิทยาลยัชมุชน

Community College District Special Election การเลือกตัง้พิเศษ เขตวิทยาลยัชมุชน

community college trustee ทรัสตีวิทยาลยัชมุชน

Community Cornerstone Award รางวลัแนวความคิดหลกัระดบัชมุชน

community councilmember สมาชิกคณะกรรมการชมุชน

Community Development Block Grant Commission คณะกรรมการจดัสรรงบประมาณรวมเพ่ือการพฒันาชมุชน

community disaster communicator ผู้ ส่ือสารเก่ียวกบัภยัพิบตัิสําหรับชมุชน

community educational liaison การติดตอ่ประสานงานของการศกึษาชมุชน

Community Labor Coalition องค์กรประสานความร่วมมือแรงงานชมุชน

community organization องค์กรชมุชน

community organizer ผู้ก่อตัง้ชมุชน

community outreach การบริการข้อมลูแก่ชมุชน

community outreach coordinator ผู้ประสานงานการบริการข้อมลูแก่ชมุชน

community outreach program โปรแกรมการบริการข้อมลูแก่ชมุชน

community oversight committee คณะกรรมการตรวจสอบดแูลชมุชน

community relations ชมุชนสมัพนัธ์

community room ห้องประชมุของชมุชน

community service การบริการชมุชน

community services administrator ผู้บริหารการบริการชมุชน

community volunteer อาสาสมคัรชมุชน

community watchdog กลุม่จบัตาประชาธิปไตยของชมุชน

community worker คนงานของชมุชน

community-based ชมุชนเป็นหลกั

community-based organization องค์กรชมุชนเป็นหลกั

compacts ข้อตกลงร่วมกนั

company president ประธานบริษัท

compelling need ความจําเป็นท่ีบีบบงัคบั

compensation คา่ตอบแทน

compensation experience ประสบการณ์ด้านคา่ตอบแทน

compensation of elected officers and limitation on outside activities คา่ตอบแทนของเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับเลือกและขีดจํากดัตอ่กิจกรรมภายนอก

competing measure ร่างพระราชบญัญัติวา่ด้วยการแขง่ขนั

competitive bidding การประมลูราคาท่ีมีการแขง่ขนัสงู

competitive bidding or private sale การประมลูราคาหรือการขายสว่นตวัท่ีมีการแขง่ขนัสงู

competitive bids ประมลูราคาท่ีมีการแขง่ขนัสงู

competitive proposals preferred ต้องการข้อเสนอท่ีมีการแขง่ขนั

competitive salary เงินเดือนท่ีมีการแขง่ขนั

competitive sealed bidding การประเมินราคาปิดผนึกท่ีมีเป็นการแขง่ขนั

competitive sealed proposals ข้อเสนอปิดผนึกท่ีเป็นการแขง่ขนั

compiled by: รวบรวมโดย

complete authority to issue bonds อํานาจสมบรูณ์ในการออกพนัธบตัร

complete text of measure ร่างพระราชบญัญัติฉบบัสมบรูณ์
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complex ความซบัซ้อน

compliance การปฏิบตัิตาม

compliance manager ผู้ควบคมุการปฏิบตัิตาม

compliance officer เจ้าหน้าท่ีฝ่ายควบคมุการปฏิบตัิตาม

compliance supervisor ผู้ควบคมุดแูลการปฏิบตัิตาม

composer นกัแตง่เพลง

composite สว่นประกอบ

composite ballot บตัรลงคะแนนท่ีประกอบขึน้จากหลายสว่น

compound ผสม

Comprehensive Annual Financial Report รายงานทางการเงินประจําปีแบบแจงรายละเอียด

Comprehensive Annual Financial Report (CAFR) รายงานทางการเงินประจําปีแบบแจงรายละเอียด (CAFR)

comprehensive plan แผนการโดยละเอียด

Comprehensive Plan Amendment การแก้ไขแผนการโดยละเอียด

comprehensive plan development การพฒันาแผนการโดยละเอียด

Comprehensive Regional Express Bus Network เครือขา่ยครอบคลมุภมิูภาคของรถประจําทางสายดว่น

comprehensive schools โรงเรียนท่ีสอนวิชาครอบคลมุทัง้วิชาการและสายอาชีพ

comptroller general อธิบดีกรมบญัชีกลาง

computer คอมพิวเตอร์

computer consultant ท่ีปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์

computer programmer ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

computer science วิทยาการคอมพิวเตอร์

computer store owner เจ้าของร้านคอมพิวเตอร์

concentration on improved student performance การมุง่เน้นเพ่ือให้มีการปรับปรุงผลการเรียนของนกัเรียน

concerned citizen พลเมืองผู้หวงัดี

concerning เก่ียวข้องกบั

concession agreement ข้อตกลงด้านการสมัปทาน

concrete delivery driver คนขบัรถสง่ซีเมนต์

concurrent power พลงังานท่ีเกิดขึน้พร้อมกนั

condemn กลา่วโทษ

condemnation การวิจารณ์อย่างรุนแรง

conditional use ใช้อย่างมีเง่ือนไข

conduct in office ดําเนินการในสํานกังาน

conduct of business ดําเนินธรุกิจ

conducting elections ดําเนินการเลือกตัง้

conference ประชมุ

conference calls การประชมุทางโทรศพัท์

conference room ห้องประชมุ

confirmation number หมายเลขการยืนยนั

conflict resolution consultant ท่ีปรึกษาเก่ียวกบัมติข้อขดัแย้ง

Congestion Relief Program - major transportation corridor improvements โปรแกรมการบรรเทาความแออดั - การปรับปรุงเขตการขนสง่หลกั

congratulations การแสดงความยินดี

congress รัฐสภา
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Congress of California Seniors สมาชิกรัฐสภาอาวโุสของรัฐ California

congressional เก่ียวกบัสภานิติบญัญัติ

congressional deputy ทําการแทนสภานิติบญัญัติ

congressional district เขตสภานิติบญัญัติ

Congressional Term Limits Declaration Act of 1998 กฎหมายวา่ด้วยการประกาศการจํากดัวาระของสภานิติบญัญัติ ปี 1998

congressman สมาชิกรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา

congresswoman สมาชิกรัฐสภาหญิงของสหรัฐอเมริกา

consensus มีมติเป็นเอกฉนัท์

conservation การอนรัุกษ์ธรรมชาติ

Conservation Corp California กลุม่อนรัุกษ์ธรรมชาติแห่งรัฐ California

conservation corps กลุม่อนรัุกษ์ธรรมชาติ

conservation district director ผู้ อํานวยการเขตอนรัุกษ์ธรรมชาติ

conservationist นกัอนรัุกษ์ธรรมชาติ

conservative activist นกัปฏิบตัิการด้านการอนรัุกษ์ธรรมชาติ

conservative news commentator ผู้ วิจารณ์ขา่วการอนรัุกษ์ธรรมชาติ

Conservative Women's Leadership Association สมาคมความเป็นผู้นําของสตรีนกัอนรัุกษ์

consideration การคิดพิจารณา

consolidated รวม

consolidated election การเลือกตัง้รวม

Consolidated Fire Protection District of Los Angeles County การปกป้องอคัคีภยัรวมของเขตมณฑล Los Angeles

consolidated municipal election การเลือกตัง้เทศบาลรวม

consolidated or annexed territory อาณาเขตรวมหรือการผนวก

consolidated primaries การเลือกตัง้ขัน้ต้นแบบรวม

consolidated terminal facility สถานีปลายทางรวม

consolidated water district เขตประปารวม

consolidation การรวมเข้าด้วยกนั

consolidation of elections การเลือกตัง้รวม

constituency ผู้ ท่ีมีสิทธิเลือกตัง้ในเขตเลือกตัง้

constituency เขตเลือกตัง้

constituent service advocate ผู้แทนทางกฎหมายให้คําแนะนําเก่ียวกบัรัฐธรรมนญู

Constitution รัฐธรรมนญู

constitution revision การแก้ไขรัฐธรรมนญู

constitution revision committee คณะกรรมการการแก้ไขรัฐธรรมนญู

constitutional convention การประชมุตามรัฐธรรมนญู

constitutional law attorney ทนายความตามกฎหมายรัฐธรรมนญู

constitutional offices สํานกังานเก่ียวกบัรัฐธรรมนญู

construction การก่อสร้าง

construction inspector ผู้ตรวจสอบการก่อสร้าง

consular officer เจ้าพนกังานกงสลุ

consultant ท่ีปรึกษา

consultant on congress ท่ีปรึกษาเก่ียวกบัรัฐสภา

consulting การปรึกษา
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consumer ผู้บริโภค

consumer affairs กิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้บริโภค

Consumer Federation สหพนัธ์ผู้บริโภค

Consumer Federation of California สหพนัธ์ผู้บริโภคของรัฐ California

consumer price index ดรรชนีราคาของผู้บริโภค

consumer trial attorney ทนายความพิจารณาคดีผู้บริโภค

consumerist-financial journalist ผู้ ส่ือขา่วเก่ียวกบัผู้บริโภค-การเงิน

consumers against fraud and higher insurance costs ผู้บริโภคตอ่ต้านการฉ้อโกงและคา่ใช้จ่ายการประกนัภยัท่ีสงูขึน้

Consumers Coalition of California การร่วมมือของผู้บริโภคแห่งรัฐ California

contempt of court การหม่ินประมาทศาล

contest การแขง่ขนั

contiguous ใกล้ชิดกนั

continue voting การออกเสียงเลือกตัง้ตอ่

continue voting on next page การออกเสียงเลือกตัง้ตอ่ในหน้าตอ่ไป

continued ตอ่

continued on next page ดําเนินการตอ่ไปยงัหน้าตอ่ไป

continues next page อา่นตอ่ในหน้าตอ่ไป

Continuing Education Faculty Association สมาคมคณะครูอาจารย์ของการศกึษาตอ่เน่ือง

Continuing Honorary Service Awards รางวลัการบริการตอ่เน่ืองกิตติมศกัดิ์

contract สญัญา

Contract Cities Association สมาคมนโยบายด้านสญัญาของเมือง

contracting authority ผู้มีอํานาจในการทําสญัญา

contractor ผู้ รับเหมา

contributing resource in a historic district การอทิุศทรัพยากรในเขตประวตัิศาสตร์

contribution required ข้อกําหนดในการสนบัสนนุ

contributions การสนบัสนนุ

contributions and spending limits ขีดจํากดัในการสนบัสนนุทางการเงินและการใช้จ่าย

control of ควบคมุโดย

control of departmental funds การควบคมุของกองทนุหน่วยงานรัฐบาล

control of litigation ควบคมุการฟ้องร้อง

controlled committee คณะกรรมการท่ีได้รับการควบคมุ

controller ผู้ควบคมุการเงิน

convalescent สถานพกัฟืน้

convalescent hospital โรงพยาบาลสถานพกัฟืน้

convenient สะดวก

convention events coordinator ผู้ประสานงานการประชมุ

conversion การเปล่ียนแปลง

convertible สามารถเปล่ียนแปลงได้

convertible securities หลกัทรัพย์ท่ีเปล่ียนแปลงได้

convicted ถกูตดัสินวา่ผิด

cook ปรุงอาหาร

Coordinated Educational Outreach Committee คณะกรรมการประสานงานการศกึษาแก่ผู้ ด้อยโอกาส
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coordinating council คณะกรรมการประสานงาน

coordination of mind & body through movement to music การประสานทางจิตใจและร่างกายผา่นการเคล่ือนไหวด้วยดนตรี

coordinator ผู้ประสานงาน

co-owner ผู้เป็นเจ้าของร่วมกนั

copy editor บรรณาธิการต้นฉบบั

copy of the measure สําเนาร่างพระราชบญัญัติ

Core Deputy Program โปรแกรมตวัแทนหลกั

core sheriff deputies รักษาการแทนนายอําเภอระดบัสงู

cornerstone แนวความคิดหลกั

coroner เจ้าหน้าท่ีชนัสตูรศพ

corporate บริษัท

corporate debt securities หลกัทรัพย์ท่ีเป็นหนีสิ้นบริษัท

corporate income tax ภาษีรายได้ของบริษัท

corporation บริษัท

corps บริษัท

correctional education teacher ครูผู้สอนการศกึษาแก่นกัโทษ

correctional officer เจ้าหน้าท่ีราชทณัฑ์

correspondent assistant ผู้ช่วยนกัขา่ว

corridor เขต

corrupted กระทําการทจุริต

corruption การทจุริต

cosmetologist ผู้เช่ียวชาญด้านความสวยความงาม

cost คา่ใช้จ่าย

cost estimator ผู้ประเมินคา่ใช้จ่าย

cost of living คา่ครองชีพ

cost of living adjustment การปรับคา่ครองชีพ

costume house costumer ช่างทําเสือ้ผ้าอาภรณ์

council คณะกรรมการ

council action การดําเนินการของคณะกรรมการ

council approval การอนมุตัิโดยคณะกรรมการ

council consideration of budget การพิจารณางบประมาณของคณะกรรมการ

council deputy ผู้ รักษาการณ์คณะกรรมการ

council district คณะกรรมการเขต

council district aide ผู้ช่วยคณะกรรมการ

Council District Special Election การเลือกตัง้พิเศษ คณะกรรมการเขต

Council District Special Runoff Election การเลือกตัง้พิเศษรอบท่ีสองเพ่ือการชีข้าดผู้ชนะจากคณะกรรมการเขต

council field representative ตวัแทนคณะกรรมการภาคสนาม

council file แฟ้มของคณะกรรมการ

council file no. หมายเลขแฟ้มของคณะกรรมการ

council for adult education คณะกรรมการสําหรับการศกึษาผู้ใหญ่

council member สมาชิกคณะกรรมการ

council member appointed at large สมาชิกคณะกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้โดยผู้ลงคะแนนทกุคน
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council office สํานกังานสภา

council offices เจ้าหน้าท่ีคณะกรรมการ

council person เจ้าหน้าท่ีคณะกรรมการ

council policy analyst ผู้ วิเคราะห์นโยบายของคณะกรรมการ

council room ห้องประชมุคณะกรรมการ

council seats ตําแหน่งคณะกรรมการ

council size จํานวนคณะกรรมการ

council/central committee คณะกรรมการสมาชิกสภา/คณะกรรมการกลาง

council/central committee democratic คณะกรรมการสมาชิกสภา/คณะกรรมการกลางของพรรคเดโมแครต

councilman สมาชิกสภา

councilman, district สมาชิกสภา เขต

councilmanic district เขตการปกครองของสมาชิกสภา

councilman's chief deputy รองหวัหน้าของสมาชิกสภา

councilmember สมาชิกสภา

councilmember, City of Carson สมาชิกสภา เมือง Carson

councilperson สมาชิกสภา

councilwoman สมาชิกสภาหญิง

counselor ท่ีปรึกษา

counselor at law ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย

count นบั

counterfeit ปลอมแปลง

counterintelligence การสืบราชการลบัตอ่ต้านการสอดแนม

country club คนัทร่ีคลบั

county มณฑล

county assessor ผู้ประเมินประจํามณฑล

County Board of Education คณะกรรมการการศกึษาประจํามณฑล

County Board of Supervisors คณะกรรมการควบคมุดแูลประจํามณฑล

County Central Committee คณะกรรมการกลางของมณฑล

County Central Committee (CCC) คณะกรรมการกลางของมณฑล (CCC)

County Central Committee (CCC) Member สมาชิกคณะกรรมการกลางของมณฑล (CCC)

County Central Committee Member สมาชิกคณะกรรมการกลางของมณฑล

county clerk ปลดัมณฑล

county clerk ปลดัเทศมณฑล

County Clerk's Office สํานกังานปลดัเทศมณฑล

County Committee on School District Organization คณะกรรมการของมณฑลเก่ียวกบัองค์กรเขตโรงเรียน

county council สภาเทศมณฑล

county counsel ท่ีปรึกษาของมณฑล

county counsel's impartial analysis of measure มาตรการการวิเคราะห์ท่ีเป็นกลางของท่ีปรึกษาประจํามณฑล

county elections officials เจ้าหน้าท่ีการเลือกตัง้ของมณฑล

county employee ข้าราชการประจํามณฑล

county measure มาตรการของมณฑล

County of Los Angeles มณฑล Los Angeles
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County of Los Angeles Department of Animal Care and Control แผนกการดแูลและควบคมุสตัว์ มณฑล Los Angeles

County of Los Angeles Public Library ห้องสมดุสาธารณะมณฑล Los Angeles

county school board member สมาชิกคณะกรรมการโรงเรียนประจํามณฑล

county sheriff นายอําเภอประจํามณฑล

county special district เขตพิเศษของมณฑล

county supervisor ผู้บริหารมณฑล

county surveyor ผู้สํารวจรังวดัของมณฑล

county tax collector ผู้เก็บภาษีของมณฑล

county water commissioner กรรมาธิการประปาของมณฑล

County Water District เขตประปาของมณฑล

county water districts เขตประปา

county worker คนงานของมณฑล

county's civil service rules กฎเกณฑ์ข้าราชการพลเรือนของมณฑล

Countywide Hate Crime Task Force หน่วยปฏิบตัิการเฉพาะกิจครอบคลมุทัว่มณฑลด้านอาชญากรรมอนัเน่ืองมาจากความเกลียดชงั

coupon คปูอง

courier บริษัทขนสง่

court อาคารศาล

court arbitrator อานญุาโตตลุาการศาล

court building อาคารศาล

court commissioner กรรมาธิการศาล

court cost คา่ใช้จ่ายในศาล

court deposition reporter ผู้รายงานคําให้การของพยานในศาล

court interpreter ลา่มผู้แปลภาษาในศาล

court judge ผู้พิพากษาศาล

court of appeal ศาลอทุธรณ์

court of record ศาลท่ีบนัทึกกระบวนการพิจารณาเป็นลายลกัษณ์อกัษร

court process server คนสง่หมายศาล

court reporter ผู้ทําหน้าท่ีจดบนัทึกคําเบิกความ

court room ห้องพิจารณาพิพากษาคดี

court trustee ผู้จดัการทรัพย์สินโดยคําสัง่ศาล

CPA CPA

crafts room ห้องงานประดิษฐ์

craftsperson ช่างฝีมือ

creation การสร้างสรรค์

creation of fund การก่อตัง้กองทนุ

credit เครดิต

credit analyst ผู้ วิเคราะห์เครดิต

credit union credit union

Creek Irrigation District เขตชลประทานคลองสง่นํา้ขนาดเลก็

creek restoration specialist ผู้เช่ียวชาญด้านการบรูณะคลองสง่นํา้ขนาดเลก็

crescent primary & intermediate โรงเรียนระดบัประถมและมธัยมของเมือง Crescent

crew leaders ผู้นําคนงาน
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crime อาชญากรรม

crime analysis unit หน่วยการวิเคราะห์อาชญากรรม

crime lab ห้องปฏิบตัิการสําหรับอาชญากรรม

crime scene investigator ผู้สืบสวนสถานท่ีเกิดอาชญากรรม

crime task force หน่วยปฏิบตัิการเฉพาะกิจตอ่ต้านอาชญากรรม

crime victim advocate ผู้แทนทางกฎหมายของผู้ เสียหายทางอาชญากรรม

Crime Victims United สหพนัธ์ผู้ เสียหายจากอาชญากรรม

Crime Victims United of California สหพนัธ์ผู้ เสียหายจากอาชญากรรมของรัฐ California

criminal case คดีอาชญากรรม

criminal court commissioner กรรมาธิการศาลอาญา

criminal defense lawyer ทนายจําเลยคดีอาญา

criminal homicide prosecutor อยัการคดีฆาตกรรม

criminal investigator ผู้สืบสวนอาชญากรรม

criminal justice administrator เจ้าหน้าท่ีปกครองการตดัสินความผิดทางอาญา

criminal matter เก่ียวกบัอาชญากรรม

criminal prosecutor อยัการคดีอาญา

criminal trial attorney ทนายความจําเลยคดีอาญา

criminalist ผู้พิสจูน์หลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

crisis intervention counselor ท่ีปรึกษาในการช่วยเหลือเก่ียวกบัปัญหาร้ายแรง

crisis pregnancy center ศนูย์ข้อมลูเก่ียวกบัการตัง้ครรภ์

criteria for redistricting มาตรฐานการกําหนดเขต

critical thinking การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

crossing guard เจ้าหน้าท่ีอํานวยความสะดวกในการข้ามถนนของนกัเรียน

crossover การเลือกตัง้ข้ามพรรค

CSDA CSDA

CSEA CSEA

CSU มหาวิทยาลยัแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

cub master หวัหน้าหมูล่กูเสือ

cub scouts ลกูเสือ

culinary cuisine director ผู้ อํานวยการด้านการปรุงอาหาร

culinary executive ผู้บริหารด้านการปรุงอาหาร

culinary school administrator ผู้ดแูลโรงเรียนสอนทําอาหาร

cultural arts committee คณะกรรมการศิลปะและวฒันธรรม

cultural liaison การประสานวฒันธรรม

cultural resource stewardship เจ้าหน้าท่ีแหลง่วฒันธรรม

cultural spiritual advisor ผู้ให้คําปรึกษาด้านความเช่ือทางวฒันธรรม

Culture Commission คณะกรรมาธิการวฒันธรรม

Cupertino Educational Endowment Foundation มลูนิธิการมอบทนุการศกึษาของเมือง Cupertino

curb ขอบทางเดิน

curbside voter
ผู้ออกเสียงลงคะแนนท่ีขอบทางเท้า (ผู้ออกเสียงลงคะแนนท่ีทพุพลภาพลงคะแนนขณะนัง่อยู่ในรถยนต์ของตน

โดยเจ้าหน้าท่ีการเลือกตัง้นําบตัรลงคะแนนไปให้)

curbside voting การลงคะแนนแบบขบัผา่นสําหรับผู้ทพุพลภาพ

curbside voting assistance form แบบฟอร์มการช่วยเหลือผู้ออกเสียงลงคะแนนท่ีขอบทางเท้า
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curbside voting form แบบฟอร์มการลงคะแนนแบบขบัผา่นสําหรับผู้ ท่ีทพุพลภาพ

current election information ข้อมลูการเลือกตัง้ในปัจจบุนั

current law กฎหมายท่ีบงัคบัใช้ในปัจจบุนั

current residence ผู้อยู่อาศยัในปัจจบุนั

current tax rate อตัราภาษีอากรท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั

curriculum หลกัสตูร

curriculum enrichment ความสมบรูณ์ของหลกัสตูร

custodial manager ผู้จดัการดแูลทรัพย์สิน

custodial office สํานกังานพิทกัษ์ทรัพย์

custodian ผู้พิทกัษ์ทรัพย์ ผู้คมุ

custody and brokerage การปกครองดแูลและคา่นายหน้า

custody division แผนกการควบคมุดแูล

custody records clerk เจ้าหน้าท่ีควบคมุดแูลบนัทึกเอกสารเก่ียวกบัการคุ้มครอง

customary contingency เหตกุารณ์ทัว่ไปท่ีเกิดขึน้โดยไมค่าดหมาย

customer charge การคิดเงินลกูค้า

customer service ฝ่ายบริการลกูค้า

customer service representative ตวัแทนฝ่ายบริการลกูค้า

customs broker นายหน้าศลุกากร

cut through the red tape ตดัทอนไมใ่ช้วิธีท่ีทําให้เสียแรงและเวลา

cutting-edge technology เทคโนโลยีลํา้ยคุ

cybercrime อาชญากรรมไซเบอร์

DA DA

DA (district attorney) DA (พนกังานอยัการเขต)

dairy products businessman ผู้ทําธรุกิจผลิตภณัฑ์นม

dairyman ผู้ทําธรุกิจเก่ียวกบันม

dance center ศนูย์ศิลปะการเต้นรํา

dance instructor ครูสอนเต้นรํา

data communication engineer วิศวกรการส่ือสารข้อมลู

data entry operator ผู้ปฏิบตัิการลงข้อมลู

data manager ผู้จดัการข้อมลู

data processing การประมวลผลข้อมลู

data processing systems ระบบการประมวลผลข้อมลู

data specialist ผู้เช่ียวชาญด้านข้อมลู

database ฐานข้อมลู

date วนัท่ี

day care operator ผู้ดําเนินการศนูย์เลีย้งเดก็

day kindergarten program โปรแกรมนกัเรียนอนบุาลภาคกลางวนั

day school โรงเรียนภาคกลางวนั

daytime phone เบอร์โทรศพัท์ตอนกลางวนั

DCFS DCFS

deacon ผู้ช่วยบาทหลวง

deadline วนัหมดเขต
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deadline for filing arguments วนัหมดเขตสําหรับการย่ืนเร่ืองคดัค้าน

dealer ผู้ประกอบการค้า

dean คณบดี

dean of student affairs คณบดีฝ่ายนกัศกึษาสมัพนัธ์

dean of students คณบดีฝ่ายนกัศกึษา

death or disqualification of candidate ผู้สมคัรรับเลือกตัง้ท่ีถึงแก่ความตายหรือขาดคณุสมบตัิ

death penalty โทษประหารชีวิต

debit card บตัรเอทีเอม็

debt ภาวะหนีสิ้น

debt accountability ความรับผิดชอบด้านหนีสิ้น

debt impact statements รายการผลจากหนีสิ้น

deceased ถึงแก่ความตาย

decentralization การกระจายอํานาจบริหาร

decision-making official เจ้าหน้าท่ีผู้ มีอํานาจในการตดัสินใจ

declaration การประกาศ

declaration of candidacy การประกาศของผู้สมคัรรับเลือกตัง้

declaration of independence การประกาศความเป็นอิสระ

declaration of intent to solicit and receive contributions การประกาศเจตนารมย์ในการเรียกร้องการบริจาคและรับการบริจาค

declaration of intention การแสดงเจตนา

Declaration of Intention to become a candidate การแสดงเจตนาเพ่ือลงสมคัรรับเลือกตัง้

declaration of intention to run for office การแสดงเจตนาเพ่ือลงสมคัรรับเลือกตัง้เพ่ือให้ได้ตําแหน่ง

decline in price strength ภาวะราคาตกตํ่า

decline to state ปฏิเสธแถลงการณ์

decriminalize and treat drug use การลดโทษและให้เข้ารับการรักษาการติดยา

defeat แพ้คดี

defendant จําเลย

defense ทนายฝ่ายจําเลย

defense representative ตวัแทนฝ่ายจําเลย

Deferred Compensation Plan แผนการขยายคา่ตอบแทน

Deferred Compensation System ระบบขยายคา่ตอบแทน

Deferred Maintenance Assessment การประเมินการขยายการรักษาสภาพ

Deferred Retirement Option Plan แผนการเลือกการยืดเวลาในการเกษียณอายุ

Deferred Retirement Option Plan (DROP) แผนการเลือกการยืดเวลาในการเกษียณอาย ุ(DROP)

deficiency ความขาดตกบกพร่อง

definitions คําจํากดัความ

definitive bonds พนัธบตัรท่ีกําหนด

delegate ตวัแทน

delegates to national convention ตวัแทนการประชมุแห่งชาติ

delegation คณะผู้แทน

delegation of authority คณะผู้แทนผู้มีอํานาจ

delegation of legislative authority to area planning commissions คณะผู้แทนท่ีมีอํานาจในการออกกฎหมายในการวางแผนในพืน้ท่ีโดยเฉพาะ

delete ลบออก
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delivery agent authorization ตวัแทนท่ีมีอํานาจในการสง่มอบ

delivery agent authorization form แบบฟอร์มการมอบอํานาจตวัแทนการสง่มอบ

delivery driver คนขบัรถสง่ของ

delivery obligation ข้อผกูพนัในการนําสง่

delivery of services บริการนําสง่

delivery technician ช่างเทคนิคการนําสง่

Delta Delta

Delta Science Center ศนูย์วิทยาศาสตร์ Delta

democracy ประชาธิปไตย

democrat พรรคเดโมแครต

democratic candidate ผู้สมคัรรับเลือกตัง้พรรคเดโมแครต

democratic club สโมสรพรรคเดโมแครต

Democratic County Committee คณะกรรมการพรรคเดโมแครตของมณฑล

Democratic County Committee, District คณะกรรมการพรรคเดโมแครตประจําเขตของมณฑล

democratic elections activist นกัปฏิบตัิการการเลือกตัง้พรรคเดโมแครต

Democratic National Convention การประชมุแห่งชาติพรรคเดโมแครต

Democratic Party พรรคเดโมแครต

demographer นกัประชากรศาสตร์

demolition ทําลาย

den leader หวัหน้าหมูล่กูเสือ

denominations นิกาย

density ความหนาแน่น (ประชากร)

dental laboratory owner เจ้าของห้องปฏิบตัิการทางทนัตกรรม

dentist ทนัตแพทย์

department แผนก

department กระทรวง

department กรม

department ภาควิชา

department chairman ประธานภาควิชา

department having control of their own special funds กระทรวงท่ีมีหน้าท่ีควบคมุกองทนุพิเศษของกระทรวงเอง

Department of Agricultural Commissioner กรรมาธิการกระทรวงเกษตร

Department of Airports กรมสนามบิน

Department of Animal Regulations กฎข้อบงัคบัของกรมเก่ียวกบัสตัว์

Department of Building and Safety กรมการอาคารและความปลอดภยั

Department of Children and Family Services กรมการบริการเดก็และครอบครัว

Department of Children and Family Services (DCFS) กรมการบริการเดก็และครอบครัว (DCFS)

Department of Conservation กรมการอนรัุกษ์

Department of Corrections กรมราชทณัฑ์

Department of Cultural Affairs กระทรวงวฒันธรรม

Department of Curriculum and Instruction กรมหลกัสตูรและวิชาการ

Department of Defense กระทรวงกลาโหม

Department of Finance กระทรวงการคลงั
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Department of Fire กรมการดบัเพลิง

Department of Fire and Police กรมการดบัเพลิงและตํารวจ

Department of Fire and Police Pension กรมการบํานาญของพนกังานดบัเพลิงและตํารวจ

Department of Fish and Game กรมการตกปลาและลา่สตัว์

Department of Food and Agriculture กรมอาหารและการเกษตร

Department of Forestry and Fire Protection กรมการป่าไม้และป้องกนัอคัคีภยั

Department of Harbor กรมการท่าเรือ

Department of Insurance กรมการประกนัภยั

Department of Justice กระทรวงยตุิธรรม

Department of Labor กระทรวงแรงงาน

Department of Library กรมการห้องสมดุ

Department of Los Angeles City Employees Retirement System ระบบการเกษียณอายขุองพนกังานกรมการเมือง Los Angeles

Department of Military กรมการทหาร

Department of Military Ban การไมเ่ห็นชอบของกรมการทหาร

Department of Motor Vehicle สํานกังานทะเบียนยานยนต์

Department of Neighborhood Empowerment กรมการมอบอํานาจในการปกครองตนเองของหมูบ้่าน

Department of Ombudsman กรมผู้ตรวจการรัฐสภา

Department of Parks and Recreation กรมสนัทนาการและสวนสาธารณะ

Department of Pensions กรมเบีย้บํานาญ

Department of Pesticide Regulation กรมการบงัคบัยาปราบศตัรูพืช

Department of Police กรมตํารวจ

Department of Public Social Services กรมการบริการสาธารณะและสงัคม

Department of Public Works กรมการโยธาสาธารณะ

Department of Recreation and Parks กรมการสวนสาธารณะและสนัทนาการ

Department of Sheriff กรมการนายอําเภอ

Department of Transportation กรมการขนสง่

Department of Veterans Affairs กรมการทหารผา่นศกึ

Department of Water and Power แผนกการประปาและการไฟฟ้า

Department of Water and Power (DWP) แผนกการประปาและการไฟฟ้า (DWP)

Department of Water Resources กรมวิศวกรรมแหลง่นํา้

Department of Youth Authority กรมการเจ้าหน้าท่ีสัง่การเยาวชน

department store ห้างสรรพสินค้า

departmental purposes วตัถปุระสงค์เก่ียวกบัหน่วยงานของรัฐและองค์กร

department's enforcement attorney อยัการผู้ควบคมุการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของกรม

dependent children เดก็ท่ีอยู่ในความอปุการะ

dependent parent บิดาหรือมารดาท่ีอยู่ในความอปุการะ

depository ท่ีรับฝากของ

deputy รอง

deputy assessor รักษาการแทนผู้ประเมิน

deputy city treasurer รักษาการแทนเหรัญญิกของเมือง

deputy county assessor รักษาการแทนผู้ประเมินของมณฑล

deputy delegate ตวัแทน ผู้แทน
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deputy district attorney รักษาการแทนอยัการเขต

deputy representative ตวัแทน ผู้แทน

deputy-in-charge ดํารงตําแหน่ง

deregulation การอิสระจากกฎระเบียบ

desert storm พายทุะเลทราย

design ออกแบบ

designated ได้รับมอบหมาย

designated agent-payroll หน่วยงานบญัชีเงินเดือนท่ีได้รับมอบหมาย

designated vote-by-mail precinct ซึ่งได้รับแตง่ตัง้เป็นปริมณฑลการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

designation การมอบหมาย

designation of judicial office การมอบหมายของพนกังานศาล

design-build project โครงการออกแบบและก่อสร้าง

designer ผู้ออกแบบ

detach here ฉีกท่ีน่ี

detective bureau สํานกังานนกัสืบ

detective supervisor หวัหน้านกัสืบ

detention services officer เจ้าหน้าท่ีสถานกกักนั

deteriorating การเส่ือมโทรม

deteriorating facilities การเส่ือมโทรมของอาคาร

determination of incapacity การลงความเห็นเก่ียวกบัการไร้ความสามารถ

deters ยบัยัง้

developer ผู้พฒันา

developer fees คา่ธรรมเนียมของผู้พฒันา

development การพฒันา

development associate สมาคมการพฒันา

development of assets การพฒันาหลกัทรัพย์

development of the neighborhood council plan แผนสภาชิกสภาเพ่ือการพฒันาหมูบ้่าน

development of the water and power assets การพฒันาทรัพย์สินด้านการประปาและไฟฟ้า

development plan review board คณะกรรมการตรวจสอบแผนการพฒันา

Development, Relief, and Education for Alien Minors การพฒันา การบรรเทาทกุข์และการศกึษาสําหรับผู้ เยาว์ชาวตา่งด้าว

Diamond Bar City councilman สภาชิกสภาเมือง Diamond Bar

diesel mechanic ช่างเคร่ืองยนต์ดีเซล

digital media ส่ือดิจิตอล

digital media supervisor ผู้ควบคมุดแูลส่ือดิจิตอล

digital schools โรงเรียนเทคโนโลยี

dignity ความมีเกียรติ

diplomat นกัการทตู

direct democracy ประชาธิปไตยทางตรง

direct mail service การบริการไปรษณีย์โดยตรง

direct primary การเลือกตัง้ขัน้ต้นโดยตรง

director ผู้ อํานวยการ

director at large ผู้ อํานวยการโดยทัว่ไป
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director of Congressional Office ผู้ อํานวยการของสํานกังานสภานิติบญัญัติ

director of Consumers' Organization ผู้ อํานวยการองค์กรของผู้บริโภค

director, Orchard Dale Water District ผู้ อํานวยการเขตประปา Orchard Dale

directory นามานกุรม

disability การทพุพลภาพ

disability foundation มลูนิธิของผู้ทพุพลภาพ

disability pension เงินบํานาญของผู้ทพุพลภาพ

disability retirement การเกษียณอายจุากการทพุพลภาพ

disabled access การเข้าถึงสําหรับผู้พิการ

disabled individuals บคุคลผู้พิการ

disabled outreach representative ตวัแทนการให้ความช่วยเหลือกบัผู้พิการ

disabled rights worker สิทธิของคนงานท่ีทพุพลภาพ

disabled veteran ทหารผา่นศกึท่ีทพุพลภาพ

disabled voters ผู้ออกเสียงลงคะแนนท่ีทพุพลภาพ

disaster preparedness การเตรียมพร้อมตอ่ภยัพิบตัิ

disbursing officer เจ้าหน้าท่ีการเบิกจ่าย

disciplinary board คณะกรรมการพิจารณาความผิดทางวินยั

disciplinary functions การดําเนินการเก่ียวกบัความผิดทางวินยั

disciplinary hearings การพิจารณาเก่ียวกบัความผิดทางวินยั

discipline provision ข้อกําหนดเก่ียวกบัความผิดทางวินยั

disclaimer ผู้สละสิทธ์ิ

disclosure การเปิดเผย

Discovery Science Center ศนูย์วิทยาศาสตร์การค้นพบ

discretionary transfer to general fund การใช้ดลุยพินิจในการโอนไปยงักองทนุทัว่ไป

discrimination complaint investigator ผู้สืบสวนการร้องเรียนในการเลือกปฏิบตัิ

Disney imaginer ผู้สร้างจินตนาการของดิสนีย์

dispatch center ศนูย์สง่ขา่วดว่น

dispatcher ผู้สง่ขา่วดว่น

displacement การย้ายท่ีอยู่

display แสดง

display room ห้องโชว์

dispute การโต้แย้ง

disqualification ขาดคณุสมบตัิ

dissenting ความเห็นท่ีขดัแย้ง

dissertation ปริญญานิพนธ์

distance learning courses หลกัสตูรการเรียนทางไกล

distinguished school โรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง

distribution accountant สมห์ุบญัชีการจําหน่าย

distribution manager ผู้จดัการการจําหน่าย

distribution of contributions การแจกจ่ายจากการบริจาค

distributor ผู้ จําหน่าย

district เขต
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District Advisory Committee คณะกรรมการท่ีปรึกษาเขต

district appellate courts เขตศาลอทุธรณ์

district assembly สมชัชาเขต

District attorney พนกังานอยัการ

district attorney อยัการเขต

district attorney investigator ผู้สืบสวนอยัการเขต

district attorney of Los Angeles พนกังานอยัการเขตนคร Los Angeles

district attorney, City and County of San Francisco พนกังานอยัการ เขตเมืองและมณฑลของ San Francisco

district bonds พนัธบตัรของเขต

district chairman, Lions Youth Exchange ประธานเขต โครงการแลกเปล่ียนเยาวชน Lions

District Cleanup Program โครงการทําความสะอาดเขต

district committee คณะกรรมการเขต

district director ผู้ อํานวยการเขต

district fair director ผู้ อํานวยการการจดันิทรรศการของเขต

district governing board member สมาชิกของคณะกรรมการกํากบัดแูลเขต

district inspector ผู้ตรวจการเขต

district lines อาณาบริเวณของเขต

district manager ผู้จดัการเขต

district no. เขตหมายเลข

district parent advisory committee คณะกรรมการเขตท่ีปรึกษาหลกั

district representative ตวัแทนเขต

district sales manager ผู้จดัการฝ่ายขายสําหรับเขต

district senate วฒิุสภาเขต

District Special Bond Election การเลือกตัง้เก่ียวกบัพนัธบตัรพิเศษสําหรับเขต

District Special Election การเลือกตัง้พิเศษของเขต

district superintendent ผู้ดแูลเขต

district wide early education and adult education facilities อาคารสําหรับการศกึษาเบือ้งต้นและการศกึษาผู้ใหญ่ทัว่ทัง้เขต

District’s Certificates of Participation ใบรับรองการเข้าร่วมของเขตการปกครอง

District-City Subcommittee คณะอนกุรรมการเมือง-เขต

diversity ความหลากหลาย

divestiture การถอนทนุบริษัท

dividend เงินปันผล

divinity พระเจ้า, ศาสนศาสตร์

division แผนก

division หมวด

division chief หวัหน้าแผนก

division manager ผู้จดัการแผนก

division of departmental functions หน้าท่ีงานตา่ง ๆ ของแผนก

division of fairs and expositions แผนกการจดังานและแสดงสินค้า

DLI DLI

do not vote this page กรุณางดออกเสียงลงคะแนนบนหน้านี ้

doctor แพทย์
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doctor of chiropractic แพทย์จดักระดกู

Doctor of Education ครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต

Doctor of Education (Ed.D) ครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต (Ed.D)

Doctor of Judicial Science นิติศาสตรดษุฎีบณัฑิต

Doctor of Judicial Science (S.J.D) นิติศาสตรดษุฎีบณัฑิต (S.J.D)

doctor of optometry แพทย์การวดัสายตาและประกอบแวน่

doctoral degree in school administration ปริญญาเอกสาขาการบริหารโรงเรียน

document receipt section หมวดรับเอกสาร

documented ทําเป็นเอกสาร

dog park สวนสาธารณะสําหรับสนุขั

dog run สําหรับเป็นท่ีว่ิงเลน่ของสนุขั

dollar ดอลลาร์

domestic ภายในครอบครัว

domestic engineering ผู้ดแูลภายในบ้าน

domestic partner คูห่รือคูค่รองท่ีอยู่ด้วยกนั

domestic violence council คณะกรรมการเก่ียวกบัความรุนแรงในครอบครัว

domestic violence court ศาลสําหรับกรณีความรุนแรงในครอบครัว

double benefits ผลประโยชน์ซ้อน

double tracking การติดตามซ้อน

double voting การออกเสียงลงคะแนนซํา้ซ้อน

double-dipping ได้รับการจ่ายเงินสองครัง้จากการทํางานเดียวกนั

download ดาวน์โหลด

downtown ย่านธรุกิจการค้า

downtown parking commission คณะกรรมการท่ีจอดรถย่านธรุกิจการค้า

draft ร่าง

draftsman ช่างเขียนแบบ

draftswoman ช่างเขียนแบบหญิง

Draper Center for Community Partnerships ศนูย์พนัธมิตรชมุชน Draper

drawing of the 26 letters of the alphabet การจบัฉลากตวัอกัษร 26 ตวัจากตวัอกัษรทัง้หมด

DREAM Act กฎหมาย DREAM

DREAM Act (Development, Relief, and Education for Alien Minors) กฎหมาย DREAM (การพฒันา การบรรเทาทกุข์และการศกึษาสําหรับผู้ เยาว์ชาวตา่งด้าว)

dredging ขดุลอก

dress designer นกัออกแบบชดุสตรี

drive ขบัรถ

drive บงัคบั

drive-by shooting
การใช้อาวธุปืนยิงฝ่ายตรงข้ามเป็นการสว่นตวัจากบคุคลหนึ่งหรือกลุม่บคุคลหนึ่งโดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะท่ี

จอดอยู่หรือขณะกําลงัขบัข่ี

driver คนขบัรถ

driver’s license number หมายเลขใบอนญุาตขบัข่ีรถยนต์

driving instructor ครูสอนขบัรถยนต์

DROP DROP

drop-out ออกจากโรงเรียนก่อนเรียนจบหลกัสตูร

drug counselor ท่ีปรึกษาเก่ียวกบัยาเสพติด
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drug dealer ผู้ค้ายาเสพติด

Dual Language Immersion (DLI) Program โปรแกรมการเรียนการสอนสองภาษา (DLI)

Dual Language Immersion Program โปรแกรมการเรียนการสอนสองภาษา

due process กระบวนการตามกฎหมาย

duplicate vote การออกเสียงเลือกตัง้ซํา้

duties คา่ภาษี หน้าท่ี

duties and responsibilities of the Ethics Commission หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการจรรยาบรรณ

duties of City Ethics Commission หน้าท่ีของคณะกรรมการจรรยาบรรณของเมือง

dwelling unit หน่วยสถานท่ีพกัอาศยั

DWP DWP

each class ชัน้เรียนแตล่ะชัน้

early childhood development teaching credential ใบรับรองการสอนเก่ียวกบัการพฒันาเดก็ในวยัเร่ิมแรก

Early Childhood Education (ECE) Program โปรแกรมการศกึษาเดก็ปฐมวยั(ECE)

Early Childhood Education Program โปรแกรมการศกึษาเดก็ปฐมวยั

early retirement การเกษียณอายกุ่อนกําหนด

early touchscreen voting locations ท่ีตัง้การออกเสียงลงคะแนนก่อนกําหนดโดยจอสมัผสั

early voting การออกเสียงลงคะแนนก่อนกําหนด

early voting by touchscreen การออกเสียงลงคะแนนก่อนกําหนดโดยใช้หน้าจอภาพสมัผสั

early voting touch screen sites หน่วยเลือกตัง้สําหรับการออกเสียงลงคะแนนก่อนกําหนดโดยใช้หน้าจอสมัผสั

early warning system ระบบการเตือนลว่งหน้า

earnings deceleration การระบรุายได้

earthquake แผน่ดินไหว

earthquake retrofitting การก่อสร้างตามหลกัเกณฑ์เพ่ือป้องกนัความเสียหายจากแผน่ดินไหว

easements สิทธิการใช้ทรัพย์สินของผู้ อ่ืน

east ตะวนัออก

east wing อาคารทางปีกตะวนัออก

e-business ธรุกิจทางอินเตอร์เน็ต

ECE ECE

ECO ECO

ECO businessman นกัธรุกิจ ECO

ecological stewardship การให้บริการเก่ียวกบัระบบนิเวศน์

ecological wisdom ความรอบรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศน์

economic เศรษฐกิจ

economic development การพฒันาเศรษฐกิจ

Economic Development Council คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ

economic forecast conferences การประชมุเก่ียวกบัการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ

economic stimulus initiative แนวคิดริเร่ิมกระตุ้นเศรษฐกิจ

economics professor ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์

economist นกัเศรษฐศาสตร์

economist-educator นกัเศรษฐศาสตร์-นกัการศกึษา

ecumenical council คณะกรรมการความสามคัคีของคริสเตียน

Ecumenical Hunger Program โปรแกรมผู้หิวโหยคริสเตียน
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Ed.D Ed.D

editor บรรณาธิการ

editorial consultant ท่ีปรึกษาบรรณาธิการ

education การศกึษา

educational เก่ียวกบัการศกึษา

educational foundation มลูนิธิเก่ียวกบัการศกึษา

educational institute สถาบนัเก่ียวกบัการศกึษา

Educational Results Partnership ความร่วมมือด้านผลการศกึษา

Educational Results Partnership (ERP) ความร่วมมือด้านผลการศกึษา (ERP)

educational technology manager ผู้จดัการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศกึษา

educational value คณุคา่ทางการศกึษา

educator นกัการศกึษา

effect of enactment on existing law and offices ผลของการประกาศใช้กฎหมายและสํานกังานท่ีใช้อยู่

effect of invalidity in part ในสว่นของการเป็นโมฆะ

effect of new charter on board of education ผลของกฎบตัรใหมใ่นคณะกรรมการการศกึษา

effect of ordinances ผลของกฎหมาย

effect of redistricting on incumbents ผลของตําแหน่งในการกําหนดเขตใหม่

effect of section on issuance of bonds ผลของหมวดท่ีออกพนัธบตัร

effect of veto ผลของการยบัยัง้

effect of violation on outcome of election ผลของการละเมิดผลการเลือกตัง้

effect on pension and retirement benefits ผลของสวสัดิการเบีย้บํานาญและการเกษียณอายุ

effective date วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้

egress การปรากฏให้เห็น / ทางออก / สิทธิท่ีจะออกไป

elder ผู้สงูอายุ

elder พระอาวโุส

elder abuse การกระทําทารุณตอ่ผู้สงูอายุ

elder caretaker ผู้ดแูลผู้สงูอายุ

elderly voter ผู้ออกเสียงเลือกตัง้ท่ีอาวโุส

elect เลือกตัง้

elect a city charter revision การเลือกการแก้ไขกฎบตัรของเมือง

elected council-persons สมาชิกสภาท่ีได้รับเลือก

elected Los Angeles Charter Reform Commission chair vice chair รองคณะกรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปกฎบตัร Los Angeles ท่ีได้รับเลือก

elected member สมาชิกท่ีได้รับเลือก

elected officials เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับเลือก

elected officials เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับเลือกตัง้

election การเลือกตัง้

election ballot บตัรเลือกตัง้

election campaign การรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้

election clerk เสมียนเลือกตัง้

election code ประมวลกฎหมายวา่ด้วยการเลือกตัง้

election contribution การบริจาคเพ่ือการเลือกตัง้

election cycle รอบวาระการเลือกตัง้
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election day วนัเลือกตัง้

election day use only ใช้ในวนัเลือกตัง้เท่านัน้

election day vote by mail application ใบสมคัรการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ในวนัเลือกตัง้

election division แผนกการเลือกตัง้

election division chief หวัหน้าแผนกการเลือกตัง้

election events งานการเลือกตัง้

election glossary อภิธานศพัท์การเลือกตัง้

election information ข้อมลูการเลือกตัง้

election information section หมวดข้อมลูการเลือกตัง้

election inspector ผู้ตรวจสอบการเลือกตัง้

election night volunteer อาสาสมคัรคืนวนัเลือกตัง้

election observer ผู้สงัเกตการณ์การเลือกตัง้

election of board members สมาชิกคณะกรรมการการเลือกตัง้

election of candidate to succeed recalled officer การเลือกตัง้ของผู้สมคัรเพ่ือแทนตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีท่ีถกูถอดถอน

election of city council members การเลือกตัง้ของสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

election of officers at large การเลือกตัง้ของเจ้าหน้าท่ีโดยทัว่ไป

election officer พนกังานการเลือกตัง้

election official เจ้าหน้าท่ีการเลือกตัง้

election precinct เขตการเลือกตัง้

election precinct officer พนกังานเขตการเลือกตัง้

election resolution การลงมติการเลือกตัง้

election results ผลการเลือกตัง้

election volunteer อาสาสมคัรการเลือกตัง้

electioneer รณรงค์หาเสียงให้ผู้สมคัรรับเลือกตัง้

electioneering รณรงค์หาเสียงให้ผู้สมคัรรับเลือกตัง้

elections การเลือกตัง้

elections code ประมวลกฎหมายวา่ด้วยการเลือกตัง้

Elections Code Section มาตราประมวลกฎหมายวา่ด้วยการเลือกตัง้

Elections Division แผนกการเลือกตัง้

elections official's office สํานกังานของเจ้าหน้าท่ีการเลือกตัง้

elective office ตําแหน่งโดยการเลือกตัง้

elector ผู้มีสิทธิเลือกตัง้

electoral college คณะผู้เลือกตัง้

electoral profile ประวตัิโดยย่อด้านการเลือกตัง้

electorate ผู้มีสิทธ์ิออกเสียงเลือกตัง้

electrical เก่ียวกบัไฟฟ้า

electrical engineer วิศวกรรมไฟฟ้า

electrician ช่างไฟฟ้า

electronic เก่ียวกบัระบบอิเลก็ทรอนิกส์

elementary เบือ้งต้น

elementary school โรงเรียนระดบัประถมศกึษา

elevated railways รถไฟลอยฟ้า
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eligibility for office คณุสมบตัิสําหรับตําแหน่ง

eligibility to vote สิทธิในการออกเสียงเลือกตัง้

eligibility worker สิทธิของคนงาน

eligible มีสิทธิรับเลือกตัง้

eligible candidates ผู้สมคัรรับเลือกตัง้ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม

eligible list รายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตัง้

eligible to register ผู้มีสิทธิลงทะเบียนการเลือกตัง้

eligible to vote ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

eligible voters ผู้ออกเสียงท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม

e-mail อีเมล

emergency ฉกุเฉิน

emergency medical services บริการฉกุเฉินทางการแพทย์

emergency planner ผู้วางแผนฉกุเฉิน

emergency response facility สถานตอบรับเหตฉุกุเฉิน

emergency room physician แพทย์ห้องฉกุเฉิน

emergency vote by mail การลงคะแนนฉกุเฉินทางไปรษณีย์

eminent domain โดเมนท่ีมีช่ือเสียง

employee พนกังาน

employee relations board คณะกรรมการพนกังานสมัพนัธ์

employee relations representative ตวัแทนพนกังานสมัพนัธ์

employee rights attorney ทนายความด้านสิทธิของพนกังาน

employment and economic incentive areas พืน้ท่ีท่ีมีคา่แรงจงูใจด้านการวา่จ้างและเศรษฐกิจ

employment counselor ท่ีปรึกษาการวา่จ้าง

employment of การวา่จ้างของ

employment provisions บทบญัญัติวา่ด้วยการวา่จ้าง

employment recruiter ผู้สรรหาการวา่จ้างพนกังานใหม่

empower ให้อํานาจ

empower volunteer organizations ให้อํานาจองค์กรอาสาสมคัร

empowerment ให้อํานาจ

enact ออกกฎหมาย

enacting clause ข้อความท่ีอยู่ในการออกกฎหมาย

enclosure titles เช่ือเร่ืองของการสนบัสนนุและคําคดัค้าน

encourage water conservation สนบัสนนุการอนรัุกษ์น้า

end of ballot สิน้สดุของบตัรลงคะแนน

end of voting สิน้สดุของการออกเสียงลงคะแนน

end of year transfer provisions บทบญัญัติสําหรับการโอนในตอนสิน้ปี

Endangered Species Act กฎหมายวา่ด้วยสตัว์ป่าหรือส่ิงมีชีวิตท่ีใกล้จะสญูพนัธุ์

endorse สนบัสนนุ

endorsed by ให้การสนบัสนนุโดย

endorsement การสนบัสนนุ

energetic กระตือรือร้น

Energy Conservation Program โครงการอนรัุกษ์พลงังาน
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energy coordinator ผู้ประสานงานด้านพลงังาน

energy engineer วิศวกรพลงังาน

energy management analysis การวิเคราะห์การจดัการพลงังาน

energy service company บริษัทบริการพลงังาน

enforceable contract สญัญาท่ีบงัคบัใช้ได้

enforcement การบงัคบัใช้

enforcement officer เจ้าหน้าท่ีผู้บงัคบัใช้กฎหมาย

engine room ห้องเคร่ือง

engineer วิศวกร

engineering วิศวกรรม

English ภาษาองักฤษ

English as a Second Language ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง

English as a Second Language (ESL) ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง (ESL)

English literature วรรณคดีภาษาองักฤษ

English professor ผู้เช่ียวชาญในวิชาภาษาองักฤษ

English teacher ครูสอนภาษาองักฤษ

enhance ปรับปรุงให้ดีขึน้

enhanced sentence provisions บญัญัติคําตดัสินลงโทษท่ีเพ่ิมขึน้

enrichment class ชัน้เรียนเสริม

enrichment program โปรแกรมเสริม

enrollment การลงทะเบียน

entering-level clerical positions เข้าในระดบัตําแหน่งธรุการ

enterprise zones เขตสําหรับธรุกิจ

entertainer ผู้ให้ความบนัเทิง

entertainment ความบนัเทิง

entertainment industry professional อตุสาหกรรมความบนัเทิงระดบัมืออาชีพ

entities บริษัท

entitlement to develop การมีสิทธ์ิในการพฒันา

entitlement to service credit การมีสิทธ์ิได้รับเครดิตในการบริการ

entity เอกลกัษณ์

entity องค์กร

entrepreneur ผู้ประกอบการ

entry into public utility competition การเข้าสูก่ารแขง่ขนัด้านสาธารณปูโภค

enumerated powers อํานาจท่ีมอบให้รัฐบาล

envelope ซอง

environment ส่ิงแวดล้อม

environment defense fund กองทนุป้องกนัส่ิงแวดล้อม

environmental เก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม

Environmental Advisory Committee คณะกรรมาธิการท่ีปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อม

environmental advocate ผู้สนบัสนนุเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม

environmental attorney ทนายเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม

environmental chemist นกัเคมีส่ิงแวดล้อม
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Environmental Conservation Organization (ECO) businessman องค์กรอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม (ECO) นกัธรุกิจชาย

Environmental Conservation Organization businessman องค์กรอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม นกัธรุกิจชาย

environmental education director ผู้ อํานวยการการศกึษาส่ิงแวดล้อม

environmental political chairperson ประธานทางการเมืองเพ่ือส่ิงแวดล้อม

environmental scientist นกัวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

environmental water consultant ท่ีปรึกษาภาวะแวดล้อมของนํา้

equalization บริหารภาษี

equalization board member สมาชิกคณะบริหารภาษี

equalization process กระบวนการบริหารภาษี

Equestrian and Traffic and Safety Committees คณะกรรมการเพ่ือความปลอดภยัในการข่ีม้าบนถนนและการจราจร

equestrian trails, ridgeline preservation เส้นทางสําหรับข่ีม้า การสงวนสนัเขา

equipment เคร่ืองมือ

equity management การบริหารความยตุิธรรม

equivalent dwelling หน่วยสําหรับวดัเพ่ือคิดคา่บริการการกําจดัส่ิงปฏิกลูทางท่อระบาย

ERP ERP

e-sample ballot บตัรตวัอย่างการลงคะแนนแบบอิเลก็ทรอนิกส์

escrow agent ตวัแทนรับฝากสินทรัพย์

escrow office สํานกังานรับฝากสินทรัพย์

ESL ESL

ESL tutor ครูพิเศษ ESL (ครูพิเศษสําหรับผู้ ท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง)

establishment การกําหนด

estate ทรัพย์สินท่ีดิน

estate or trust ทรัพย์สินท่ีดิน หรือทรัสต์

estate planner ผู้วางแผนทรัพย์สินท่ีดิน

estimated cost คา่ใช้จ่ายโดยประมาณ

et seq และตอ่ ๆ ไป

ethical หลกัจริยธรรม

Ethics Commission คณะกรรมการจรรยาบรรณ

ethnicity ชาติพนัธุ์

evaluating consultants ท่ีปรึกษาการประเมินราคา

event เหตกุารณ์

events education manager ผู้จดัการกิจกรรมการศกึษา

evidence storage การเก็บรักษาหลกัฐาน

ex officio โดยตําแหน่งหน้าท่ี

exaggerated and exorbitant สรรพคณุเกินจริงและเหลือเช่ือ

examination การตรวจสอบ

examining การตรวจสอบ

exchange เปล่ียน

exchange of water เปล่ียนนํา้

exchangeable เปล่ียนแปลงได้

excusing hazardous materials citations การกลา่วโทษโดยอ้างวสัดท่ีุเป็นอนัตราย

executed by me กระทําโดยข้าพเจ้า
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execution, delivery and performance การดําเนินการ การสง่มอบและประสิทธิภาพการทํางาน

executive ผู้บริหาร

executive administrator ผู้บริหารการบงัคบัคดี

executive assistant ผู้ช่วยผู้บริหาร

executive assistant city attorney อยัการเมืองผู้ช่วยผู้บริหาร

executive board คณะกรรมการผู้บริหาร

executive branch สาขาของผู้บริหาร

executive budget งบประมาณผู้บริหาร

executive budget division แผนกการบริหารงบประมาณ

executive committee คณะกรรมการผู้บริหาร

executive directives คณะผู้อํานวยการ

executive director ผู้ อํานวยการบริหาร

executive director of the Board of Police Commissioners ผู้ อํานวยการบริหารของคณะกรรมาธิการตํารวจ

executive director, Consumer Federation of California ผู้ อํานวยการบริหาร สหพนัธ์ผู้บริโภคแห่งรัฐ California

executive legal liaison ผู้บริหารการประสานงานทางกฎหมาย

Executive Steering Committee คณะกรรมการอํานวยการการบริหาร

exempt ซึ่งยกเว้น

exempt actions การดําเนินการท่ียกเว้น

exempt interest rates อตัราดอกเบีย้ยกเว้น

exemption from civil service ยกเว้นจากข้าราชการพลเรือน

exemptions ข้อยกเว้น

exercise การใช้สิทธ์ิ

exercise room ห้องออกกําลงักาย

exhausted ใช้หมดสิน้

exhibit หลกัฐาน

exit polls การหยัง่เสียงเลือกตัง้จากผู้ ท่ีเพ่ิงลงคะแนนเสร็จ

expand technology เทคโนโลยีขยายเครือขา่ย

expedite voting การออกเสียงลงคะแนนให้รวดเร็วขึน้

expenditure plan แผนการใช้จ่าย

expenditure programs โปรแกรมเงินรายจ่าย

expenditures เงินรายจ่าย

expertise ผู้เช่ียวชาญ

explore merit bonuses for teachers สํารวจการจ่ายโบนสัแก่ครูตามความสามารถ

explorers ผู้สํารวจ

exponential growth การเพ่ิมแบบชีกํ้าลงั

export businessman นกัธรุกิจสง่ออก

export development consultant ท่ีปรึกษาการพฒันาการสง่ออก

export manager ผู้จดัการการสง่ออก

exposition hall ห้องแสดงสินค้า

exposition master plan แผนการหลกัในการแสดงสินค้า

Exposure Control Plan แผนควบคมุการเส่ียงภยั

extent ขอบเขต
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eye clinic จกัษุคลินิก

fabric store ร้านขายผ้า

facilitator ผู้ประสานงาน

facilities ทรัพยากรกายภาพ

Facilities Advisory Committee คณะกรรมการให้คําปรึกษาเก่ียวกบัสถานท่ี

facilities manager ผู้จดัการสถานประกอบการ

Facilities Modernization Committee คณะกรรมาธิการปรับปรุงความทนัสมยัของอาคารสถานท่ี

facility repair and replacement program โปรแกรมการซ่อมแซมและปรับคืนสถานประกอบการสูส่ภาพเดิม

Facility Special Plan แผนการพิเศษสําหรับสถานประกอบการ

fact recital การบรรยายเก่ียวกบัข้อเท็จจริง

fact sheet ใบแสดงความคิดเห็น

factotum พนกังานท่ีมีหน้าท่ีทํางานทกุประเภท

faculty คณะ

fail-safe voter ผู้ออกเสียงซึ่งย้ายท่ีอยู่แตอ่นญุาตให้ออกเสียงได้

fair insurance responsibility act กฎหมายวา่ด้วยความรับผิดชอบในการประกนัความยตุิธรรม

fair market value มลูคา่ท่ียตุิธรรมในตลาด

Fair Political Practices Commission คณะกรรมาธิการเพ่ือการปฏิบตัิทางการเมืองท่ียตุิธรรม

Fair Political Practices Commission Regulations กฎเกณฑ์ของคณะกรรมาธิการเพ่ือการปฏิบตัิทางการเมืองท่ียตุิธรรม

fairness doctrine หลกัการความยตุิธรรม

family broadcasting executive ผู้บริหารการกระจายเสียงทางวิทยหุรือโทรทศัน์เพ่ือครอบครัว

family code ประมวลกฎหมายวา่ด้วยครอบครัว

family counselor ท่ีปรึกษาครอบครัว

family crisis center ศนูย์วิกฤติกาลครอบครัว

family law กฎหมายครอบครัว

family rights advocate ผู้แทนทางกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิของครอบครัว

family therapist นกับําบดัโรคประจําครอบครัว

family trust administrator ผู้บริหารทรัสต์ครอบครัว

farm bureau manager ผู้จดัการสํานกังานฟาร์ม

farmer เกษตรกร

farmland ไร่นา

father บิดา

FBI FBI

features ลกัษณะ

federal รัฐบาลกลาง

federal administrator ผู้บริหารรัฐบาลกลาง

federal census การสํารวจจํานวนประชากรของรัฐบาลกลาง

federal credit union act กฎหมายวา่ด้วย credit union ของรัฐบาลกลาง

federal criminal prosecutor อยัการคดีอาญาของรัฐบาลกลาง

federal deposit insurance corporation บริษัทประกนัเงินฝากของรัฐบาลกลาง

federal discretionary funds กองทนุการใช้ดลุยพินิจท่ีดีของรัฐบาลกลาง

federal elections commission คณะกรรมการการเลือกตัง้ของรัฐบาลกลาง

federal field representative ตวัแทนเขตของรัฐบาลกลาง
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federal government รัฐบาลกลาง

federal grand juror คณะลกูขนุใหญ่ของรัฐบาลกลาง

federal income tax return form แบบฟอร์มผู้ เสียภาษีรายได้บคุคลธรรมดาของรัฐ

federal law กฎหมายของสหพนัธรัฐ

federal prosecutor อยัการของสหพนัธรัฐ

Federal Voting Rights Act กฎหมายวา่ด้วยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของสหพนัธรัฐ

federalists ผู้นิยมการปกครองในรูปสหรัฐหรือสหพนัธรัฐ

federally recognized tribes เผา่พนัธุ์ท่ีได้รับการยอมรับตามสหพนัธรัฐ

federally-mandated languages ภาษาท่ีรัฐบาลกลางกําหนดให้ใช้

fee คา่ธรรมเนียม

feeder district เขตโรงเรียนซึ่งป้อนนกัเรียนให้กบัโรงเรียนตา่งเขตเพ่ือเข้าเรียนในระดบัท่ีสงูขึน้

feeder school โรงเรียนท่ีป้อนนกัเรียนให้กบัโรงเรียนตา่งเขตเพ่ือเข้าเรียนในระดบัท่ีสงูขึน้

feet เท้า

fellow citizens เพ่ือนร่วมชาติ

felony ความผิดอาญาอกุฉกรรจ์

feminist writer นกัเขียนผู้สนบัสนนุสิทธิสตรี

fiber optic engineer วิศวกรเส้นใยแก้วนําแสง

field deputy ตวัแทนภาคสนาม

field engineer วิศวกรภาคสนาม

field organizer ผู้ดแูลภาคสนาม

field representative ตวัแทนภาคสนาม

field service technician ช่างงานภาคสนาม

field supervisor ผู้ควบคมุดแูลภาคสนาม

field trips ทศันศกึษา

figure รูปร่าง

file แฟ้ม

filibuster การขดัขวางการผา่นญัตติหรือมติในสภา

filing and certification การย่ืนเร่ืองและการรับรอง

Filipino ชาวฟิลิปปินส์

filling vacancy การบรรจตุําแหน่งท่ีวา่ง

film producer ผู้ อํานวยการสร้างภาพยนตร์

film writer ผู้เขียนภาพยนตร์

filmmaker ผู้สร้างภาพยนตร์

films production manager ผู้จดัการการผลิตภาพยนตร์

filter manufacturing executive ผู้บริหารการผลิตเคร่ืองกรอง

final average salary เงินเดือนขัน้สดุท้ายโดยเฉล่ีย

final votes cast by the legislature การออกเสียงลงคะแนนขัน้สดุท้ายโดยสภานิติบญัญัติ

finance การเงิน

finance administrator ผู้บริหารทางการเงิน

finance clerk เจ้าหน้าท่ีการเงิน

finance commissioner กรรมาธิการทางการเงิน

finance committee คณะกรรมการทางการเงิน
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finance director ผู้ อํานวยการทางการเงิน

finance manager student นกัศกึษาผู้บริหารจดัการการเงิน

financial การเงิน

financial accounting supervisor ผู้ควบคมุดแูลบญัชีทางการเงิน

financial administrator ผู้บริหารทางการเงิน

financial advisor ท่ีปรึกษาทางการเงิน

financial analyst ผู้ วิเคราะห์ทางการเงิน

financial broker นายหน้าทางการเงิน

financial business planner ผู้วางแผนธรุกิจทางการเงิน

financial commissioner กรรมาธิการทางการเงิน

financial consultant ท่ีปรึกษาทางการเงิน

financial impact ผลกระทบทางการเงิน

Financial Impact Statement รายงานผลกระทบทางการเงิน

financial institution สถาบนัทางการเงิน

financial investment advisor ท่ีปรึกษาการลงทนุทางการเงิน

financial officer ผู้บริหารทางการเงิน

financial planner ผู้วางแผนทางการเงิน

financial services consultant ท่ีปรึกษาการบริการทางการเงิน

financial stability ความมัน่คงทางการเงิน

financial statements งบการเงิน

financial support การสนบัสนนุทางการเงิน

financial systems consultant ท่ีปรึกษาระบบทางการเงิน

financier ผู้ให้เงินทนุ

findings ผลการตดัสินของศาล

findings การค้นพบ

findings and declarations of policy ผลการตดัสินและการประกาศนโยบาย

findings and purposes ผลการตดัสินและวตัถปุระสงค์

findings for granting a variance ผลการตดัสินเพ่ืออนญุาตให้มีการเปล่ียนแปลง

findings of probable cause; administrative enforcement การตรวจพบส่ิงท่ีอาจเป็นสาเหตกุารบงัคบัใช้ในการบริหาร

fine art dealer ผู้ประกอบการค้าด้านวิจิตรศิลป์

fire ไฟ

Fire & Police Pension Plan แผนบําเหน็จบํานาญสําหรับเจ้าหน้าท่ีดบัเพลิงและตํารวจ

fire air operations and city helicopter maintenance facility การดําเนินการบํารุงรักษาเคร่ืองบินและเฮลิคอปเตอร์ของเมือง

fire alarm technician ช่างสญัญาณเตือนไฟไหม้

fire alarms สญัญาณเตือนไฟไหม้

fire and paramedic 9/1/1 dispatch center ศนูย์ขา่วดว่น 9/1/1 สําหรับเรียกรถดบัเพลิงและรถพยาบาล

Fire and Police General Pension Fund กองทนุบํานาญทัว่ไปสําหรับหน่วยดบัเพลิงและตํารวจ

fire and police pension บํานาญสําหรับหน่วยดบัเพลิงและตํารวจ

Fire and Police Tier Service Pension Fund กองทนุการบริการบํานาญตามลําดบัชัน้ของหน่วยดบัเพลิงและตํารวจ

fire budgets งบประมาณการดบัเพลิง

fire captain กปัตนัหน่วยดบัเพลิง

fire chief หวัหน้าหน่วยดบัเพลิง
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fire chief, Los Angeles Fire Department หวัหน้าหน่วยดบัเพลิง กองดบัเพลิง Los Angeles

Fire Commission คณะกรรมาธิการดบัเพลิง

fire commissioner กรรมาธิการกองดบัเพลิง

fire communications dispatcher เจ้าหน้าท่ีส่ือสารขา่วดว่นกองดบัเพลิง

fire control การควบคมุอคัคีภยั

Fire Department แผนกดบัเพลิง

fire department paramedic หน่วยแพทย์ของกองดบัเพลิง

fire dispatch นําสง่หน่วยดบัเพลิง

fire district เขตดบัเพลิง

fire fighter เจ้าหน้าท่ีดบัเพลิง

fire hazards อนัตรายจากไฟไหม้

fire hydrant หวัก๊อกนํา้ดบัเพลิง

fire insurance agent ตวัแทนประกนัอคัคีภยั

fire marshal พนกังานเจ้าหน้าท่ีดบัเพลิง

fire separation wall ผนงักัน้ไฟ

fire station สถานีดบัเพลิง

fire systems engineer วิศวกรระบบดบัเพลิง

firefighter พนกังานดบัเพลิง

firefighters association สมาคมพนกังานดบัเพลิง

fireman พนกังานดบัเพลิง

firm บริษัท

First Christian Church โบสถ์ เฟิร์สต์คริสเตียน

first degree murder การฆ่าคนตายโดยเจตนา

first hand experience ประสบการณ์โดยตรง

First Time Home Buyer Programs โปรแกรมผู้ ซือ้บ้านหลงัแรก

First United Methodist Church โบสถ์ เฟิร์สต์ยไูนเตด็เมโธดิสต์

fiscal เก่ียวกบังบประมาณ

fiscal conservative การอนรัุกษ์งบประมาณ

fiscal effect ผลของงบประมาณ

fiscal impact ผลกระทบของงบประมาณ

fiscal management การบริหารจดัการงบประมาณ

fiscal responsibility ความรับผิดชอบตอ่งบประมาณ

fiscal solvency for our school ประสิทธิภาพทางการเงินสําหรับงบประมาณของโรงเรียนเรา

fiscal year ปีงบประมาณ

fish and game code ประมวลกฎหมายวา่ด้วยการตกปลาและลา่สตัว์

Fish and Game Preservation Fund กองทนุพิทกัษ์การตกปลาและลา่สตัว์

flag room ห้องประดบัธง

flap สะบดั

flight attendant พนกังานบริการบนเคร่ืองบิน

flight crewmember ลกูเรือบนเคร่ืองบิน

flight engineer วิศวกรการบิน

flight test engineer วิศวกรการทดสอบการบิน
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flood control การควบคมุนํา้ท่วม

flood control employee พนกังานควบคมุนํา้ท่วม

flood management การบริหารจดัการนํา้ท่วม

flood prevention authority ผู้มีอํานาจในการป้องกนันํา้ท่วม

flood protection การป้องกนันํา้ท่วม

flood protection bond พนัธบตัรการป้องกนันํา้ท่วม

Flood Protection Corridor Program โปรแกรมเขตการป้องกนันํา้ท่วม

flood protection corridor sub account บญัชีย่อยเขตการป้องกนันํา้ท่วม

floor area restriction พืน้ท่ีอาคารหวงห้าม

florist ร้านขายดอกไม้

fluctuating pension เบีย้บํานาญท่ีผนัแปร

food co-operative coordinator ผู้ประสานงานสหกรณ์ด้านอาหาร

food purchasing assistant ผู้ช่วยด้านการจดัซือ้อาหาร

food service representative ตวัแทนการบริการอาหาร

football coach โค้ชอเมริกนัฟตุบอล

footnote เชิงอรรถ

for สําหรับ

for construction or improvement สําหรับการก่อสร้างหรือการปรับปรุง

for or against เพ่ือ หรือ ตอ่ต้าน

for sale on competitive bidding สําหรับขายด้วยการแขง่ขนัประมลูราคา

for text of สําหรับเนือ้หาของ

forced busing การบงัคบัให้รถโรงเรียนนํานกัเรียนจากตา่งเขตมาเรียนท่ีโรงเรียนเดียวกนั

foregoing ท่ีมาก่อน

foreign exchange department แผนกแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ

foreign language teacher ครูสอนภาษาตา่งประเทศ

foreign policy researcher ผู้ วิจยัด้านนโยบายตา่งประเทศ

foreman หวัหน้าคนงาน

forensic consultant ท่ีปรึกษาทางนิติเวช

forensic crime laboratories ห้องปฏิบตัิการด้านนิติเวชทางอาชญากรรม

Forensic Laboratories Capital Expenditure Bond Fund กองทนุพนัธบตัรรายจ่ายท่ีเป็นเงินต้นของห้องปฏิบตัิการด้านนิติเวช

forensic laboratory ห้องปฏิบตัิการด้านนิติเวช

forensics laboratories authority ผู้มีอํานาจห้องปฏิบตัิการด้านนิติเวช

forest program โครงการป่าไม้

forest ranger เจ้าหน้าท่ีป่าไม้

forester พนกังานป่าไม้

forestry camp แคมป์ป่าสงวน

forfeiture การริบทรัพย์สิน

form แบบฟอร์ม

former อดีต

Fortune 500 Company บริษัทชัน้นํา 500 บริษัท

foster care executive ผู้บริหารงานด้านครอบครัวอปุถมัภ์

foundation มลูนิธิ
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foundation board member สมาชิกคณะกรรมการมลูนิธิ

foundation board of directors คณะกรรมการอํานวยการมลูนิธิ

foundation director ผู้ อํานวยการมลูนิธิ

foundation trustee ทรัสตีมลูนิธิ

founder & pastor ผู้ก่อตัง้และบาทหลวง

Founder’s Day Honorary Service Award รางวลักิติมศกัดิ์วนัผู้สถาปนา

founding fathers บิดาแห่งการก่อตัง้

Foursquare Gospel ยึดมัน่ในคําสอนของพระเยซู

foyer ห้องโถง

fracking การขดุเจาะนํา้มนัแนวนอน

framework agreement ข้อตกลงเก่ียวกบัขอบขา่ยงาน

franchise แฟรนไชส์

franchise สมัปทาน

franchise business owner เจ้าของธรุกิจแฟรนไชส์

franchise fees คา่ธรรมเนียมแฟรนไชส์

franchise tax ภาษีจากรายได้สทุธิของรายได้รวม

Franchise Tax Board คณะกรรมการด้านภาษีธรุกิจ

franchised agency ตวัแทนท่ีได้รับสิทธิพิเศษ

fraternity house หอพกันกัศกึษาชาย

fraud การฉ้อฉล

fraud investigator ผู้สืบสวนสอบสวนการฉ้อฉล

fraud prosecutor อยัการคดีการฉ้อฉล

free clinic คลินิกแบบไมต้่องเสียคา่บริการ

free enterprise บริษัทอิสระ

freelance ทํางานโดยอิสระ

freelance environmental consultant ท่ีปรึกษาการทํางานอิสระเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม

freelance journalist ผู้ ส่ือขา่วอิสระ

freelance reporter ผู้ ส่ือขา่วอิสระ

freelance writer นกัเขียนอิสระ

freeway ฟรีเวย์

frequently asked questions คําถามท่ีถามบ่อย

freshman นกัศกึษาปีหนึ่ง

Friends of the Azusa Library ห้องสมดุเพ่ือนของ Azusa

Friends of the Center for the Performing Arts กลุม่ผู้สนบัสนนุศนูย์การแสดงศิลปะ

Friends of the Concert Band; president ประธานกลุม่ผู้สนบัสนนุวงดนตรีคอนเสิร์ต

frivolous เลก็น้อยไมสํ่าคญั

front cover ปกหน้า

front desk clerk เจ้าหน้าท่ีประจําด้านหน้าสํานกังาน

front office ด้านหน้าสํานกังาน

fuel systems operator ผู้ควบคมุระบบนํา้มนั

full term เตม็วาระ

full text of measure ร่างพระราชบญัญัติฉบบัสมบรูณ์
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functional currency เงินตราหลกั

functions ฟังก์ชัน่

functions การทํางาน

fund กองทนุ

fund city services จ่ายเงินคา่บริการให้แก่เมือง

fund development director ผู้ อํานวยการพฒันากองทนุ

fundable จดัหาทนุได้

fundamental deterioration พืน้ฐานเส่ือม

funded bond พนัธบตัรท่ีเป็นกองทนุ

funding earnings รายได้จากกองทนุ

fundraiser ผู้ระดมเงินทนุ

fund-raising การระดมเงินทนุ

fundraising consultant ท่ีปรึกษาการระดมเงินทนุ

fundraising director ผู้ อํานวยการการระดมเงินทนุ

funds กองทนุ

funeral director ผู้ อํานวยการการฌาปนกิจ

future contracts and options สญัญาและทางเลือกในอนาคต

G.O. G.O.

GAC GAC

gambling การพนนั

gambling on tribal lands การพนนัในท่ีดินของชนเผา่

gambling on tribal lands; legislative constitutional amendment การพนนัในท่ีดินของชนเผา่; การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนญูในสภานิติบญัญัติ

gang แก๊ง

gang appropriations limit ขีดจํากดัการจดัสรรงบประมาณสําหรับงานด้านแก๊ง

Gang Assessment & Management System ระบบประเมินและบริหารจดัการแก๊ง

gang homicide prosecutor อยัการฝ่ายฆาตกรรมของแก๊ง

Gang Investigators Association สมาคมผู้สืบสวนสอบสวนแก๊ง

gang murder prosecutor อยัการคดีฆาตกรรมของแก๊ง

gang prosecutor อยัการสําหรับคดีเก่ียวกบัแก๊ง

gang related เก่ียวข้องกบัแก๊ง

gang violence ความรุนแรงจากการกระทําผิดของแก๊ง

Gang Violence and Juvenile Crime Prevention Act กฎหมายป้องกนัความรุนแรงจากการกระทําผิดของแก๊งและอาชญากรรมเยาวชน

garage โรงรถ

gardener คนทําสวน

garment worker ช่างตดัเย็บเสือ้ผ้า

gatehouse เรือนเฝ้าประตู

general ทัว่ไป

general budget งบประมาณทัว่ไป

general consolidated election การเลือกตัง้ทัว่ไปแบบรวม

general election การเลือกตัง้ทัว่ไป

general fund กองทนุทัว่ไป

general fund revenues รายได้จากกองทนุทัว่ไป
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general law กฎหมายทัว่ไป

general minor costs to state and county คา่ใช้จ่ายปลีกย่อยทัว่ไปสําหรับมลรัฐและมณฑล

General Municipal and Consolidated Election การเลือกตัง้รวมและเทศบาลทัว่ไป

General Municipal and School District Election การเลือกตัง้เขตโรงเรียนและเทศบาลทัว่ไป

General Municipal Election การเลือกตัง้เทศบาลทัว่ไป

General Municipal or Special Election การเลือกตัง้พิเศษหรือเทศบาลทัว่ไป

General Obligation (G.O.) Bond ตราสารหนีภ้าระผกูพนัแบบทัว่ไป (G.O.)

General Obligation Bond ตราสารหนีภ้าระผกูพนัแบบทัว่ไป

General Obligation Bond Expense Revolving Fund กองทนุหมนุเวียนสําหรับคา่ใช้จ่ายด้านตราสารหนีภ้าระผกูพนัแบบทัว่ไป

general obligation of the city ภาระผกูพนัทัว่ไปของเมือง

general plan แผนงานทัว่ไป

general plan - procedures for adoption แผนงานทัว่ไป - ขัน้ตอนการมีมติเห็นชอบ

general plan - purpose and contents แผนงานทัว่ไป - วตัถปุระสงค์และเนือ้หา

general plan areas ประเดน็ในแผนงานทัว่ไป

general plan compliance การปฏิบตัิตามแผนงานทัว่ไป

general plan update committee คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขแผนงานทัว่ไป

general practice การปฏิบตัิทัว่ไป

general practice physician แพทย์เวชปฏิบตัิทัว่ไป

general provisions ข้อกําหนดทัว่ไป

general provisions for proprietary departments ข้อกําหนดทัว่ไปสําหรับแผนกเก่ียวกบัการถือกรรมสิทธ์ิ

general provisions related to departments ข้อกําหนดทัว่ไปท่ีเก่ียวข้องกบัแผนกตา่ง ๆ

general provisions related to officers ข้อกําหนดทัว่ไปท่ีเก่ียวข้องกบัเจ้าหน้าท่ี

general provisions relating to elections ข้อกําหนดทัว่ไปท่ีเก่ียวข้องกบัการเลือกตัง้

general services fund กองทนุการให้บริการทัว่ไป

general services manager ผู้จดัการฝ่ายการให้บริการทัว่ไป

general tax ภาษีทัว่ไป

geographic information specialist ผู้เช่ียวชาญด้านข้อมลูภมิูศาสตร์

geologist นกัธรณีวิทยา

geology professor ศาสตราจารย์วิชาธรณีวิทยา

geometry เรขาคณิต

geometry tutor ครูสอนพิเศษวิชาเรขาคณิต

geoscientist นกัวิทยาศาสตร์ทางธรณีวิทยา

geothermal power พลงังานความร้อนใต้พิภพ

geothermal power development การพฒันาพลงังานความร้อนใต้พิภพ

geriatric registered nurse พยาบาลวิชาชีพด้านเวชศาสตร์ผู้สงูอายุ

gift ของกํานลั

gift tax ภาษีของกํานลั

Gifted and Talented Students Program โครงการนกัเรียนท่ีมีพรสวรรค์และความสามารถสงู

gifted student นกัเรียนท่ีมีพรสวรรค์

girl scout เนตรนารี

girl's gymnasium โรงกายกรรมเดก็หญิง

girls softball กีฬาซอฟต์บอลเดก็หญิง
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glossary คําอภิธานศพัท์

go to next page ไปท่ีหน้าถดัไป

Golden Apple Award ราลวลัแอปเปิลทองคํา

Golden Oak Award รางวลั Golden Oak

golf course manager ผู้จดัการสนามกอล์ฟ

good faith ความสจุริต

good fiscal management การบริหารจดัการด้านการคลงัท่ีดี

good standards of character for their lives มาตรฐานคณุสมบตัิท่ีดีสําหรับชีวิตของบคุคลเหลา่นัน้

good-will ไมตรีจิต

Goodwill Industries อตุสาหกรรม Goodwill

governance การปกครอง

governing board คณะกรรมการกํากบัดแูล

governing board member สมาชิกของคณะกรรมการกํากบัดแูล

governing board member, Ontario-Montclair School District สมาชิกของคณะกรรมการกํากบัดแูล เขตโรงเรียน Ontario-Montclair

governing board member, Orange Unified School District สมาชิกของคณะกรรมการกํากบัดแูล เขตโรงเรียนร่วม Orange

governing board member, trustee area สมาชิกของคณะกรรมการกํากบัดแูล ทรัสตีพืน้ท่ี

governing boardmember สมาชิกของคณะกรรมการกํากบัดแูล

governing boardmember, Rio Hondo Community College District, Area 4 สมาชิกของคณะกรรมการกํากบัดแูล เขตวิทยาลยัชมุชน Rio Hondo พืน้ท่ี 4

governing body คณะกรรมการกํากบัดแูล

governing member สมาชิกกํากบัดแูล

governing member, Board of Education สมาชิกกํากบัดแูล คณะกรรมการการศกึษา

government รัฐบาล

Government Action Council สภาการปฏิบตัิงานของรัฐบาล

Government Action Council (GAC) สภาการปฏิบตัิงานของรัฐบาล (GAC)

government administrator ผู้บริหารในรัฐบาล

government affairs advisor ท่ีปรึกษาด้านรัฐกิจ

government aided ในความอปุถมัภ์ของรัฐบาล

government attorney ทนายความของรัฐบาล

government benefits representative ตวัแทนฝ่ายสวสัดิการจากรัฐบาล

government board member สมาชิกคณะกรรมการของรัฐบาล

government bond พนัธบตัรรัฐบาล

government CFO CFO ของรัฐบาล

government code ประมวลกฎหมายรัฐบาล

government committee คณะกรรมาธิการรัฐบาล

government economics teacher ครูสอนวิชาเศรษฐศาสตร์รัฐบาล

government employee ข้าราชการ

government ethics provisions ข้อกําหนดด้านจริยธรรมของรัฐบาล

government relations รัฐกิจสมัพนัธ์

government schools โรงเรียนรัฐบาล

governmental entities หน่วยงานรัฐบาล

governments รัฐบาล

governor ผู้วา่การรัฐ
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grade crossing plan แผนงานข้ามระดบั

grade inflation สภาพเกรดเฟ้อ

grade separated railways รางรถไฟตา่งระดบั

graduate school secretary เลขานกุารบณัฑิตวิทยาลยั

graduate student นกัศกึษาบณัฑิตวิทยาลยั

graduate summa นกัศกึษาท่ีได้เกียรตินิยม

graduated with honor(s) สําเร็จการศกึษาด้วยปริญญาเกียรตินิยม

graffiti รอยขดูขีดเขียน

graffiti fighter ผู้ลบล้างรอยขดูขีดเขียน

grand juror coordinator ผู้ประสานงานสําหรับลกูขนุใหญ่

grand jury คณะลกูขนุใหญ่

grandchildren หลาน

grant ทนุวิจยั

grant administrator ผู้บริหารทนุวิจยั

grant program โครงการทนุวิจยั

grant proposal โครงการเสนอขอรับทนุวิจยั

grant writer นกัเขียนขอทนุวิจยั

grant-funded positions ตําแหน่งท่ีจ้างด้วยทนุวิจยั

granting of franchises การให้สิทธ์ิแฟรนไชส์

graphic artist จิตรกรกราฟิก

graphic designer นกัออกแบบงานกราฟิก

graphic technician ช่างเทคนิคด้านกราฟิก

grassroots organization องค์กรรากหญ้าพืน้ฐานในท้องถ่ิน

gray write-in envelope ซองสีเทาแบบเขียนได้

Greater Los Angeles County Vector Control District เขตการควบคมุพาหะนําโรคมณฑลมหานคร Los Angeles

great-grandchildren เหลน

green belt แนวพืน้ท่ีสีเขียว

Green County Committee คณะกรรมาธิการมณฑล Green

Green Party พรรคกรีน

green peace องค์กรกรีนพีซ

green striped envelope ซองลายทางสีเขียว

greenhouse worker คนงานในเรือนกระจกปลกูต้นไม้

gridlock ติดขดั

grocery clerk ลกูจ้างร้านขายของชํา

gross floor area เนือ้ท่ีพืน้ห้องโดยรวม

ground water wells บ่อนํา้ใต้ดิน

grounds for recall สาเหตใุนการเรียกคืน, สาเหตใุนการถอดถอน

group กลุม่

growth control ordinance บทบญัญัติควบคมุการเติบโต

guardian of estate ผู้พิทกัษ์ทรัพย์มรดก

gubernatorial general election การเลือกตัง้ทัว่ไปสําหรับผู้วา่การรัฐ

gubernatorial primary election การเลือกตัง้ขัน้ต้นสําหรับผู้วา่การรัฐ
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guest teacher ครูรับเชิญ

guidance counselor ครูแนะแนว

guidance technician เจ้าหน้าท่ีแนะแนว

guidelines แนวทางปฏิบตัิ

gun dealer ตวัแทนจําหน่ายปืน

gun safety advocate ผู้สนบัสนนุความปลอดภยัเก่ียวกบัปืน

gunsmith ช่างปืน

gymnasium โรงกายกรรม

gynecology and obstetrics สตูิศาสตร์และนรีเวชวิทยา

habitat reserve พืน้ท่ีสงวน

hallway ทางเดินในอาคาร

Hand on Science วิทยาศาสตร์ภาคปฏิบตัิ

Handgun Control, Inc. บริษัทแฮนด์กนัคอนโทรล จํากดั

handrail ราวบนัได

handyman ช่างทัว่ไป

harbor อา่ว

Harbor and Airport Regulation of Public Service and Public Utilities ระเบียบข้อบงัคบัวา่ด้วยบริการสาธารณะและสาธารณปูโภคสําหรับอา่วและท่าอากาศยาน

Harbor Association of Industry and Commerce สมาคมท่าเรือแห่งอตุสาหกรรมและการพาณิชย์

harbor commission คณะกรรมการกํากบัดแูลพืน้ท่ีอา่ว

harbor department แผนกอา่ว

Harbor Revenue Fund กองทนุรายได้จากอา่ว

hardware manager ผู้จดัการฝ่ายฮาร์ดแวร์

hardware sales manager ผู้จดัการฝ่ายขายฮาร์ดแวร์

hardworking person บคุคลท่ีทํางานหนกั

HAVA HAVA

hazard pay คา่ตอบแทนงานเส่ียงอนัตราย

head chef หวัหน้าพ่อครัว

head deputy attorney หวัหน้าผู้ช่วยทนายความ

head deputy DA หวัหน้าผู้ช่วย DA

head deputy district attorney หวัหน้าผู้ช่วยอยัการเขต

headquarters สํานกังานใหญ่

headquarters building อาคารสํานกังานใหญ่

HeadStart การแนะแนว

health สขุภาพ

health administration professor อาจารย์วิชาการบริหารจดัการสขุภาพ

health administrator ผู้บริหารจดัการด้านสขุภาพ

health and safety code ประมวลกฎหมายด้านสขุภาพและความปลอดภยั

health and welfare benefits ผลประโยชน์ด้านสขุภาพและสวสัดิการ

health benefits ประโยชน์ตอ่สขุภาพ

health building อาคารสขุภาพ

health care การดแูลสขุภาพ

health care provider ผู้ให้บริการด้านการดแูลสขุภาพ
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health center ศนูย์สขุภาพ

health district เขตสขุภาพ

health insurance executive ผู้บริหารการประกนัสขุภาพ

Health Sub-Committee คณะอนกุรรมการด้านสขุภาพ

healthcare การดแูลสขุภาพ

healthcare administrator ผู้บริหารจดัการด้านการดแูลสขุภาพ

healthcare provider ผู้ให้บริการด้านการดแูลสขุภาพ

Healthy Eating Active Community ชมุชนการบริโภคเพ่ือสขุภาพท่ีดี

Healthy Start Team Leader ผู้นําทีมริเร่ิมการมีสขุภาพดี

hearing การได้ยิน, การรับฟังคําชีแ้จง

hearing examiners ผู้ตรวจสอบการได้ยิน

hearing impaired บกพร่องทางการได้ยิน

hearing impaired ความบกพร่องทางการได้ยิน

hearing officer เจ้าหน้าท่ีรับฟังคําชีแ้จง

hearing representative ตวัแทนในการรับฟังคําชีแ้จง

hearings and investigations การรับฟังคําชีแ้จงและการสืบสวนสอบสวน

heating contractor ผู้ รับเหมาด้านระบบทําความร้อน

Help America Vote Act กฎหมายวา่ด้วยความช่วยเหลือในการเลือกตัง้สําหรับสหรัฐฯ

Help America Vote Act (HAVA) กฎหมายวา่ด้วยความช่วยเหลือในการเลือกตัง้สําหรับสหรัฐฯ (HAVA)

henceforth ตอ่จากนี ้

hereby ในท่ีนี ้

hereby certify ขอรับรองไว้ในท่ีนี ้

hereby declare ขอประกาศไว้ในท่ีนี ้

heretofore แตก่่อน

heretofore จนกระทัง่บดันี ้

Hermosa Beach City councilman สมาชิกสภาเทศบาลเมือง Hermosa Beach

Hermosa Educational Renewal Operation หน่วยปฏิบตัิการเพ่ือฟืน้ฟกูารศกึษา Hermosa

Hermosa Educational Renewal Operation (HERO) หน่วยปฏิบตัิการเพ่ือฟืน้ฟกูารศกึษา Hermosa (HERO)

HERO HERO

hi-class ชัน้สงู

high density dwellings in the coastal zone การอยู่อาศยัท่ีหนาแน่นในเขตชายฝ่ัง

High Expectations Learning Program หลกัสตูรการเรียนรู้แบบมาตรฐานสงู

high school โรงเรียนมธัยมปลาย

high school district เขตโรงเรียนมธัยมปลาย

higher education อดุมศกึษา

higher education administrator ผู้บริหารการศกึษาระดบัอดุมศกึษา

higher-education institute's co-founder ผู้ ร่วมสถาปนาสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา

highest quality of water คณุภาพระดบัสงูสดุของนํา้

high-tech businessman นกัธรุกิจด้านไฮเทค

high-tech economy เศรษฐกิจไฮเทค

high-tech entrepreneur ผู้ประกอบธรุกิจไฮเทค

highway patrol การลาดตระเวนทางหลวง
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highway patrol officer ตํารวจลาดตระเวนทางหลวง

highway patrol sergeant สิบตํารวจเอกกองลาดตระเวนทางหลวง

highway patrolman พลลาดตระเวนทางหลวง

hi-paying คา่จ้างสงู

hi-pressure ความดนัสงู

Hispanas Organized for Political Equality องค์กรสตรีฮิสแปนิกเพ่ือความเสมอภาคทางการเมือง

historian นกัประวตัิศาสตร์

historic core business improvement district เขตปรับปรุงธรุกิจใจกลางพืน้ท่ีประวตัิศาสตร์

historic district non-contributing resource แหลง่ทรัพยากรท่ีไมมี่สว่นร่วมในเขตประวตัิศาสตร์

historic home improvement exception ข้อยกเว้นในการบรูณะบ้านเรือนท่ีเป็นอาคารประวตัิศาสตร์

historic home renovator นกับรูณะบ้านเรือนท่ีเป็นอาคารประวตัิศาสตร์

historic integrity บรูณภาพทางประวตัิศาสตร์

Historic Resource Board คณะกรรมการด้านทรัพยากรทางประวตัิศาสตร์

Historical and Landmarks Commission คณะกรรมาธิการดแูลพืน้ท่ีประวตัิศาสตร์และจดุสงัเกต

historical research coordinator ผู้ประสานงานการวิจยัทางประวตัิศาสตร์

historical resource แหลง่ข้อมลูทางประวตัิศาสตร์

history ประวตัิศาสตร์

hi-tech ไฮเทค

HIV/AIDS educator นกัการศกึษาด้าน HIV/AIDS

hold an election จดัการเลือกตัง้

hold office ตําแหน่งท่ีดํารงอยู่

holder of 4 patents ผู้ถือครองสิทธิบตัร 4 ฉบบั

holiday วนันกัขตัฤกษ์

Hollywood Police Activities League สนันิบาตกิจกรรมตํารวจ Hollywood

Hollywood Police Support Association สมาคมช่วยเหลือตํารวจ Hollywood

Hollywood Youth Charities องค์กรการกศุลเพ่ือเยาวชน Hollywood

home บ้าน

home decorator นกัตกแตง่บ้าน

Home Improvement Grants เงินสนบัสนนุเพ่ือการปรับปรุงบ้าน

home line telephone โทรศพัท์ท่ีบ้าน

home loan สินเช่ือบ้าน

home Number หมายเลข ท่ีบ้าน

home rule charter กฎบตัรสําหรับการปกครองตนเอง

home sales การขายบ้าน

home school teacher ครูสอนในโครงการเรียนท่ีบ้าน

home work club สโมสรการบ้าน

home-invasion robbery การปล้นบ้าน

homeless ไร้ท่ีอยู่

homeless rights worker เจ้าหน้าท่ีด้านสิทธ์ิของผู้ไร้ท่ีอยู่

homeless shelter manager ผู้จดัการสถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีอยู่

homemaker ผู้ดแูลบ้าน

homeowner เจ้าของบ้าน
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Homeowner Association สมาคมเจ้าของบ้าน

Homeowner Association attorney ทนายความของสมาคมเจ้าของบ้าน

homeowners united เจ้าของบ้านท่ีรวมตวักนั

homestead เคหสถาน

homicide detective นกัสืบคดีฆาตกรรม

honesty ความซ่ือสตัย์

honorable discharge ปลดประจําการอย่างมีเกียรติ

honorary service บริการเกียรติยศ

honorary service award รางวลัการให้บริการเกียรติยศ

hope house บ้านปรารถนา

horticulturist นกัวิชาการด้านพืชสวน

hospital โรงพยาบาล

host เจ้าบ้าน

host เจ้าภาพ

hostile เป็นปรปักษ์

hostile มุง่ร้าย

hotel โรงแรม

hotel bed tax ภาษีเตียงโรงแรม

hotel visitors' tax ภาษีผู้ เข้าพกัโรงแรม

hotline บริการสายดว่น

hourly รายชัว่โมง

House Budget Committee คณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร

House Judiciary Committee คณะกรรมาธิการตลุาการของสภาผู้แทนราษฎร

House of Representatives สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา

House of Representatives and Senate สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวฒิุสภาของสหรัฐอเมริกา

household ครัวเรือน

housewife แมบ้่าน

housing เคหการ

Housing & Human Services Commission คณะกรรมาธิการเคหการและการให้บริการประชาชน

housing administrator ผู้บริหารจดัการเคหการ

Housing and Emergency Shelter Trust Fund Act of 2002 กฎหมายวา่ด้วยกองทนุรวมสําหรับเคหการและสถานสงเคราะห์ฉกุเฉินปี 2002

housing authority เจ้าหน้าท่ีเคหการ

Housing Development Committee คณะกรรมาธิการเคหพฒันาการ

housing director ผู้ อํานวยการฝ่ายเคหการ

housing inspection การตรวจสอบด้านเคหการ

Howard Jarvis Taxpayers Association สมาคมผู้เสียภาษี Howard Jarvis

human relations มนษุยสมัพนัธ์

Human Relations Advisory Committee คณะกรรมาธิการแนะนําด้านมนษุยสมัพนัธ์

human relations commission คณะกรรมาธิการด้านมนษุยสมัพนัธ์

human relations commissioner กรรมาธิการด้านมนษุยสมัพนัธ์

human relations worker เจ้าหน้าท่ีฝ่ายมนษุยสมัพนัธ์

human resource recruiter เจ้าหน้าท่ีสรรหาบคุลากร
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human resources administrator ผู้บริหารจดัการฝ่ายบคุคล

human resources analyst นกัวิเคราะห์ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

human resources consultant ท่ีปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบคุคล

human resources coordinator ผู้ประสานงานฝ่ายทรัพยากรบคุคล

human resources council คณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรบคุคล

human resources director ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล

human resources management คณะผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบคุคล

human rights activist นกัรณรงค์สิทธิมนษุยชน

human rights commissioner กรรมาธิการสิทธิมนษุยชน

human services administrator ผู้บริหารจดัการด้านการให้บริการประชาชน

human trafficking การค้ามนษุย์

hung jury คณะลกูขนุท่ีมีความเห็นขดัแย้งกนั

HVAC ระบบการทําความร้อน ระบบการระบายอากาศ และระบบทําความเย็น (HVAC)

hydro engineer วิศวกรด้านนํา้

hydro geologist นกัอทุกธรณีวิทยา

Hydroelectric Pumped Storage Project โครงการโรงไฟฟ้าแบบสบูนํา้กลบั

hydrologist นกัอทุกวิทยา

i.e. กลา่วคือ

IB IB

ID card บตัรประจําตวั

if the recall prevails ถ้าผู้ เห็นด้วยกบัการถอดถอนตําแหน่งมีจํานวนมากกวา่

illegitimate child บตุรนอกสมรส

illness ความเจ็บป่วย

immigration counselor ท่ีปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมือง

immigration lawyer นกักฎหมายด้านการตรวจคนเข้าเมือง

immortality concept researcher นกัวิจยัแนวคิดความเป็นอมตะ

impact ผลกระทบ

impartial analysis การวิเคราะห์ท่ีเป็นกลาง

impartial analysis by county counsel การวิเคราะห์ท่ียตุิธรรมโดยท่ีปรึกษาประจํามณฑล

impartial analysis of measure การวิเคราะห์มาตรการท่ียตุิธรรม

impartial summary ข้อสรุปท่ียตุิธรรม

implementation การนําไปใช้ปฏิบตัิ

improve ปรับปรุง

improvement การปรับปรุง

in accordance with section ตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อ

in effect มีผล

in favor of เห็นด้วยกบั

in office ในสํานกังาน

inability to act ความไมส่ามารถท่ีจะกระทํา

inactive ไมทํ่าหน้าท่ี

inalienable right สิทธิท่ีโอนให้กนัไมไ่ด้

inapplicability to fluctuating pensions ไมเ่หมาะสมตอ่บํานาญท่ีไมกํ่าหนดจํานวนไว้แน่นอน
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inappropriate ไมเ่หมาะสม

inappropriate balance สมดลุท่ีไมเ่หมาะสม

inbox ช่อง

incapacitated voter ผู้ลงคะแนนเสียงท่ีไร้ความสามารถ

incapacity การไร้ความสามารถ

incidental authority อํานาจหน้าท่ีโดยนยั

incidental death benefit provisions ข้อกําหนดท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์จากการเสียชีวิต

income tax consultant ท่ีปรึกษาด้านภาษีรายได้

income tax return รายงานภาษีเงินได้

inconsistency ความไมส่ม่ําเสมอ

incorporated cities เมืองท่ีปกครองโดยระบบเทศบาล

incorporation การก่อตัง้นิติบคุคล

increased ท่ีเพ่ิมขึน้

increased property values มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ท่ีเพ่ิมขึน้

increment สว่นเพ่ิม

incumbent ซึ่งดํารงตําแหน่ง

incumbent democratic ลกูพรรคเดโมแครตซึ่งดํารงตําแหน่ง

incur ก่อเกิด

independent artist ศิลปินอิสระ

independent business ธรุกิจอิสระ

independent businessman นกัธรุกิจอิสระ (ชาย)

independent businesswoman นกัธรุกิจอิสระ (หญิง)

independent candidate ผู้สมคัรรับเลือกตัง้อิสระ

Independent Citizens' Oversight Committee คณะกรรมาธิการอิสระเพ่ือการกํากบัดแูลในนามของพลเมือง

independent contractor ผู้ รับเหมาอิสระ

independent nomination การเสนอช่ือโดยอิสระ

independent producer ผู้ผลิตอิสระ

independent sales associate พนกังานขายอิสระ

Independent Taxpayer Oversight Committee คณะกรรมาธิการอิสระเพ่ือการกํากบัดแูลผู้ เสียภาษี

indeterminate life sentences คําพิพากษาให้จําคกุตลอดชีวิตโดยไมมี่เง่ือนไขเก่ียวกบัการกําหนดเวลา

index ดรรชนี

Indian gaming compacts ข้อตกลงร่วมของชนเผา่อินเดียนวา่ด้วยการพนนั

Indian Gaming Regulatory Act กฎหมายควบคมุการพนนัของชนเผา่อินเดียน

Indian land แผน่ดินของชนเผา่อินเดียน

Indian tribe ชนเผา่อินเดียน

indictment คําฟ้องคดีอาญาอกุฉกรรจ์

individual account บญัชีรายบคุคล

industrial ทางอตุสาหกรรม

industrial engineer วิศวกรอตุสาหกรรม

industry manufacturers council คณะกรรมาธิการผู้ผลิตในอตุสาหกรรม

infantry officer นายทหารกองทหารราบ

informal probation การคมุความประพฤติท่ีไมเ่ป็นทางการ
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information สารสนเทศ

information and statistics สารสนเทศและสถิติ

information gathering การเก็บรวบรวมสารสนเทศ

information guide คําแนะนําเก่ียวกบัสารสนเทศ

information system manager ผู้จดัการระบบสารสนเทศ

information systems analyst นกัวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ

information systems technician ช่างเทคนิคระบบสารสนเทศ

information technologist นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ

information technology director ผู้ อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

information technology engineer วิศวกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

information technology manager ผู้จดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

infrastructure โครงสร้างพืน้ฐาน

infrastructure fund กองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน

Inglewood City councilmember สมาชิกสภาเทศบาลเมือง Inglewood

Inglewood City treasurer เหรัญญิกเมือง Inglewood

ingress ทางเข้า / สิทธิในการเข้า / ทางผา่น

inheritance examiner ผู้ตรวจสอบการรับมรดก

initial determination การพิจารณาเบือ้งต้น

initial election การเลือกตัง้เบือ้งต้น

initial hearing and determination การรับฟังคําชีแ้จงและการพิจารณาเบือ้งต้น

initial petition คําร้องเบือ้งต้น

initiation of amendments การริเร่ิมการแก้ไขเพ่ิมเติม

initiative โครงการริเร่ิม

initiative constitutional amendment การเสนอบทแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนญู

initiative constitutional amendment and statute การเสนอบทแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนญูและบทกฎหมาย

initiative measure การเสนอมาตรการ

initiative petitions การเสนอคําร้อง

initiative statute การเสนอบทกฎหมาย

injunction คําสัง่ห้าม

injunctive relief คําสัง่ห้ามเพ่ือบรรเทาความเสียหาย

injured worker consultant ท่ีปรึกษาสําหรับคนงานท่ีได้รับบาดเจ็บ

injury, sickness การบาดเจ็บ, ความเจ็บป่วย

InkaVote เคร่ือง InkaVote

InkaVote Plus เคร่ือง InkaVote Plus

inmates ผู้อยู่อาศยั

inmates นกัโทษ

insane วิกลจริต

insolvency ความไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้

inspector ผู้ตรวจการณ์

inspector general ผู้ตรวจการณ์ทัว่ไป

instant runoff แบบหลายรอบในทนัที

institute chartered accountants สถาบนัผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการรับรอง
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instruction technology เทคโนโลยีการสอน

instructional aide ผู้ช่วยสอน

instructional materials วสัดอุปุกรณ์ในการเรียนการสอน

instructional teachers aide ผู้ช่วยส่ือการเรียนการสอน

instructions คําแนะนํา

instructions for absent voter คําแนะนําสําหรับผู้ลงคะแนนเสียงท่ีไมส่ามารถไปลงคะแนนเสียงท่ีคหูาเลือกตัง้

instructions for vote-by-mail voter คําแนะนําสําหรับผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

instructions for voting คําแนะนําในการลงคะแนนเสียง

instructions to voters คําแนะนําสําหรับผู้ลงคะแนนเสียง

instructions to voters at the polls คําแนะนําสําหรับผู้ลงคะแนนเสียงท่ีคหูาเลือกตัง้

instructor วิทยากร

instrumental in มีบทบาทสําคญัใน

insufficient nominees ผู้ได้รับการเสนอช่ือไมเ่พียงพอ

insurance การประกนัภยั

insurance adjustor ผู้เจรจาตกลงคา่สินไหมทดแทน

insurance analyst นกัวิเคราะห์การประกนัภยั

insurance claims adjuster ผู้เจรจาตกลงคา่สินไหมทดแทน

insurance claims examiner เจ้าหน้าท่ีพิจารณาประกนั

insurance claims management การบริหารจดัการเคลมประกนัภยั

insurance commissioner กรรมาธิการประกนัภยั

insurance company บริษัทประกนัภยั

integrate computer technology เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ครบวงจร

Integrated Plan for Implementation of the Watershed Management Initiative แผนเบ็ดเสร็จสําหรับการนําโครงการบริหารจดัการบริเวณลุม่นํา้ไปใช้ปฏิบตัิ

Integrated Waste Management Board คณะกรรมการบริหารจดัการขยะมลูฝอยแบบเบ็ดเสร็จ

integrity ความซ่ือสตัย์

intellect สติปัญญา

intelligence ข้อมลูลบั

intelligence เชาว์ปัญญา

intent ความตัง้ใจ

intent of voters ความตัง้ใจของผู้ลงคะแนนเสียง

interchange แลกเปล่ียน

intercultural committee คณะกรรมาธิการระหวา่งวฒันธรรม

interest group กลุม่ผลประโยชน์

intergovernmental relations ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐบาล

interim amendment การแก้ไขเพ่ิมเติมฉบบัชัว่คราว

interim historic ordinance ข้อบญัญัติเขตประวตัิศาสตร์ชัว่คราว

interim housing บ้านพกัชัว่คราว

interim receipt ใบเสร็จชัว่คราว

interior design manufacturer ผู้ผลิตงานออกแบบตกแตง่ภายใน

interior designer มณัฑนากร

interiors cape business owner เจ้าของธรุกิจภมิูทศัน์ภายในอาคาร

intermediate ขัน้กลาง
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intermediate school โรงเรียนมธัยมต้น

intermittent appointments กําหนดนดัแบบครัง้คราว

Internal Revenue Code ประมวลกฎหมายสรรพากร

internal revenue officer เจ้าหน้าท่ีสรรพากร

Internal Revenue Services สํานกังานสรรพากร

international airport master plan แผนแมบ่ทสําหรับท่าอากาศยานนานาชาติ

international baccalaureate programs หลกัสตูรปริญญาตรีนานาชาติ

International Brotherhood of Electrical Workers สหภาพแรงงานคนงานอตุสาหกรรมการไฟฟ้าระหวา่งประเทศ

international business consultant ท่ีปรึกษาด้านธรุกิจระหวา่งประเทศ

international educational consultant ท่ีปรึกษาด้านการศกึษาระหวา่งประเทศ

International Peace Choir คณะสนัติภาพสากล

international trade agent ตวัแทนการค้าระหวา่งประเทศ

International Treaty สนธิสญัญาระหวา่งประเทศ

international youth exchange host family ครอบครัวอปุถมัภ์ในโครงการแลกเปล่ียนเยาวชนนานาชาติ

internet อินเทอร์เน็ต

internet homepage หน้าแรกของเวบ็ไซต์ทางอินเทอร์เน็ต

intimidation การขม่ขู่

intra-departmental transfer การโอนย้ายภายในแผนก

intranet อินทราเน็ต

introduction บทนํา

introduction and passage บทนําและเนือ้หา

inventor นกัประดิษฐ์

investigations การสืบสวนสอบสวน

investigations and enforcement proceedings กระบวนการสืบสวนสอบสวนและการบงัคบัใช้กฎหมาย

investigative reporter นกัขา่วสืบสวน

investigator พนกังานสืบสวนสอบสวน

investment การลงทนุ

investment advisor ท่ีปรึกษาด้านการลงทนุ

investment advisor fees คา่ธรรมเนียมของท่ีปรึกษาด้านการลงทนุ

investment banker นกัวาณิชธนกิจ

investment counselor ผู้แนะแนวการลงทนุ

investment manager ผู้จดัการการลงทนุ

investment objective วตัถปุระสงค์ในการลงทนุ

investment of proceeds การลงทนุเงินรายได้

investment performance ผลตอบแทนจากการลงทนุ

investment program โครงการการลงทนุ

investment statement ถ้อยแถลงการลงทนุ

investor นกัลงทนุ

irrelevant ไมเ่ก่ียวข้อง

irrigation district เขตชลประทาน

issuance การออก

issuance of housing revenue bonds การออกพนัธบตัรรายได้สําหรับเคหการ
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issuance of the share การออกหุ้น

issue ปัญหา

issue ประเดน็ (ท่ีเก่ียวกบั OSB)

issue bond ออกหุ้น

IT consultant ท่ีปรึกษาด้าน IT

item รายการ

item veto การยบัยัง้บางรายการ

Ivy League Association of Southern California สมาคมสนันิบาตสถาบนัการศกึษาชัน้นําของ Southern California

jail คกุ

jail facility เรือนจํา

janitor ภารโรง

Jaycees Jaycees

Jehovah's witnesses นิกายพยานพระ Jehovah

jeopardy การเส่ียงอนัตราย

jeweler คนขายเคร่ืองเพชรพลอย

jewelry maker ช่างทําเคร่ืองเพชรพลอย

Jewish community executive ผู้บริหารชมุชนชาวยิว

jig-fixture builder ผู้ผลิตอปุกรณ์กําหนดตําแหน่งและจบัยึดชิน้งาน

job creation การสร้างงาน

jobs, economy analyst นกัวิเคราะห์งานและเศรษฐกิจ

joint advisory committee คณะกรรมาธิการท่ีปรึกษาร่วม

Joint Committee on Prison Construction & Operations คณะกรรมาธิการร่วมด้านการสร้างทณัฑสถานและการปฏิบตัิงาน

joint labor-management partnerships หุ้นสว่นการบริหารจดัการแรงงานร่วม

Joint Powers Insurance Authority องค์การพลงัความร่วมมือเพ่ือการประกนัภยั

Joint Powers Insurance Authority (JPIA) องค์การพลงัความร่วมมือเพ่ือการประกนัภยั (JPIA)

joint stock company บริษัทร่วมทนุ

joint venture การร่วมทนุ

journalism teacher ครูสอนวิชาวารสารศาสตร์

journalist นกัหนงัสือพิมพ์

journeyman นกัเดินทาง

JPIA JPIA

judge ผู้พิพากษา

judge Los Angeles Superior Court ผู้พิพากษาศาลสงู Los Angeles

judge of superior court ผู้พิพากษาศาลสงู

judge of the Los Angeles Municipal Court ผู้พิพากษาศาลเทศบาล Los Angeles

judge of the municipal court ผู้พิพากษาศาลเทศบาล

judge of the superior court ผู้พิพากษาศาลสงู

judge of the superior court no. 100 ผู้พิพากษาศาลสงู หมายเลข 100

judge, Los Angeles Judicial District ผู้พิพากษา เขตอํานาจศาล Los Angeles

judge, Los Angeles Superior Court ผู้พิพากษา ศาลสงู Los Angeles

judge, superior court ผู้พิพากษา ศาลสงู

judgment คําพิพากษา
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judicial เก่ียวกบัฝ่ายตลุาการ

judicial administrator ผู้บริหารฝ่ายตลุาการ

judicial assistant ผู้ช่วยฝ่ายตลุาการ

judicial candidate ผู้สมคัรเข้ารับตําแหน่งฝ่ายตลุาการ

judicial district เขตตลุาการ

judicial liaison การประสานงานด้านตลุาการ

judicial liaison, Domestic Violence Council การประสานงานด้านตลุาการ คณะกรรมการด้านความรุนแรงในครอบครัว

judicial review การตรวจสอบความชอบธรรมโดยฝ่ายตลุาการ

junior ผู้เยาว์

Junior Achievement ความสําเร็จของผู้ เยาว์

junior college วิทยาลยัหลกัสตูรสองปี

junior high school โรงเรียนมธัยมต้น

jurisdiction เขตอํานาจศาล

jurist doctor ผู้มีปริญญาขัน้แรกทางกฎหมาย

jurist doctorate วฒิุปริญญาขัน้แรกทางกฎหมาย

juror docent ผู้ช่วยเหลือลกูขนุ

juror services division ฝ่ายการให้บริการลกูขนุ

jury คณะลกูขนุ

justice of the court of appeal ความยตุิธรรมจากศาลอทุธรณ์

justice of the municipal court ความยตุิธรรมจากศาลเทศบาล

justice of the supreme court ความยตุิธรรมจากศาลฎีกา

juvenile เดก็และเยาวชน

juvenile advocate attorney ทนายความท่ีสนบัสนนุเก่ียวกบัเดก็และเยาวชน

juvenile court teacher ครูสําหรับศาลคดีเดก็และเยาวชน

juvenile crime อาชญากรรมของเดก็และเยาวชน

juvenile delinquency การกระทําความผิดของเดก็และเยาวชน

juvenile hall สถานกกักนัเดก็และเยาวชน

Juvenile Justice Task Force หน่วยปฏิบตัิการเฉพาะกิจเพ่ือความยตุิธรรมสําหรับเดก็และเยาวชน

juvenile probation counselor ท่ีปรึกษาฝ่ายควบคมุประพฤติสําหรับเดก็และเยาวชน

juvenile program administrator ผู้บริหารโครงการสําหรับเดก็และเยาวชน

JWA settlement agreement ข้อตกลงการระงบัคดี JWA

K-9 dog unit หน่วยสนุขั K-9

k-9 program โครงการสนุขัตํารวจ (k-9)

KARE Youth League การแขง่ขนัเยาวชน KARE

KARE Youth League (KYL) การแขง่ขนัเยาวชน KARE (KYL)

Kensington Assisted Living สถานสงเคราะห์การช่วยเหลือผู้อยู่อาศยั Kensington

kidnapping การลกัพาตวั

Kids at Risk เดก็ท่ีเส่ียงภยั

kids care fair นิทรรศการการดแูลเดก็

Kids on Stage การแสดงบนเวทีของเดก็ ๆ

killing การฆ่า

kindergarten อนบุาล
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kiosk บธูเลก็

Kiwanis club สโมสร Kiwanis

Knights of Columbus อศัวินแห่ง Columbus

knowingly possess ครอบครองโดยเจตนา

Korean ชาวเกาหลี

KYL KYL

L.A. County assessor ผู้ประเมินประจํามณฑล L.A.

L.A. County employee เจ้าหน้าท่ีประจํามณฑล L.A.

L.A. County sheriff นายอําเภอประจํามณฑล L.A.

L.A. County USC Medical Center ศนูย์การแพทย์ของ USC ประจํามณฑล L.A.

LA RR/CC LA RR/CC

lab technician เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบตัิการ

label ติดป้าย

Labor Compliance Program โครงการการปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน

Labor Compliance Program (LCP) โครงการการปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน (LCP)

labor consultant ท่ีปรึกษาฝ่ายแรงงาน

labor economist นกัเศรษฐศาสตร์แรงงาน

labor relations แรงงานสมัพนัธ์

labor relationship แรงงานสมัพนัธ์

labor union สหภาพแรงงาน

labor union worker คนงานของสหภาพแรงงาน

laboratory scientist นกัวิทยาศาสตร์ประจําห้องปฏิบตัิการ

laboratory technician เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบตัิการ

laborer ผู้ใช้แรงงาน

LACCD LACCD

LACERS LACERS

LACOE LACOE

LAFCO LAFCO

Lancaster City councilwoman สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหญิงเมือง Lancaster

land developer นกัพฒันาท่ีดิน

land planner นกัวางแผนท่ีดิน

land surveyor นกัสํารวจท่ีดิน

land use regulations ข้อบงัคบัวา่ด้วยการใช้ท่ีดิน

landfill การฝังกลบ

landlord ผู้ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์

landmark จดุสงัเกต

landscape ภมิูทศัน์

Landscaping and Lighting Act กฎหมายวา่ด้วยภมิูทศัน์และไฟสอ่งสวา่ง

language assistance ความช่วยเหลือทางด้านภาษา

language translator นกัแปลภาษา

laser engineer วิศวกรเลเซอร์

last day to apply วนัสดุท้ายในการย่ืนใบสมคัร
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last day to register วนัสดุท้ายในการลงทะเบียน

last day to vote วนัสดุท้ายในการออกเสียงลงคะแนน

last name นามสกลุ

Latino Association สมาคมชาวละตินอเมริกา

Latino Peace Officers Association สมาคมเจ้าหน้าท่ีสนัติราชชาวละตินอเมริกาท่ีอาศยัในสหรัฐฯ

LAUSD LAUSD

LAUSD Los Angeles LAUSD Los Angeles

law analyst นกัวิเคราะห์กฎหมาย

law clerk เสมียนทนายท่ีทํางานด้านกฎหมาย

law degree ปริญญาทางกฎหมาย

law enforcement การบงัคบัใช้กฎหมาย

law enforcement alliance พนัธมิตรเพ่ือการบงัคบัใช้กฎหมาย

law enforcement officer เจ้าหน้าท่ีตํารวจ

law firm manager ผู้จดัการสํานกังานกฎหมาย

law governing bonded indebtedness หนีสิ้นทณัฑ์บนภายใต้กฎหมาย

law maker ผู้บญัญัติกฎหมาย

law office สํานกังานกฎหมาย

law office manager ผู้จดัการสํานกังานกฎหมาย

law professor อาจารย์สอนกฎหมาย

law researcher นกัวิจยักฎหมาย

law school admission การรับเข้าศกึษาตอ่ในโรงเรียนกฎหมาย

law student นกัศกึษากฎหมาย

lawful ชอบด้วยกฎหมาย

lawmaker ผู้บญัญัติกฎหมาย

lawmaker สมาชิกสภานิติบญัญัติ

lawmaking การบญัญัติกฎหมาย

lawyer นกักฎหมาย

Lawyers Bar Associations เนติบณัฑิตยสภาสําหรับนกักฎหมาย

layoff เลิกจ้าง

layoffs เลิกจ้าง

LCAP LCAP

LCP LCP

leader ผู้นํา

Leader In Technology Education ผู้นําด้านการศกึษาทางเทคโนโลยี

Leader In Technology Education (LITE) ผู้นําด้านการศกึษาทางเทคโนโลยี (LITE)

leadership ความเป็นผู้นํา

leadership skills ทกัษะความเป็นผู้นํา

league สมาคม

league สนันิบาต

League of Conservation Voters สมาคมผู้ลงคะแนนเสียงเพ่ือการอนรัุกษ์

League of United Latin American Citizens สนันิบาตของพลเมืองยไูนเตด็ละตินอเมริกนั

League of Women Voters สมาคมสตรีผู้ลงคะแนนเสียง
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League of Women Voters of California สมาคมสตรีผู้ลงคะแนนเสียงแห่งรัฐ California

League of Women Voters of the United States สมาคมสตรีผู้ลงคะแนนเสียงแห่งสหรัฐฯ

League of Women Voters of the United States (LWV) สมาคมสตรีผู้ลงคะแนนเสียงแห่งสหรัฐฯ (LWV)

League of Women Voters/Sierra Club สมาคมสตรีผู้ลงคะแนนเสียง/สโมสร Sierra

lease การให้เช่า

lease agreement สญัญาเช่า

lease of facilities การให้เช่าอาคารสถานท่ี

leasing of subsurface space การให้เช่าพืน้ท่ีใต้ดิน

Leave No Child Behind Program โครงการไมท่อดทิง้เดก็

leave of absence การลาหยดุ

lecture hall ห้องบรรยาย

lecturer ผู้บรรยาย

left turn sign สญัญาณเลีย้วซ้าย

legacy forest program โครงการอนรัุกษ์พืน้ท่ีป่าไม้

legal ทางกฎหมาย

legal advisor ท่ีปรึกษาฝ่ายกฎหมาย

legal assistant ผู้ช่วยฝ่ายกฎหมาย

legal deadline กําหนดเวลาตามกฎหมาย

legal defense fund กองทนุตอ่สู้คดี

legal holiday วนัหยดุตามกฎหมาย

legal interest rate อตัราดอกเบีย้ตามกฎหมาย

legal notice ประกาศทางกฎหมาย

legal permanent resident ผู้อาศยัอยู่ถาวรอย่างถกูกฎหมาย

legal services บริการด้านกฎหมาย

legalize ทําให้ถกูต้องตามกฎหมาย

legalize marijuana การทําให้กญัชาถกูต้องตามกฎหมาย

legally ตามกฎหมาย

legally constituted ท่ีก่อตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

legally determined ท่ีกําหนดตามกฎหมาย

legislation analyst นกัวิเคราะห์ด้านการบญัญัติกฎหมาย

legislation pending before state and federal government การตรากฎหมายท่ีรอพิจารณาจากรัฐบาลระดบัมลรัฐและรัฐบาลกลาง

legislative ในทางนิติบญัญัติ

legislative aide ผู้ช่วยฝ่ายนิติบญัญัติ

legislative branch ฝ่ายนิติบญัญัติ

legislative constitutional ตามรัฐธรรมนญูในสภานิติบญัญัติ

Legislative Constitutional Amendment การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนญูในสภานิติบญัญัติ

legislative deputy รองฝ่ายนิติบญัญัติ

legislative district director ผู้ อํานวยการเขตนิติบญัญัติ

legislative districts เขตนิติบญัญัติ

legislative expenditure การใช้จ่ายของฝ่ายนิติบญัญัติ

legislative field deputy รองฝ่ายนิติบญัญัติภาคสนาม

Legislative Initiative Amendment การเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมบทกฎหมาย
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legislative measure มาตรการทางนิติบญัญัติ

legislative ratification การให้สตัยาบนัทางนิติบญัญัติ

legislator ผู้บญัญัติกฎหมาย

legislator สมาชิกสภานิติบญัญัติ

legislator's administrative assistant ผู้ช่วยบริหารของสมาชิกสภานิติบญัญัติ

legislator's chief deputy รองหวัหน้าของสมาชิกสภานิติบญัญัติ

legislator's field representative ตวัแทนภาคสนามของสมาชิกสภานิติบญัญัติ

legislator's senior deputy รองระดบัอาวโุสในสงักดัของสมาชิกสภานิติบญัญัติ

legislature สภานิติบญัญัติ

length of service pay คา่ตอบแทนสําหรับอายงุาน

leniency การผอ่นผนั

LEP LEP

Let Freedom Ring Committee คณะกรรมาธิการสง่เสริมเสรีภาพ

letter carrier ผู้นําสง่จดหมาย

letters patent เอกสารสิทธิบตัร

levy การเก็บภาษี

liaison การประสานงาน

liberal studies เสรีศกึษา

liberal studies (BA) เสรีศกึษา (BA)

libertarian ผู้สนบัสนนุหรือยึดถือหลกัแห่งเสรีภาพ

Libertarian County Committee คณะกรรมการเสรีนิยมระดบัมณฑล

Libertarian Party พรรคเสรีนิยม

librarian บรรณารักษ์

libraries ห้องสมดุ

library ห้องสมดุ

Library Board Commission คณะกรรมาธิการห้องสมดุ

library district เขตห้องสมดุ

Library District Special Election การเลือกตัง้พิเศษสําหรับเขตห้องสมดุ

library fund กองทนุห้องสมดุ

Library Litigation Committee คณะกรรมาธิการคดีความของห้องสมดุ

library property ทรัพย์สินของห้องสมดุ

Library Task Force หน่วยปฏิบตัิการเฉพาะกิจของห้องสมดุ

library trustee ทรัสตีของห้องสมดุ

license tax ภาษีใบอนญุาต

licensed ได้รับอนญุาต

licensed insurance broker นายหน้าประกนัท่ีมีใบอนญุาต

licensed private investigator นกัสืบเอกชนท่ีมีใบอนญุาต

licensed vocational nurse พยาบาลวิชาชีพท่ีมีใบอนญุาต

licensee ผู้ได้รับอนญุาต

licenses ใบอนญุาต

lieutenant ร้อยตํารวจโท (นายอําเภอ ตํารวจ)

lieutenant governor รองผู้วา่การรัฐ
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lieutenant sheriff's department แผนกของรองนายอําเภอ

life imprisonment โทษจําคกุตลอดชีวิต

life member สมาชิกตลอดชีพ

life member, Police Officers Association สมาชิกตลอดชีพ สมาคมเจ้าหน้าท่ีตํารวจ

life time member of the National Management Association สมาชิกตลอดชีพของสมาคมการบริหารจดัการแห่งชาติ

life without parole จําคกุตลอดชีวิตโดยไมมี่โอกาสพกัการลงโทษ

life, liberty and the pursuit of happiness ชีวิต เสรีภาพ และการเสาะแสวงหาความสขุ

lifeguard ผู้คอยช่วยชีวิต

lifelong education การศกึษาตลอดชีพ

Lifetime General Secondary Teaching Credential หนงัสือรับรองการสอนระดบัมธัยมต้นทัว่ไปแบบตลอดชีพ

Lifetime Service Award รางวลัการให้บริการตลอดชีพ

Lifetime Teaching Credential หนงัสือรับรองการรับรองการสอนตลอดชีพ

light rail รถไฟขนสง่มวลชนในเขตเมือง

lighting ไฟสอ่งสวา่ง

limit on marriages, initiative statute ข้อจํากดัเก่ียวกบัการสมรส การเสนอบทกฎหมาย

limitations on campaign contributions in city elections ข้อจํากดัเก่ียวกบัเงินบริจาคในการหาเสียงเลือกตัง้ระดบัเมือง

limitations on franchises, concessions, permits, licenses and leases ข้อจํากดัเก่ียวกบัแฟรนไชส์ สมัปทาน ใบอนญุาต ใบทะเบียน หรือการให้เช่า

limitations on franchises, permits, licenses or leases ข้อจํากดัเก่ียวกบัแฟรนไชส์ ใบอนญุาต ใบทะเบียน หรือการให้เช่า

limitations upon permits and licenses ข้อจํากดัท่ีขึน้อยู่กบัใบอนญุาตและใบทะเบียน

limited English proficient ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษมีจํากดั

limited English proficient (LEP) ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษมีจํากดั (LEP)

line หน้า

lines เส้น

Lions Breakfast Club สโมสรอาหารเช้า Lions

Lions Club สโมสร Lions

liquidate ชําระบญัชี

liquidation of unfunded liabilities การชําระบญัชีสําหรับหนีสิ้นสมทบ

liquor store ร้านสรุา

LITE LITE

literacy improvement การปรับปรุงการรู้หนงัสือ

literacy specialist ผู้เช่ียวชาญด้านการรู้หนงัสือ

lithographer ช่างพิมพ์หิน

litigation การฟ้องร้องคดี

litigation expenses คา่ใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดี

litigation negotiator นกัเจรจาในการฟ้องร้องคดี

litigator ทนายความผู้เช่ียวชาญในการฟ้องร้องคดี

litigator paralegal ผู้ช่วยทนาย

little league กลุม่ยวุชน

living trust การมอบอํานาจดแูลทรัพย์สินขณะท่ีเจ้าของยงัมีชีวิต

living wage คา่จ้างขัน้ตํ่าเพ่ือดํารงชีวิต

loan การกู้ ยืม

loan consultant ท่ีปรึกษาในการกู้ ยืม
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loan officer เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการกู้ ยืม

lobby ว่ิงเต้น (ชกัชวนให้สมาชิกสภาสนบัสนนุการออกกฎหมายฉบบัหนึ่ง)

lobbying การว่ิงเต้น

lobbyist ผู้ ว่ิงเต้น

local ท้องถ่ิน

Local 6262 ท้องถ่ิน 6262

Local Agency Formation Commission คณะกรรมาธิการการสร้างหน่วยงานท้องถ่ิน

Local Agency Formation Commission (LAFCO) คณะกรรมาธิการการสร้างหน่วยงานท้องถ่ิน (LAFCO)

local and municipal consolidated elections การเลือกตัง้รวมระดบัท้องถ่ินและระดบัเทศบาล

local assessments การประเมินท้องถ่ิน

local attorney ทนายความท้องถ่ิน

local business owner เจ้าของธรุกิจท้องถ่ิน

local business person นกัธรุกิจท้องถ่ิน

Local Control and Accountability Plan แผนการควบคมุและความรับผิดชอบระดบัท้องถ่ิน

Local Control and Accountability Plan (LCAP) แผนการควบคมุและความรับผิดชอบระดบัท้องถ่ิน (LCAP)

Local Control Funding Formula สตูรการจดัหาเงินทนุควบคมุในระดบัท้องถ่ิน

local government รัฐบาลท้องถ่ิน

local government employee เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลท้องถ่ิน

local improvement panel คณะผู้ปรับปรุงท้องถ่ิน

local independent businessman นกัธรุกิจอิสระในท้องถ่ิน

local measure มาตรการท้องถ่ิน

local merchant พ่อค้าท้องถ่ิน

local offices change positions, or "rotate." เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินเปล่ียนตําแหน่ง หรือ "สลบัเปล่ียน"

Local Public Schools Funding Authority หน่วยงานกํากบัดแูลการให้เงินทนุของโรงเรียนรัฐบาลระดบัท้องถ่ิน

local tax ภาษีท้องถ่ิน

local tax revenues รายได้จากภาษีท้องถ่ิน

local taxpayers ผู้เสียภาษีระดบัท้องถ่ิน

location of police training facility ทําเลท่ีตัง้ของสถานฝึกอบรมตํารวจ

locksmith ช่างทํากญุแจ

locomotive engineer วิศวกรรถจกัร

log onto เข้าสูร่ะบบ

logistics พลาธิการทางทหาร

long range ระยะไกล

long shot โอกาสน้อย

long term ระยะยาว

longevity and merit pay คา่ตอบแทนตามอายงุานและความดีความชอบ

longevity pay คา่ตอบแทนตามอายงุาน

longshoreman กรรมกรท่าเรือ

loophole ช่องโหว่

Los Angeles Area Chamber of Commerce หอการค้าในพืน้ท่ีนคร Los Angeles

Los Angeles City and County Engineers Association สมาคมวิศวกรแห่งเมืองและมณฑล Los Angeles

Los Angeles city attorney ทนายความเมือง Los Angeles
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Los Angeles City councilman's deputy รองหวัหน้าสภาเทศบาลเมือง Los Angeles

Los Angeles city councilmember สมาชิกสภาเทศบาลเมือง Los Angeles

Los Angeles City councilwoman สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหญิงเมือง Los Angeles

Los Angeles City Employees' Retirement Fund กองทนุเกษียณสําหรับเจ้าหน้าท่ีเมือง Los Angeles

Los Angeles City Employees' Retirement System ระบบการเกษียณสําหรับเจ้าหน้าท่ีเมือง Los Angeles

Los Angeles City Employees' Retirement System (LACERS) ระบบการเกษียณสําหรับเจ้าหน้าท่ีเมือง Los Angeles (LACERS)

Los Angeles city prosecutor อยัการประจําเมือง Los Angeles

Los Angeles City Special Municipal Election การเลือกตัง้เทศบาลพิเศษเมือง Los Angeles

Los Angeles Community College District เขตวิทยาลยัชมุชน Los Angeles

Los Angeles Community College District (LACCD) เขตวิทยาลยัชมุชน Los Angeles (LACCD)

Los Angeles councilwoman สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหญิง Los Angeles

Los Angeles County มณฑล Los Angeles

Los Angeles county assessor ผู้ประเมินประจํามณฑล Los Angeles

Los Angeles county assessor, appointed ผู้ประเมินประจํามณฑล Los Angeles ได้รับแตง่ตัง้

Los Angeles County Association of Deputy District Attorneys สมาคมผู้ช่วยอยัการเขตแห่งมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Bar Association เนติบณัฑิตยสภาแห่งมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Board of Supervisors คณะกรรมการบริหารมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Building & Construction Trades Council คณะกรรมการพาณิชย์ด้านอาคารและการก่อสร้างของมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Business Federation สหพนัธ์ธรุกิจของมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Chicano Employee Association สมาคมพนกังาน Chicano มณฑล Los Angeles

Los Angeles County City Selection Committee คณะกรรมการการคดัสรรของเมืองแห่งมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Delinquency and Crime Commission คณะกรรมาธิการกํากบัดแูลการกระทําความผิดทางอาญาและอาชญากรรมแห่งมณฑล Los Angeles

Los Angeles County deputy assessor ผู้ช่วยผู้ประเมินแห่งมณฑล Los Angeles

Los Angeles County employee เจ้าหน้าท่ีของมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Farm Bureau สํานกังานเกษตรกรรมฟาร์มมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Federation of Labor สหพนัธ์แรงงานแห่งมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority สํานกังานการขนสง่นครบาลมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Office of Education สํานกังานการศกึษามณฑล Los Angeles

Los Angeles County Office of Education (LACOE) สํานกังานการศกึษามณฑล Los Angeles (LACOE)

Los Angeles County Police Chiefs Association สมาคมผู้บญัชาการตํารวจแห่งมณฑล Los Angeles

Los Angeles county private judge ผู้พิพากษาเอกชนมณฑล Los Angeles

Los Angeles county probation officers พนกังานคมุความประพฤติมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Professional Peace Officers Association สมาคมเจ้าหน้าท่ีสนัติราชระดบัมืออาชีพมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Regional Park and Open Space District เขตสวนสาธารณะและพืน้ท่ีเปิดโลง่ระดบัภมิูภาคของมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Registrar- Recorder/County Clerk สํานกังานนายทะเบียน-ผู้บนัทึก/สํานกังานปลดัเทศมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Registrar- Recorder/County Clerk (LA RR/CC) สํานกังานนายทะเบียน-ผู้บนัทึก/สํานกังานปลดัเทศมณฑล Los Angeles (LA RR/CC)

Los Angeles County Sanitation Districts เขตสขุาภิบาลมณฑล Los Angeles

Los Angeles County School Police Association สมาคมโรงเรียนตํารวจแห่งมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Sheriff Search & Rescue EMT Program โครงการ EMT เพ่ือการค้นหาและกู้ ชีพในสงักดัของนายอําเภอมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Superior Court judge ผู้พิพากษาศาลสงูแห่งมณฑล Los Angeles

Los Angeles county supervisor ผู้ควบคมุดแูลมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Traffic Improvement Plan แผนปรับปรุงการจราจรของมณฑล Los Angeles
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Los Angeles County Vector Control การควบคมุพาหะนําโรคมณฑล Los Angeles

Los Angeles court commissioner กรรมาธิการศาลของ Los Angeles

Los Angeles Economy & Efficiency Commission กรรมาธิการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและประสิทธิภาพแห่ง Los Angeles

Los Angeles High School for the Arts โรงเรียนมธัยมเพ่ือศิลปะประจํา Los Angeles

Los Angeles Judicial District เขตศาล Los Angeles

Los Angeles League of Conservation Voters สนันิบาตผู้ออกเสียงลงคะแนนเพ่ือการอนรัุกษ์แห่งนคร Los Angeles

Los Angeles Municipal Court judge ผู้พิพากษาศาลเทศบาล Los Angeles

Los Angeles Parks Foundation Board คณะกรรมการมลูนิธิสวนสาธารณะแห่งนคร Los Angeles

Los Angeles Police Commission กรรมาธิการตํารวจแห่งนคร Los Angeles

Los Angeles Police Protective League สมาคมการคุ้มครองตํารวจแห่งนคร Los Angeles

Los Angeles Unified School District เขตโรงเรียนร่วม Los Angeles

Los Angeles Unified School District (LAUSD) เขตโรงเรียนร่วม Los Angeles (LAUSD)

lotteries ลอ็ตเตอร่ี

lottery revenues รายได้จากลอ็ตเตอร่ี

lowest possible cost ต้นทนุตํ่าสดุเท่าท่ีเป็นไปได้

Lutheran Lutheran

LWV LWV

Lynwood City councilman สมาชิกสภาเทศบาลเมือง Lynwood

M. S. E. E. M. S. E. E.

M. S. E. E. (Master of Science in Electrical Engineering) วิทยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (M.S.E.E.)

M.A. อกัษรศาสตร์มหาบณัทิต

M.A. ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต

M.B.A. บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต

M.D. แพทยศาสตร์บณัฑิต

M.S. วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต

M.S.S.W. วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาสงัคมสงเคราะห์

machine operator ผู้ควบคมุเคร่ืองจกัร

machine operator ผู้ใช้เคร่ืองจกัร

machine tools businessman นกัธรุกิจเคร่ืองจกัรกล

machinery analyst นกัวิเคราะห์เคร่ืองจกัร

machinery manufacturer ผู้ผลิตเคร่ืองจกัร

machinist ช่างเคร่ือง

MADD MADD

Magnet Designation
การแตงตงการรบรองระดบชาตดานความเปนเลศในการใหการรกษาพยาบาลและคลนกทมคณุภาพสาหรบ

ผ้ป่วย
magneto hydrodynamics อทุกพลศาสตร์เชิงแมเ่หลก็

mail carrier ผู้ให้บริการขนสง่ไปรษณีย์

mail room ห้องไปรษณีย์

mail(ed) ballot precinct เขตลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์

mailing address ท่ีอยู่ทางไปรษณีย์

main telephone number หมายเลขโทรศพัท์หลกั

maintain รักษา

maintain คงไว้
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maintenance การบํารุงรักษา

Maintenance and Operation Reserve Fund เงินทนุสํารองเพ่ือการดําเนินการและการบํารุงรักษา

maintenance technician ช่างซ่อมบํารุง

major หลกั

major สําคญั

major accounts representative ท่ีปรึกษาการลงทนุหลกั

major accounts representative เจ้าหน้าท่ีบริหารการขายหลกั

majority สว่นใหญ่

majority leader ผู้นําเสียงข้างมาก

majority of the votes คะแนนเสียงข้างมาก

Majority Rule Act กฎหมายวา่ด้วยการถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์

majority vote คะแนนเสียงข้างมาก

make a difference สร้างความแตกตา่ง

management การจดัการ

management การบริหาร

management consultant ท่ีปรึกษาด้านการบริหารจดัการ

manager ผู้จดัการ

managing deputy assessor รองผู้ประเมินการจดัการ

managing partner หุ้นสว่นการจดัการ

mandate การออกคําสัง่

mandate บงัคบัใช้

mandatory เป็นคําสัง่

mandatory เป็นข้อบงัคบั

mandatory vote การลงคะแนนเสียงตามข้อบงัคบั

manual tabulation of ballots การนบัคะแนนเสียงด้วยมือ

manufacturer ผู้ผลิต

manufacturer and water industry executive ผู้ผลิตและผู้บริหารอตุสาหกรรมนํา้

manufacturing การผลิต

manufacturing operations engineer วิศวกรดําเนินการผลิต

maple counseling center ศนูย์ให้คําปรึกษา maple

marijuana legalization attorney ทนายความด้านกฎหมายเก่ียวกบักญัชา

marine air station ฐานทพัอากาศนาวิกโยธิน

marine biologist นกัชีววิทยาทางทะเล

Marine Corp Air Station ฐานทพัอากาศนาวิกโยธิน

Marine Corp Air Station (MCAS) ฐานทพัอากาศนาวิกโยธิน (MCAS)

Marine Corps นาวิกโยธิน

Marine Corps League Women's Auxiliary กองกําลงัสนบัสนนุของสตรีประจําสมาคมนาวิกโยธิน

marine machinist ช่างเคร่ืองนาวิกโยธิน

maritime claims adjuster ผู้เจรจาตกลงคา่สินไหมทดแทนในการประกนัภยัทางทะเล

maritime commerce, navigation, and fishery การพาณิชย์นาวี การนําร่อง และการประมง

market tax ภาษีตลาด

marketing การตลาด
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Marketing and Public Relations Committee การตลาดและคณะกรรมการประชาสมัพนัธ์

marketing assistant ผู้ช่วยด้านการตลาด

marketing director ผู้ อํานวยการด้านการตลาด

marking devices เคร่ืองมือในการทําเคร่ืองหมาย

marriage licenses การจดทะเบียนสมรส

marriage record บนัทึกประวตัิการสมรส

marriage/family therapist นกับําบดัคูส่มรสและครอบครัว

marshal เจ้าหน้าท่ีศาล

MASH MASH

masonry contractor ผู้ รับเหมาก่อสร้าง

mass communication การส่ือสารมวลชน

mass communication consultant ท่ีปรึกษาด้านการส่ือสารมวลชน

master calendar ปฏิทินหลกั

master degree ปริญญามหาบณัฑิต

master degree ปริญญาโท

Master of Boardsmanship Award รางวลัคณะกรรมการยอดเย่ียม

Master of Science in Electrical Engineering วิทยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

master plan แผนหลกั

master settlement agreement ข้อตกลงหลกั

master trustee ผู้จดัการดแูลทรัพย์สินหลกั

masters in governance ผู้เช่ียวชาญด้านการกํากบัดแูล

matching funds เงินทนุสมทบ

matching funds เงินร่วมลงทนุ

matching funds and expenditure limitations authorization เงินทนุสมทบและการอนมุตัิขีดจํากดัการใช้จ่าย

matching state funds เงินร่วมลงทนุของรัฐ

material เอกสาร

material expediter ผู้จดัหาและควบคมุดแูลวสัดุ

material specialist ผู้เช่ียวชาญด้านวสัดุ

materials processing engineer วิศวกรกระบวนการผลิตวสัดุ

Materials Recovery Facility โรงนํากลบัคืนวสัดุ

materials shipping manager ผู้จดัการการจดัสง่วสัดุ

maternity care การดแูลสภาวะการเป็นมารดา

math teacher ครูสอนคณิตศาสตร์

mathematician นกัคณิตศาสตร์

mathematics คณิตศาสตร์

mathematics teacher ครูสอนคณิตศาสตร์

maturity date วนัครบกําหนดไถ่ถอน (เช่น พนัธบตัร)

maximum สงูสดุ

maximum use of water frontage การใช้พืน้ท่ีริมนํา้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

mayor นายกเทศมนตรี

mayor and councilmember นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

mayor of Manhattan Beach นายกเทศมนตรีเมือง Manhattan Beach
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mayor pro tem นายกเทศมนตรีชัว่คราว

mayor protempore นายกเทศมนตรีชัว่คราว

mayor, City and County of San Francisco นายกเทศมนตรี เมืองและเทศมณฑล San Francisco

Mayor’s Teen Commission คณะกรรมการยวุชนเทศมนตรี

mayoral aide ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี

mayor's proposed budget งบประมาณท่ีเสนอโดยนายกเทศมนตรี

mayor's veto อํานาจในการยบัยัง้ของนายกเทศมนตรี

MCAS MCAS

meal on wheels อาหารเคล่ือนท่ี

meal on wheels บริการจดัสง่อาหาร

measure มาตรการ

measure กฎหมาย

measure การวดั

measure appearing on ballot มาตรการท่ีปรากฏบนบตัรลงคะแนน

measure argumentation การอภิปรายโต้แย้งมาตรการ

measure information ข้อมลูเก่ียวกบัมาตรการ

measures submitted to the voters มาตรการสําหรับผู้มีสิทธ์ิออกเสียงเลือกตัง้

mechanic ช่างยนต์

mechanic ช่างกล

mechanic ช่างเคร่ือง

mechanical engineer วิศวกรเคร่ืองกล

mechanical maintenance supervisor ผู้ควบคมุดแูลการซ่อมบํารุงเคร่ืองกล

mechanical technician ช่างเทคนิคเคร่ืองกล

medal of honor เหรียญกล้าหาญ

media coordinator ผู้ประสานงานส่ือ

media day วนัส่ือมวลชน

media marketing executive ผู้บริหารการตลาดผา่นส่ือ

media relations director ผู้ อํานวยการด้านส่ือมวลชนสมัพนัธ์

media talking points ประเดน็หลกัสําหรับส่ือมวลชน

mediator ผู้เป็นส่ือกลาง

mediator คนกลาง

medic เจ้าหน้าท่ีพยาบาล

Medicaid เมดิเคด (Medicaid)

medical ทางการพยาบาล

medical ทางการแพทย์

medical affair กิจกรรมทางการแพทย์

medical doctor แพทย์

medical family advocate ผู้สนบัสนนุครอบครัวทางการแพทย์

medical marijuana provider ผู้จดัหากญัชาเพ่ือใช้ในทางการแพทย์

medical office manager ผู้จดัการสํานกังานการแพทย์

medical researcher นกัวิจยัทางการแพทย์

Medicare เมดิแคร์ (Medicare)
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meditation instructor ผู้สอนการทําสมาธิ

meeting การประชมุ

meeting planner ผู้วางแผนการประชมุ

member สมาชิก

member accounts บญัชีสมาชิก

member of congress สมาชิกรัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกา

member of congress, United States House of Representatives สมาชิกรัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกา, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา

member of the assembly สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

member of the county central committee สมาชิกคณะกรรมการกลางของมณฑล

member of the state assembly สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ

member of the U.S. House of Representatives สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา

member state board of equalization district สมาชิกกรรมาธิการภาษีแห่งรัฐ เขต

member, board of equalization สมาชิกกรรมาธิการภาษี

member, board of supervisors สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

member, California state assembly สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ California

member, county central committee สมาชิกคณะกรรมการกลางของมณฑล

member, county council สมาชิกสภาเทศมณฑล

member, West Hollywood City council สมาชิกสภาเทศบาลเมือง West Hollywood

membership สมาชิก

membership การเป็นสมาชิก

memo บนัทึก

memorandum บนัทึก

memorandum บนัทึกข้อความ

mental health สขุภาพจิต

merchandise buyer ผู้ ซือ้สินค้า

merchandise manager ผู้จดัการสินค้า

merchant ผู้ค้า

merchant ผู้ประกอบการค้า

merchant seaman ลกูเรือเดินสมทุร

merchant seaman ลกูเรือพาณิชย์

merit bonuses for teachers คา่ตอบแทนพิเศษตามความดีความชอบของผู้สอน

merit system ระบบคณุธรรม

metal detector เคร่ืองตรวจโลหะ

metallurgy โลหะวิทยา

metropolitan jail เรือนจํานครบาล

metropolitan jail เรือนจําของเมือง

metropolitan transit policeman ตํารวจขนสง่นครบาล

metropolitan transportation authority องค์การขนสง่นครบาล

Mexican American Bar Association เนติบณัฑิตยสภาเมก็ซิกนัอเมริกนั

Mexican American Correctional Peace Officers Association สมาคมเจ้าหน้าท่ีสนัติราชทณัฑ์เมก็ซิกนัอเมริกนั

microbiologist นกัจลุชีววิทยา

microelectronics product manager ผู้จดัการผลิตภณัฑ์ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์
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microfilm record การบนัทึกไมโครฟิล์ม

microfilm technician เจ้าหน้าท่ีเทคนิคไมโครฟิล์ม

micromanagement การบริหารแบบจลุภาค

middle school โรงเรียนมธัยมต้น

middle school taskforce คณะกรรมการเฉพาะกิจโรงเรียนมธัยมต้น

middle school teacher ครูโรงเรียนมธัยมต้น

military and overseas voter ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ในกองทพัและท่ีอยู่ตา่งประเทศ

Military and Veterans Code ประมวลกฎหมายทางการทหารและทหารผา่นศกึ

military discharge การปลดประจําการจากกองทพั

military duty หน้าท่ีทางทหาร

military experience ประสบการณ์ทางทหาร

military identification บตัรประจําตวัทหาร

military leave การลากิจทางทหาร

military officer นายทหาร

military prosecutor อยัการทหาร

military reserve ทหารกองหนนุ

military reservist ทหารกองหนนุ

military sergeant จ่าทหาร

military services การรับราชการทหาร

mini-cities เมืองขนาดเลก็

minimize ตํ่าสดุ

minimum charge for service คา่บริการขัน้ตํ่า

mining engineer วิศวกรเหมืองแร่

minister ผู้สอนศาสนา

minister รัฐมนตรี

ministerial student นกัศกึษาเก่ียวกบัศาสนา

minor child ผู้เยาว์

minority ชนกลุม่น้อย

minority leader ผู้นําเสียงข้างน้อย

minority leader ผู้นําชนกลุม่น้อย

miscellaneous finance การเงินเบ็ดเตลด็

misdemeanor ความผิดอาญาท่ีไมร้่ายแรง

misdemeanor ความผิดทางอาญาประเภทลหโุทษ

misleading การทําให้ไขว้เขว

misleading การทําให้หลงผิด

misrepresentation การแถลงข้อความเป็นเท็จ

misrepresentation การบิดเบือนความจริง

missionary ผู้เผยแพร่ศาสนา

mistrial การพิจารณาคดีผิดพลาด

mistrial การพิจารณาคดีท่ีไมมี่ข้อยตุิ

mobile home park ท่ีจอดรถบ้านเคล่ือนท่ี

mobile intensive care paramedics หน่วยพยาบาลผู้ป่วยหนกัเคล่ือนท่ี
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Mobile Operational Polling Place สถานท่ีเลือกตัง้ซึ่งเคล่ือนท่ีได้

Mobile Operational Polling Place (MOPP) สถานท่ีเลือกตัง้ซึ่งเคล่ือนท่ีได้ (MOPP)

mobility การเคล่ือนย้าย

mobilize ระดมพล

mobilize การเคล่ือนย้าย

mock trial การพิจารณาคดีเสมือนจริง

mock trial ศาลจําลอง

mode of adoption รูปแบบการยอมรับ

model continuation school โรงเรียนตวัอย่างเพ่ือการศกึษาตอ่เน่ือง

model display assembler รูปแบบการแปลภาษา assembler เพ่ือการแสดงผลทางคอมพิวเตอร์

modernized ทนัสมยั

modernizing all schools การปฏิรูปโรงเรียนทกุแห่งให้ทนัสมยั

modified closed primary การเลือกตัง้ขัน้ต้นภายในพรรคแบบประยกุต์เพ่ือหาผู้สมคัรรับเลือกตัง้

modify ปรับเปล่ียน

modify ประยกุต์

molestation การลวนลามทางเพศ

mom แม่

Mommy & Me Program โปรแกรมแมแ่ละฉนั

money เงิน

money damages ความเสียหายของเงิน

money market securities หลกัทรัพย์ในตลาดเงิน

money order ธนาณตัิ

monthly charge คา่บริการรายเดือน

MOPP MOPP

More Advocates for Safe Homes (MASH) Organization องค์กรสนบัสนนุเพ่ือบ้านท่ีปลอดภยั (MASH)

More Advocates for Safe Homes Organization องค์กรสนบัสนนุเพ่ือบ้านท่ีปลอดภยั

mortgage การจํานอง

mortgage company บริษัทสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั

mortgage lender ผู้ให้เงินกู้ โดยรับจํานอง

mortgage loan broker นายหน้าสินเช่ือจํานอง

mortgage statement รายละเอียดการจํานอง

mortgagee ผู้ รับจํานอง

mortuary manager ผู้จดัการเก่ียวกบัศพ

mortuary owner เจ้าของห้องเก็บศพ

mother แม่

mother มารดา

Mothers Against Drunk Driving องค์กรผู้ปกครองเพ่ือตอ่ต้านการเมาแล้วขบั

Mothers Against Drunk Driving (MADD) องค์กรผู้ปกครองเพ่ือตอ่ต้านการเมาแล้วขบั (MADD)

motion การเคล่ือนไหว

motion picture editor ผู้ตดัตอ่ภาพยนตร์

motion picture executive ผู้บริหารการผลิตภาพยนตร์

motion picture technician or technologist เจ้าหน้าท่ีเทคนิคหรือนกัเทคโนโลยีทางภาพยนตร์
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motor voter ผู้ลงคะแนนเสียงท่ีลงทะเบียนทางหน่วยงานทําใบขบัข่ี

Mountain Park Ranger Association สมาคมเจ้าหน้าท่ีพิทกัษ์อทุยานภเูขา

mountains conservancy advisor ท่ีปรึกษาด้านการอนรัุกษ์ภเูขา

Mountains Recreation and Conservation Authority หน่วยงานกํากบัดแูลด้านสนัทนาการและการอนรัุกษ์พืน้ท่ีภเูขา

movie designer นกัออกแบบภาพยนตร์

movie theater executive ผู้บริหารโรงภาพยนตร์

multi-ethnic society สมาคมหลายเชือ้ชาติ

multi-family dwelling ท่ีอยู่อาศยัสําหรับหลายครอบครัว

multilingual พดูได้หลายภาษา

multilingual assistance hotline สายดว่นให้คําปรึกษาแบบหลายภาษา

multilingual services การให้บริการแบบหลายภาษา

multilingual voter assistance ความช่วยเหลือในหลายภาษาสําหรับผู้ออกเสียงลงคะแนน

Multilingual Voter Outreach Unit หน่วยมวลชนสมัพนัธ์สําหรับผู้ออกเสียงลงคะแนนในหลายภาษา

multi-media producer ผู้ผลิตส่ือผสม

multiparty, proportional หลายพรรค ตามสดัสว่น

multiple family หลายครอบครัว

multiple family residential ท่ีอยู่อาศยัสําหรับหลายครอบครัว

multiple rural use limited agricultural zone พืน้ท่ีเกษตรกรรมท่ีจํากดัไว้สําหรับเขตชนบทตา่ง ๆ

municipal เทศบาล

municipal ballot การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ของเขตเทศบาล

municipal bond election บตัรเลือกตัง้เทศบาลเพ่ือออกพนัธบตัร

municipal building อาคารเทศบาล

municipal code กฎหมายเทศบาล

municipal corporation องค์กรเทศบาล

municipal court ศาลเทศบาล

municipal court commissioner กรรมาธิการศาลเทศบาล

municipal court judge ผู้พิพากษาศาลเทศบาล

municipal efficiency, consultant ประสิทธิภาพของเทศบาล ท่ีปรึกษา

municipal election การเลือกตัง้ระดบัเทศบาล

municipal law analyst นกัวิเคราะห์กฎหมายเทศบาล

municipal newspaper หนงัสือพิมพ์เทศบาล

municipal peace officer เจ้าหน้าท่ีสนัติราชเทศบาล

municipal projects coordinator ผู้ประสานงานโครงการเทศบาล

municipal town เทศบาล

municipal town เทศบาลเมือง

Municipal Treasurers Association สมาคมเหรัญญิกเทศบาล

municipal utility supervisor ผู้ควบคมุดแูลสาธารณปูโภคเทศบาล

Municipal Water District เขตประปาเทศบาล

municipality เทศบาล

murder ฆาตกรรม

Murray Hayden Urban Parks and Youth Service Program โครงการสวนสาธารณะชมุชนและการบริการเยาวชน Murray Hayden

muscular dystrophy fund raiser ผู้ระดมทนุช่วยเหลือผู้ ท่ีเป็นโรคกล้ามเนือ้เส่ือม
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music ดนตรี

music teacher ครูสอนดนตรี

musician นกัดนตรี

NAACP NAACP

NAM NAM

name of candidate ช่ือผู้สมคัรรับเลือกตัง้

name to appear on the ballot ช่ือท่ีปรากฏบนบตัรลงคะแนน

National Abortion Rights Action League องค์กรสนันิบาตแห่งชาติเพ่ือสิทธิในการทําแท้ง

national assessment of educational progress การประเมินความก้าวหน้าทางการศกึษาแห่งชาติ

National Association for the Advancement of Colored People สมาคมแห่งชาติเพ่ือความก้าวหน้าของประชาชนผิวสี

National Association of Manufactures สมาคมผู้ผลิตแห่งชาติ

National Association of Manufactures, (NAM) สมาคมผู้ผลิตแห่งชาติ (NAM)

National Association Security Dealers สมาคมตวัแทนซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งชาติ

National Audubon Society สมาคม Audubon แห่งชาติ

National Blue Ribbon School โรงเรียนท่ีได้รับรางวลัมาตรฐานดีเดน่แห่งชาติ

National Board Certified Teacher ครูท่ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแห่งชาติ

National Convention การประชมุแห่งชาติ

National Council of Senior Citizens สภาพลเมืองอาวโุสแห่งชาติ

National Council of Senior Citizens (NCSC) สภาพลเมืองอาวโุสแห่งชาติ (NCSC)

national development coordinator ผู้ประสานงานการพฒันาแห่งชาติ

National Education Association สมาคมการศกึษาแห่งชาติ

National Education Association (NEA) สมาคมการศกึษาแห่งชาติ (NEA)

National Farmers Union สหภาพเกษตรกรแห่งชาติ

National Farmers Union (NFU) สหภาพเกษตรกรแห่งชาติ (NFU)

National Federation of Independent Business สหพนัธ์ธรุกิจอิสระแห่งชาติ

National Flood Insurance Program โครงการประกนัอทุกภยัแห่งชาติ

National Flood Insurance Programs Community Rating System ระบบประเมินของชมุชนด้านการประกนัอทุกภยัแห่งชาติ

national forest ป่าสงวนแห่งชาติ

national grange องค์กรเพ่ือการเกษตรแห่งชาติ

National Green Ribbon Schools Award รางวลัโรงเรียนมาตรฐานกรีนริบบิน้แห่งชาติ

national guard กองกําลงัป้องกนัชาติ

National Head Start Conference การประชมุแห่งชาติ Head Start

National Head Start Conference การประชมุเพ่ือการริเร่ิมแห่งชาติ

National Housing Act กฎหมายการเคหะแห่งชาติ

National Indian Gaming Commission คณะกรรมการกิจกรรมการพนนัของชนพืน้เมืองอเมริกนัแห่งชาติ

National League of Women Voters องค์กรสนันิบาตแห่งชาติเพ่ือสิทธิการออกเสียงเลือกตัง้ของสตรี

National Little League Association สมาคมแห่งชาติ Little League

National Marine Sanctuaries พืน้ท่ีคุ้มครองสภาพแวดล้อมทางทะเลแห่งชาติ

National Nursing Organization องค์กรการพยาบาลแห่งชาติ

National Organization for Women องค์กรเพ่ือสตรีแห่งชาติ

National Parks and Conservation Association สมาคมอนรัุกษ์อทุยานแห่งชาติ

national political organizer ผู้จดัตัง้การเคล่ือนไหวทางการเมืองแห่งชาติ
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national procedures for voter registration for elections for federal office กระบวนการแห่งชาติเพ่ือการลงทะเบียนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้สําหรับตําแหน่งของรัฐบาลกลาง

national register ทะเบียนแห่งชาติ

national register of historic places ทะเบียนส่ิงสําคญัทางประวตัิศาสตร์แห่งชาติ

National Retired Teachers Association สมาคมครูผู้ เกษียณอายแุห่งชาติ

National Retired Teachers Association (NRTA) สมาคมครูผู้ เกษียณอายแุห่งชาติ (NRTA)

National Rifle Association สมาคมปืนยาวแห่งชาติ

National Rifle Association (NRA) สมาคมปืนยาวแห่งชาติ (NRA)

National Science Foundation มลูนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

national swat competition การแขง่ขนัชดุปฏิบตัิการพิเศษแห่งชาติ

national swat competition team ชดุปฏิบตัิการพิเศษท่ีเข้าแขง่ขนัแห่งชาติ

National Tax-Limitation Committee คณะกรรมการควบคมุดแูลอตัราภาษีแห่งชาติ

National Taxpayer Alliance สมาคมผู้เสียภาษีแห่งชาติ

National Voter Registration Act กฎหมายการลงทะเบียนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้แห่งชาติ

National Water Research Institute สถาบนัวิจยันํา้แห่งชาติ

National Water Resources Association สมาคมทรัพยากรนํา้แห่งชาติ

National Wildlife Federation สหพนัธ์อนรัุกษ์สตัว์ป่าแห่งชาติ

National Wildlife Federation (NWF) สหพนัธ์อนรัุกษ์สตัว์ป่าแห่งชาติ (NWF)

natural law กฎธรรมชาติ

Natural Law County Committee คณะกรรมการเทศมณฑลวา่ด้วยกฎธรรมชาติ

Natural Law Party พรรคกฎธรรมชาติ

natural resource consultant ท่ีปรึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

natural resource stewardship การพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

natural resources manager ผู้จดัการทรัพยากรธรรมชาติ

natural right สิทธิโดยธรรมชาติ

naturalist นกัธรรมชาติวิทยา

naturalist นกัธรรมชาตินิยม

naturalization การโอนสญัชาติ การแปลงสญัชาติ

naturalization swearing-in ceremony พิธีสาบานตนในการแปลงสญัชาติ

nature conservancy การอนรัุกษ์ธรรมชาติ

naturopath ธรรมชาติบําบดั

naval amphibious base ฐานนาวิกโยธินปฏิบตัิการสะเทิน้นํา้สะเทิน้บก

naval officer นายทหารนาวิกโยธิน

navy combat veteran ทหารผา่นศกึนาวิกโยธิน

navy league สมาคมราชนาวี

navy sonar technician เจ้าหน้าท่ีเทคนิคโซนาร์กองทพัเรือ (ระบบหาตําแหน่งวตัถใุต้นํา้)

Nazarene Nazarene

NCSC NCSC

NEA NEA

neglect การละเลย

negotiate เจรจา

negotiating การเจรจา

negotiation specialist ผู้เช่ียวชาญการเจรจา
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negotiation team คณะเจรจา

neighbor เพ่ือนบ้าน

neighborhood ย่าน

neighborhood ละแวก

neighborhood activist นกักิจกรรมในพืน้ท่ี

neighborhood advocate ผู้สนบัสนนุในพืน้ท่ี

Neighborhood Council Boardmember สมาชิกคณะกรรมการหมูบ้่าน

Neighborhood Council Elections การเลือกตัง้กรรมการหมูบ้่าน

Neighborhood Council(s) กรรมการหมูบ้่าน

neighborhood watch captain หวัหน้ากลุม่ผู้พิทกัษ์พืน้ท่ีอาศยั

neighborhood watching การเฝ้าพิทกัษ์พืน้ท่ีอาศยั

neighborhood watching การปกป้องดแูลพืน้ท่ี

neighborliness ความเป็นมิตร

neo-Nazi ลทัธิ neo-Nazi

net รายได้สทุธิ

net state cost ต้นทนุสทุธิของรัฐ

network เครือขา่ย

networking skills ทกัษะการสร้างเครือขา่ย

neurosurgeon ศลัยแพทย์ด้านประสาท

new Delhi new Delhi

new faces หน้าใหม่

New Historic Preservation Ordinance กฎหมายอนรัุกษ์ประวตัิศาสตร์ใหม่

new ideas ความคิดใหม ่ๆ

news broadcaster ผู้เผยแพร่ขา่ว

news commentator ผู้ วิจารณ์ขา่ว

news reporter ผู้รายงานขา่ว

newspaper หนงัสือพิมพ์

newspaper distributor ผู้จดัจําหน่ายหนงัสือพิมพ์

newspaper editor บรรณาธิการหนงัสือพิมพ์

NFU NFU

no ไม่

no การปฏิเสธ

No argument against this measure was submitted ไมมี่การย่ืนคดัค้านไมเ่ห็นด้วยกบัมาตรการนี ้

No Bonds Now Committee คณะกรรมการคดัค้านการออกพนัธบตัร

no candidate has filed ไมมี่ผู้สมคัรคนใดย่ืน

no candidates ไมมี่ผู้สมคัร

No Child Left Behind Program โปรแกรมไมมี่เดก็คนไหนถกูละเลย

No rebuttal to the argument against this measure was submitted ไมมี่การย่ืนข้อโต้แย้งตอ่การคดัค้านมาตรการนี ้

noes ไม่

noes การปฏิเสธ

nominating petition การย่ืนคําร้องเพ่ือเสนอช่ือ

nomination extension period ระยะเวลาการขยายการได้รับเสนอช่ือเข้ารับการเลือก
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nomination filing period ระยะเวลาการย่ืนใบสมคัรการได้รับเสนอช่ือเข้ารับการเลือก

nomination of candidates การเสนอช่ือผู้สมคัร

nomination papers เอกสารการเสนอช่ือ

nomination period ระยะเวลาการได้รับเสนอช่ือเข้ารับการเลือก

non-classified position ตําแหน่งท่ีไมมี่การกําหนดชัน้ความลบั

noncompliance การไมยิ่นยอมปฏิบตัิตาม

non-convertible แปลงสภาพไมไ่ด้

non-discrimination การไมเ่ลือกปฏิบตัิ

none of the above ไมใ่ช่ทัง้หมดข้างต้น

non-exchangeable ไมส่ามารถแลกเปล่ียนได้

non-negotiable form รูปแบบท่ีไมส่ามารถเจรจาตอ่รองได้

Non-partisan ไมเ่ข้าข้าง

Non-partisan ไมลํ่าเอียง

Non-partisan ไมฝั่กใฝ่ฝ่ายใด

non-partisan canvass board คณะกรรมการตรวจบตัรเลือกตัง้ท่ีไมฝั่กใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายใด

non-partisan local election official เจ้าหน้าท่ีดแูลการเลือกตัง้ในสว่นท้องถ่ินท่ีไมฝั่กใฝ่ฝ่ายใด

non-partisan offices สํานกังานท่ีไมฝั่กใฝ่ฝ่ายใด

non-partisan party พรรคท่ีไมฝั่กใฝ่ฝ่ายใด

Non-Point Source Pollution Control Program โครงการควบคมุมลพิษจากแหลง่กําเนิดท่ีไมแ่น่นอน

non-profit ไมแ่สวงผลกําไร

non-profit association สมาคมไมแ่สวงผลกําไร

non-profit fundraiser ผู้ระดมทนุท่ีไมแ่สวงผลกําไร

non-profit grant writer ผู้เขียนรายงานนําเสนอเพ่ือขอเงินทนุสนบัสนนุองค์กรท่ีไมแ่สวงผลกําไร

non-profit organization องค์กรท่ีไมแ่สวงผลกําไร

non-profit organization consultant ท่ีปรึกษาองค์กรท่ีไมแ่สวงผลกําไร

non-profit organization director ผู้ อํานวยการองค์กรท่ีไมแ่สวงผลกําไร

non-profit organization president ประธานองค์กรท่ีไมแ่สวงผลกําไร

non-registrable ไมส่ามารถจดทะเบียนได้

non-residence ไมไ่ด้พํานกัอยู่ประจํา

non-residential site ไมใ่ช่พืน้ท่ีพกัอาศยัอยู่ประจํา

non-service-connected disability ภาวะทพุพลภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากการปฏิบตัิหน้าท่ี

non-substantive ไมใ่ช่สาระสําคญั

non-tenured ไมไ่ด้อยู่ในตําแหน่ง

normal retirement การเกษียณอายตุามปกติ

North America Aviation สมาคมการบินแห่งอเมริกาเหนือ

Norwalk Girls Fastpitch League สมาคมฟาสต์พิตช์เดก็ผู้หญิงของ Norwalk

not inconsistent ไมมี่ความขดัแย้งกนั

notary public ผู้ รับรองเอกสารสาธารณะ

notation บนัทึก

notation หมายเหตุ

note บนัทึก

note หมายเหตุ
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notes of indebtedness บนัทึกหนีสิ้น

notice หนงัสือแจ้ง

notice is hereby given แจ้งให้ทราบ ณ ท่ีนี ้

notice is published ประกาศให้ทราบ

notice of election ประกาศการเลือกตัง้

notice of intention การแจ้งเจตจํานง

notice to voters การแจ้งผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้

notwithstanding อย่างไรก็ตาม

notwithstanding โดยไมค่ํานึงถึง

notwithstanding แตก่ระนัน้ก็ตาม

now, therefore ขณะนี ้ดงันัน้

NRA NRA

NRTA NRTA

number & street ท่ีอยู่และช่ือถนน

numerous มากมาย

nurse พยาบาล

nurse practitioner ผู้ปฏิบตัิการพยาบาลขัน้สงู

nurse practitioner พยาบาลเวชปฏิบตัิ

nurseryman คนเพาะพนัธุ์ไม้

nursing agency owner เจ้าของหน่วยพยาบาล

nursing student นกัศกึษาทางการพยาบาล

nutrition consultant ท่ีปรึกษาด้านโภชนาการ

nutrition distributor ผู้จดัจําหน่ายสินค้าทางโภชนาการ

nutritional supplement distributor ผู้จดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร

nutritionist นกัโภชนาการ

NWF NWF

oath คําปฏิญาฯ

oath คําสาบานตน

oath of office คําสตัย์ปฏิญาณเข้ารับตําแหน่ง

objection การคดัค้าน

obligation bonds พนัธบตัรภาษี

obligation bonds ตราสารหนีสิ้นผกูพนั

obligations ภาระผกูพนั

obligations พนัธกรณี

obligations of contract not impaired ภาระผกูพนัของสญัญาท่ีไมด้่อยคา่

obligations to special interest groups ภาระผกูพนักบักลุม่ผลประโยชน์พิเศษ

observer ผู้สงัเกตการณ์

obsolete ล้าสมยั

obsolete provision deleted ยกเลิกบทบญัญัติท่ีล้าสมยั

obstetrician gynecologist สตูินรีแพทย์

occupant ผู้พกัอาศยั

occupation อาชีพ
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occupational board คณะกรรมการด้านการประกอบอาชีพ

occupational therapist นกัอาชีวบําบดั

occupational therapist นกักิจกรรมบําบดั

occupational therapy อาชีวบําบดั

occupational therapy กิจกรรมบําบดั

ocean thermal energy conversion การแปลงพลงังานความร้อนของมหาสมทุร

odd numbered year ปีเลขคี่

of the year แห่งปี

off bonds ชําระหนีพ้นัธบตัร

office สํานกังาน

office ตําแหน่ง

office holder เจ้าหน้าท่ีรัฐบาล

office hours เวลาทําการ

office location ท่ีตัง้สํานกังาน

office no. ตําแหน่งหมายเลข

office no. judicial district เขตอํานาจศาล ตําแหน่งหมายเลข

Office of Registrar-Recorder/County Clerk สํานกังานนายทะเบียน-ผู้บนัทึก/ปลดัเทศมณฑล

Office of the City Clerk สํานกังานปลดัเทศบาลเมือง

Office of the City Clerk - Election Division สํานกังานปลดัเทศบาลเมือง - แผนกการเลือกตัง้

Office of the Registrar of Voters สํานกัทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้

office use only ใช้ในสํานกังานเท่านัน้

officeholder เจ้าหน้าท่ีรัฐบาล

officeholder expense fund เงินทนุคา่ใช้จ่ายของเจ้าหน้าท่ี

officer เจ้าหน้าท่ี

officer เจ้าพนกังาน

officer's answer คําตอบของเจ้าหน้าท่ี

officers of election เจ้าหน้าท่ีดแูลการเลือกตัง้

officers of the city เจ้าหน้าท่ีของเมือง

official accounts of the city บญัชีทางการของเมือง

official and unofficial ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ

official ballot บตัรเลือกตัง้ของทางการ

official ballot card secrecy sleeve ซองเก็บบตัรเลือกตัง้ลบัของทางการ

official ballot democratic party บตัรเลือกตัง้อย่างเป็นทางการพรรคเดโมแครต

official ballot for voting by mail บตัรเลือกตัง้ของทางการสําหรับการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์

official ballot primary election บตัรเลือกตัง้ของทางการสําหรับการเลือกตัง้ขัน้ต้น

official ballot translation sheet แผน่พบัการแปลบตัรลงคะแนนของทางการ

official books of the city เอกสารทางการของเมือง

official books of the city ข้อกําหนดทางการของเมือง

official canvass การตรวจนบัคะแนนอย่างเป็นทางการ

official information & statistics ข้อมลูและสถิติท่ีเป็นทางการ

official information statistics สถิติข้อมลูอย่างเป็นทางการ

official roster of voters บญัชีรายช่ืออย่างเป็นทางการของผู้มีสิทธิเลือกตัง้
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official sample ballot ตวัอย่างบตัรเลือกตัง้ของทางการ

official sample ballot and voter information ตวัอย่างบตัรเลือกตัง้ของทางการและข้อมลูผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้

official sample ballot and voter information pamphlet ตวัอย่างบตัรเลือกตัง้ของทางการและแผน่พบัข้อมลูผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้

official title and summary prepared by ตําแหน่งและข้อมลูสรุปอย่างเป็นทางการท่ีจดัทําโดย

official title and summary prepared by the attorney general ตําแหน่งและข้อมลูสรุปอย่างเป็นทางการท่ีจดัทําโดยอยัการสงูสดุ

official voter information guide คูมื่อแนะนําอย่างเป็นทางการสําหรับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้

offset การชดเชย

offset การตอบแทน

oil refinery worker ผู้ปฏิบตัิงานในโรงกลัน่นํา้มนั

oil worker ผู้ปฏิบตัิงานเก่ียวกบันํา้มนั

Olympic Organizing Committee คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัโอลิมปิก

ombudsman ผู้ตรวจการของรัฐสภา

on location ท่ีสถานท่ี

one time vote by mail การลงคะแนนเสียงครัง้เดียวทางไปรษณีย์

online ออนไลน์

on-line classes ชัน้เรียนทางออนไลน์

online education classes การศกึษาแบบออนไลน์

open primary การเลือกตัง้ขัน้ต้นแบบเปิดเพ่ือหาผู้สมคัรรับเลือกตัง้

open primary act กฎหมายวา่ด้วยการเลือกตัง้ขัน้ต้นแบบเปิดเพ่ือหาผู้สมคัรรับเลือกตัง้

open space พืน้ท่ีโลง่

open-door เปิดประตู

opening of instructional technology center การเปิดศนูย์เทคโนโลยีการเรียนการสอน

openness ความเปิดเผย

openness การเปิดกว้าง

openness and integrity ความเปิดเผยและความซ่ือสตัย์

operating engineer วิศวกรการปฏิบตัิการ

operating expenses คา่ใช้จ่ายในการดําเนินการ

operating services การบริการการดําเนินการ

operation and maintenance การดําเนินการและการบํารุงรักษา

operations การปฏิบตัิการ

operations การดําเนินการ

operative date วนัปฏิบตัิ

operative date วนัดําเนินการ

operator ผู้ปฏิบตัิ

opinion polls การสํารวจความคิดเห็น

opinion pollster ผู้สํารวจประชามติ

opinions of the authors ความคิดเห็นของผู้ เขียน

opponents ฝ่ายตรงข้าม

optical engineer วิศวกรทศันศาสตร์

optical scan voting system ระบบการลงคะแนนเสียงโดยใช้เคร่ืองสแกนแสง

optimism การมองโลกในแง่ดี

optimist clubs สโมสร optimist (องค์กรท่ีสนบัสนนุให้เยาวชนมีความหวงัและทศันคติท่ีดี)
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optimizing การเพ่ิมประสิทธิภาพ

optional pension เงินบํานาญทางเลือก

optometrist นกัตรวจปรับสายตา

optometrist ผู้เช่ียวชาญในการวดัสายตา

ordained minister ศาสนาจารย์

ordained minister ศาสนบริกร

order คําสัง่

order for the detention คําสัง่ให้ควบคมุตวั

ordinance ข้อบญัญัติ

ordinance เทศบญัญัติ

ordinance กฤษฎีกา

ordinance ordering the holding of an election ข้อบญัญัติให้มีการจดัการเลือกตัง้

ordinances - enacting clause ข้อบญัญัติ - คําปรารภในการตรากฎหมาย

organic product creator ผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย์

organization องค์กร

organization of the board องค์ประกอบของคณะกรรมการ

organizational development consultant ท่ีปรึกษาด้านการพฒันาองค์กร

organizational rules กฎระเบียบขององค์กร

organizer ผู้จดั

organizer ผู้จดัตัง้

original petition คําร้องต้นฉบบั

ornamental iron worker ผู้ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัโลหะประดบั

orthopedic surgeon ศลัยแพทย์กระดกู

orthopedic surgery การผา่ตดักระดกู

outlay คา่ใช้จ่าย

outpatient surgery center ศนูย์ผา่ตดัผู้ป่วยนอก

outreach การบริการสูภ่ายนอก

outreach การช่วยเหลือชมุชน

outreach การเผยแพร่ข้อมลูสูภ่ายนอก

outreach program โครงการบริการสูภ่ายนอก

outreach program โครงการช่วยเหลือชมุชน

outreach program โครงการเผยแพร่ข้อมลูสูภ่ายนอก

outside agency นอกหน่วยงาน

outstanding โดดเดน่

over vote คะแนนเสียงเกิน

over vote ใช้สิทธ์ิเกิน

overcharge คิดราคาแพงเกินไป

overlook road maintenance district เขตซ่อมบํารุงถนนท่ีตกสํารวจ

overmarked vote การทําเคร่ืองหมายเกินในการออกเสียงเลือกตัง้

override by council ยกเลิกโดยสภา

overtime compensation คา่ตอบแทนการทํางานลว่งเวลา

overtime work การทํางานลว่งเวลา
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overview ภาพรวม

over-voted ballot บตัรเลือกตัง้ท่ีมีการลงคะแนนเสียงเกิน

owners' property tax bills ร่างกฎหมายภาษีการครอบครองทรัพย์สิน

P&TC P&TC

P.O. box ตู้ไปรษณีย์

P.T.A. P.T.A.

P.T.A. (Parent-Teacher Association) P.T.A. (สมาคมผู้ปกครองและครู)

P.T.A. member สมาชิก P.T.A.

Pacific Regional Ballet Association สมาคมบลัเลย์ภาคแปซิฟิก

package sorter เคร่ืองแยกหีบพสัดุ

pageant helper พ่ีเลีย้งนางงาม

pager เพจเจอร์

painter ช่างทาสี

painting contractor ผู้ รับเหมาสญัญาการทาสี

Palmdale councilman สมาชิกสภาเทศบาล Palmdale

Palmdale Regional Medical Center ศนูย์การแพทย์ประจําภมิูภาค Palmdale

pamphlet จลุสาร

Pan American Association สมาคมแพนอเมริกนั

paper ballot บตัรลงคะแนนท่ีเป็นกระดาษ

paper trail หลกัฐานท่ีเป็นเอกสาร

paperback writer นกัเขียนหนงัสือปกออ่น

paperless การส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์โดยไมต้่องใช้กระดาษ

parabolic หลกัเกณฑ์เชิงพาราโบลา

paragraph ย่อหน้า

paralegal ผู้ช่วยทนาย

paralegal student นกัเรียนผู้ช่วยทนาย

paramedics หน่วยกู้ ชีพ

paratransit การคมนาคมแบบร่วมกนั

paratransit operator เจ้าหน้าท่ีขบัข่ียานพาหนะแบบร่วม

parcel แปลงท่ีดิน

parcel maps แผนท่ีแปลงท่ีดิน

parcel tax ภาษีท่ีดิน

parent ผู้ปกครอง

Parent Teacher Assocation (PTA) Reflections ภาพสะท้อนสมาคมผู้ปกครองและครู (PTA)

Parent Teacher Assocation Reflections ภาพสะท้อนสมาคมผู้ปกครองและครู

Parent Teacher Student Association สมาคมผู้ปกครอง ครู นกัเรียน

Parent Teacher Student Association (PTSA) สมาคมผู้ปกครอง ครู นกัเรียน (PTSA)

Parenthood Action Fund กองทนุการดําเนินงานของปกครอง

Parents Booster Club สโมสรสง่เสริมผู้ปกครอง

Parents Committee for Academic Excellence คณะกรรมการผู้ปกครองนกัเรียนเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ

Parent-Teacher Association สมาคมผู้ปกครองและครู

parish hall ห้องกิจกรรมโบสถ์
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park and ride park and ride (จอดรถท่ีลานจอดแล้วเดินทางตอ่ โดยร่วมกบัผู้ขบัข่ีรายอ่ืน ๆ)

park improvements การปรับปรุงสวนสาธารณะ

park superintendent ผู้ดแูลสวนสาธารณะ

parking at your polling place ท่ีจอดรถ ณ สถานท่ีเลือกตัง้

parking meters มิเตอร์เก็บคา่จอดรถ

parks commissioner กรรมาธิการสวนสาธารณะ

parliamentarian สมาชิกรัฐสภา

parole การปลอ่ยจากคกุโดยมีทณัฑ์บน

parole agent หน่วยงานภาคทณัฑ์

parole board judge ผู้พิพากษาคณะกรรมการภาคทณัฑ์

parole board representative ตวัแทนคณะกรรมการภาคทณัฑ์

parole officer เจ้าหน้าท่ีภาคทณัฑ์

partial บางสว่น

partial ไมย่ตุิธรรม

partisan ผู้ถือพรรคพวก

partisan พรรคพวก

partisan offices สํานกังานพรรคการเมือง

partisan public office เจ้าหน้าท่ีรัฐของพรรคการเมือง

partners in democracy สมาชิกพรรคในระบอบประชาธิปไตย

partners program แผนการดําเนินงานของสมาชิกพรรค

party affiliation ความเก่ียวข้องของพรรค

party central committee คณะกรรมการกลางของพรรค

party county central committee คณะกรรมการกลางของมณฑลของพรรค

party county council สภาเทศมณฑลของพรรค

party county council member สมาชิกสภาเทศมณฑลของพรรค

party endorsement การสนบัสนนุพรรคการเมือง

party label สญัลกัษณ์ของพรรค

party nominated ได้รับการเสนอช่ือจากพรรค

party preference พรรคท่ีชอบ

party regional director ผู้ อํานวยการพรรคระดบัภมิูภาค

Past President Police Commission อดีตคณะกรรมาธิการประธานตํารวจ

pastor บาทหลวง

patent attorney ทนายความด้านสิทธิบตัร

patent reliability engineer วิศวกรผู้ตรวจสอบความเช่ือถือได้ของสิทธิบตัร

pathogen เชือ้โรค

Pathways Volunteer Hospice องค์กรเตรียมความพร้อมของอาสาสมคัรดแูลผู้ป่วย

patient registration clerk เจ้าหน้าท่ีจดทะเบียนผู้ป่วย

patient resource worker เจ้าหน้าท่ีผู้บริการข้อมลูแก่ผู้ ป่วย

patrol division แผนกสายตรวจ

patrol sergeant จ่าสายตรวจ

patron ผู้สนบัสนนุ

pawnbroker ผู้ประกอบธรุกิจรับจํานํา
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payable ซึ่งจะต้องจ่ายให้

paying การชําระหนี ้

payment การชําระเงิน

payment of bonds การชําระพนัธบตัร

payment of debt การชําระหนี ้

payment of revenue bonds การชําระพนัธบตัรรายได้

payment processor การประมวลการชําระเงิน

payroll บญัชีเงินเดือน

payroll deduction การหกัเงินเดือน

payroll period ระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน

PBR PBR

peace สนัติภาพ

peace and freedom สนัติภาพและอิสรภาพ

Peace and Freedom County Committee คณะกรรมการสนัติภาพและอิสรภาพของมณฑล

Peace and Freedom Party พรรคสนัติภาพและอิสรภาพ

peace officer เจ้าหน้าท่ีสนัติราช

Peace Officer Association สมาคมเจ้าหน้าท่ีสนัติราช

pediatrician กมุารแพทย์

penal code ประมวลกฎหมายอาญา

penalties การลงโทษ

penalty of perjury บทลงโทษการให้การเท็จ

pending action คดีท่ีอยู่ในระหวา่งพิจารณา

pending trial การพิจารณาคดีในศาลท่ีอยู่ในระหวา่งการพิจารณา

pension บํานาญ

pension and retirement system boards คณะกรรมการระบบบํานาญและการปลดเกษียณ

Pentecostal of God การเฉลิมฉลองศาสนาคริสต์แบบตรีเอกภาพหรือตรีเอกานภุาพ

people ประชากร

per capita ตอ่คน

per hour ตอ่ชัว่โมง

percentage card game เลน่ไพ่อตัราร้อยละ

performance audit การตรวจสอบประสิทธิภาพ

performance bond periodic surveys of proprietary departments แผนกการสํารวจระยะเวลาหลกัประกนัการปฎิบตัิตามสญัญาซึ่งจดทะเบียน

performing songwriter ศิลปะการแสดงของนกัแตง่เพลง

periodic review การทบทวนเป็นระยะ

permanent absentee application ใบสมคัรของผู้ ท่ีไมส่ามารถไปท่ีสถานท่ีเลือกตัง้ได้ถาวร

permanent absentee voter ผู้ออกเสียงลงคะแนนของผู้ ท่ีไมส่ามารถไปออกเสียงลงคะแนนท่ีสถานท่ีเลือกตัง้ถาวร

permanent absentee voter status สถานภาพของผู้ออกเสียงลงคะแนนของผู้ ท่ีไมส่ามารถไปท่ีสถานท่ีเลือกตัง้ได้ถาวร

permanent rank ตําแหน่งถาวร

permanent vote by mail การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ถาวร

permanent vote-by-mail voter ผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ถาวร

permanent vote-by-mail voter (PVBMV) ผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ถาวร (PVBMV)

permanent vote-by-mail voter application ใบสมคัรผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ถาวร
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permanent vote-by-mail voter status สถานภาพของผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ถาวร

permit parking ใบอนญุาตจอดรถ

permits อนญุาต

personal สว่นบคุคล

personal income tax ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา

personnel บคุลากร

persons signing argument against ผู้ลงช่ือการอภิปรายคดัค้าน

persons signing argument in favor of ผู้ลงช่ือการอภิปรายสนบัสนนุ

persons signing rebuttal to the argument against ผู้ลงช่ือการโต้แย้งการอภิปรายคดัค้าน

persons signing rebuttal to the argument in favor of ผู้ลงช่ือการโต้แย้งการอภิปรายสนบัสนนุ

pet doctor สตัวแพทย์

petition การร้องเรียน

Petition for Nomination การเสนอช่ือของผู้ เข้าสมคัรรับการเลือกตัง้

petition organizer ผู้จดัการการร้องเรียน

petition to hold election การร้องเรียนเพ่ือจดัการเลือกตัง้

petty cash fund กองทนุเงินสดย่อย

petty jury คณะลกูขนุย่อย

Ph.D. ปริญญาเอก (Ph.D.)

pharmaceutical technician เจ้าหน้าท่ีเภสชัภณัฑ์

pharmacist เภสชักร

pharmacy technician ช่างเทคนิคเภสชั

phasing schedule กําหนดรายการในขัน้ต้น

phenomenal มหศัจรรย์

philosopher นกัปรัชญา

philosophy ปรัชญา

phony drug war สงครามท่ีกขุึน้มาเก่ียวกบัยาเสพติด

photographer ช่างภาพ

phrase วลี

physical exam ตรวจร่างกาย

physical plant โครงสร้างของโรงงาน

physical qualifications คณุสมบตัิทางกายภาพ

physical therapist นกักายภาพบําบดั

physician แพทย์

physicist นกัฟิสิกส์

piano instructor ครูสอนเปียโน

pick-up & drop-off zone เขตรับ-สง่นกัเรียน

pilates teacher ครูสอนฟิตเนส

Pilgrim Congregational Church โบสถ์ท่ีผู้แสวงบญุมารวมกนั

pink provisional envelope ซองบตัรออกเสียงลงคะแนนชัว่คราวสีชมพู

pipe fitter ช่างประกอบติดตัง้ท่อ

pipeline engineer วิศวกรการวางสายท่อ

plaintiff โจทก์
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plan แผนงาน

plan member สมาชิกแผนงาน

planner ผู้วางแผน

planner-business ผู้วางแผนทางธรุกิจ

planning การวางแผน

planning agency หน่วยงานการวางแผน

Planning and Conservation League สมาคมการวางแผนและการอนรัุกษ์

Planning and Transportation Commission คณะกรรมาธิการการวางแผนและการขนสง่

Planning and Transportation Commission (P&TC) คณะกรรมาธิการการวางแผนและการขนสง่ (P&TC)

Planning Commission คณะกรรมาธิการการวางแผน

planning commissioner กรรมาธิการการวางแผน

plant equipment operator ผู้ควบคมุอปุกรณ์โรงงาน

plant geneticist นกัพนัธศุาสตร์พืช

plant manager ผู้บริหารโรงงาน

plant operator เจ้าหน้าท่ีโรงงาน

plant security aide ผู้ช่วยฝ่ายความปลอดภยัของโรงงาน

plasterer ช่างปนู

platform ชานชาลา

play area สนามเดก็เลน่

play video (in ref to Division website candidate statement) เลน่วิดีโอ (ท่ีเก่ียวกบัแถลงการณ์ของผู้สมคัรรับเลือกตัง้เวบ็ไซต์ของกรมกอง)

playground safety and recycling account ประเมินความปลอดภยัของสนามเดก็เลน่และการรีไซเคิล

playing field พืน้ท่ีในการทํากิจกรรม

playwright ผู้เขียนบท

pleads guilty ยอมรับความผิด

please note โปรดสงัเกต

please print กรุณาพิมพ์

pledge สาบาน

plumber ช่างประปา

plumbing ท่อประปา

plumbing and sewer systems ระบบท่อประปาและท่อระบายนํา้

plumbing contractor ผู้ รับเหมาท่อประปา

pocket veto การยบัยัง้โดยเก็บเร่ืองไว้

podiatrist หมอบําบดัโรคเท้า

poet กวี

police ตํารวจ

Police and Fire Labor Leaders หวัหน้าสหภาพแรงงานตํารวจและพนกังานดบัเพลิง

Police Association president ประธานสมาคมตํารวจ

Police Auxiliary Committee คณะกรรมการช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีตํารวจ

police cadet นกัเรียนนายร้อยตํารวจ

police captain ร้อยตํารวจเอก

police chief อธิบดีกรมตํารวจ

Police Chiefs' Association สมาคมอธิบดีกรมตํารวจ
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police citizens patrol สายตรวจพลเรือนตํารวจอาสาสมคัร

Police Civilian Achievement Award รางวลัความสําเร็จของพลเรือนตํารวจ

Police Commission คณะกรรมาธิการตํารวจ

police commissioner กรรมาธิการตํารวจ

police department กรมตํารวจ

police department operation center ศนูย์ปฏิบตัิการกรมตํารวจ

police department oral interview board คณะกรรมการการสมัภาษณ์ของกรมตํารวจ

police detective ตํารวจสายสืบ

police dispatch กระแสขา่วตํารวจ

police inspector general ตํารวจตรวจสอบทัว่ไป

police investigator สารวตัรสอบสวน

police laboratory นิติเวชตํารวจ

police lieutenant ร้อยตํารวจโท

police officer เจ้าหน้าท่ีตํารวจ

Police Officers Association สมาคมตํารวจ

police officers research การวิจยัของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ

Police Officers Research Association, state & local สมาคมการวิจยัของเจ้าหน้าท่ีตํารวจระดบัรัฐและระดบัท้องถ่ิน

police operations center ศนูย์ปฏิบตัิการตํารวจ

police or fire academies โรงเรียนตํารวจหรือโรงเรียนดบัเพลิง

police photographer ช่างภาพตํารวจ

police power อํานาจในการรักษาความสงบเรียบร้อย

police protective league สมาคมการป้องกนัของตํารวจ

police satellite center ศนูย์ดาวเทียมของตํารวจ

police sergeant จ่าสิบตํารวจ

police service representative ตวัแทนการบริการของตํารวจ

police stations สถานีตํารวจ

police volunteer อาสาสมคัรตํารวจ

policeman ตํารวจ (ชาย)

policewoman ตํารวจ (หญิง)

policy นโยบาย

policy กรมธรรม์ประกนัภยั

policy analyst ผู้ วิเคราะห์นโยบาย

political การเมือง

political action committee คณะกรรมการดําเนินการทางการเมือง

political analyst ผู้ วิเคราะห์การเมือง

political appointee ผู้ได้รับการแตง่ตัง้ทางการเมือง

political campaign coordinator ผู้ประสานการหาเสียงทางการเมือง

political campaign organizer ผู้จดัเตรียมการหาเสียงทางการเมือง

political campaign worker เจ้าหน้าท่ีหาเสียงทางการเมือง

political consultant ท่ีปรึกษาทางการเมือง

political organizer ผู้จดัเตรียมทางการเมือง

political party พรรคการเมือง
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political party affiliation การผกูพนัตอ่พรรคการเมือง

political party statements of purpose แถลงวตัถปุระสงค์ของพรรคการเมือง

Political Reform Act กฎหมายวา่ด้วยการปฏิรูปทางการเมือง

political reform educator นกัการศกึษาปฏิรูปทางการเมือง

political registration director ผู้ อํานวยการลงทะเบียนทางการเมือง

political science รัฐศาสตร์

poll officer เจ้าหน้าท่ีการเลือกตัง้

poll section ban คําสัง่ห้ามหมวดโดยเฉพาะจากการเลือกตัง้

poll star device อปุกรณ์ poll star

poll watcher ผู้สงัเกตการณ์สถานท่ีเลือกตัง้

poll worker เจ้าหน้าท่ีการเลือกตัง้

polling place สถานท่ีเลือกตัง้

polling place หน่วยเลือกตัง้

polling place location สถานท่ีเลือกตัง้

polls สถานท่ีเลือกตัง้

polls open and close สถานท่ีเลือกตัง้ เปิดและปิด

polls section หมวดการเลือกตัง้

pollwatcher ผู้สงัเกตการณ์สถานท่ีเลือกตัง้

pool service technician ช่างบริการสระวา่ยนํา้

pooled money investment account บญัชีการลงทนุทางการเงินร่วมกนั

Pooled Money Investment Board คณะกรรมการการลงทนุทางการเงินร่วมกนั

popular vote ได้รับคะแนนนิยมสงู

pornographic material ส่ือวสัดลุามก

port police ตํารวจท่าเรือ

port warden ผู้ควบคมุท่าเรือ

portfolio หลกัทรัพย์การลงทนุ

portfolio turnover rate อตัราหมนุเวียนของหลกัทรัพย์การลงทนุ

position ตําแหน่ง

possession, management and control of airport assets การครอบครอง การจดัการและควบคมุทรัพย์สินของสนามบิน

possession, management and control of assets การครอบครอง การจดัการและควบคมุทรัพย์สิน

possession, management and control of the harbor assets การครอบครอง การจดัการและควบคมุทรัพย์สินของท่าเรือ

possession, management and control of water and power assets การครอบครอง การจดัการและควบคมุทรัพย์สินของประปาและไฟฟ้า

post ภายหลงั

Post Baccalaureate Fellow for Educational Outreach โครงการให้ความรู้ด้านการศกึษาตอ่เน่ืองของบณัฑิตปริญญาตรี

post offices ท่ีทําการไปรษณีย์

post paid จ่ายเงินภายหลงั

post patriarchal values คณุคา่ท่ีไมเ่หมือนประเพณี

post production supervisor ผู้ควบคมุดแูลการผลิตขัน้สดุท้าย

postal employee พนกังานไปรษณีย์

postal service การบริการไปรษณีย์

post-graduate degree ปริญญาระดบับณัฑิตศกึษา

posting การปิดประกาศ
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poverty ความยากจน

power contracts ข้อตกลงด้านพลงังาน

power of attorney not acceptable อํานาจทางกฎหมายไมเ่ป็นท่ียอมรับ

power plant operator ผู้ควบคมุโรงงานไฟฟ้า

power revenue fund กองทนุรายได้จากพลงังาน

power to issue debt อํานาจในการออกหนีสิ้น

power to order extensions of facilities อํานาจในการสัง่ขยบัขยายอาคารสถาน

powers อํานาจ

powers and duties อํานาจและหน้าท่ี

practice of hydraulic fracking ปฏิบตัิการขดุเจาะนํา้มนัแนวนอนโดยใช้แรงดนัการฉีดนํา้ระดบัสงู

precinct ปริมณฑล

Precinct Ballot Reader เคร่ืองอา่นบตัรลงคะแนนประจําเขต

Precinct Ballot Reader (PBR) เคร่ืองอา่นบตัรลงคะแนนประจําเขต (PBR)

precinct board คณะกรรมการปริมณฑล

precinct board ban สัง่ห้ามคณะกรรมการปริมณฑล

precinct board member สมาชิกคณะกรรมการปริมณฑล

precinct captain ผู้นําปริมณฑล

precinct no. ปริมณฑลหมายเลข

precinct officer เจ้าหน้าท่ีปริมณฑล

precinct technician ช่างปริมณฑล

precinct worker คนงานปริมณฑล

predecessor ผู้ดํารงตําแหน่งคนก่อน

predefined ก่อนได้รับการกําหนด

preferential parking restrictions ข้อจํากดัสําหรับท่ีจอดรถพิเศษ

preferred party พรรคท่ีเลือกสงักดั

Pregnancy Minor Program โปรแกรมการบริการให้คําปรึกษาและข้อมลูการตัง้ครรภ์แก่ผู้ เยาว์

pre-law student นกัศกึษาผู้ ท่ีต้องการเป็นทนายความ

preliminary hearing การไตส่วนมลูฟ้อง

pre-med student นกัศกึษาผู้ ท่ีต้องการเป็นนกัศกึษาแพทย์

premium เบีย้ประกนั

prequalification of bidders คณุสมบตัิเบือ้งต้นของผู้ประมลูราคา

Presbyterian นิกายโปรแตสแตนต์

Presbyterian church โบสถ์นิกายโปรแตสแตนต์

preschool board คณะกรรมการโรงเรียนเดก็ก่อนวยัเรียน

pre-school director ผู้ อํานวยการโรงเรียนเดก็ก่อนวยัเรียน

pre-school teacher ครูโรงเรียนเดก็ก่อนวยัเรียน

prescribe แนะนํา

present council คณะกรรมการปัจจบุนั

presentation to mayor การเสนอตอ่นายกเทศมนตรี

preservationist นกัอนรัุกษ์นิยม

preserved ซึ่งปกป้องไว้

president ประธาน
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president California organization of police & sheriffs ประธานองค์กรของตํารวจและนายอําเภอแห่งรัฐ California

president California School Employees Association ประธานสมาคมครูแห่งรัฐ California

president elect ประธานาธิบดีเลือกตัง้

president of the council ประธานสภา

president of the United States ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

president pro tem of the council ประธานคณะกรรมการชัว่คราว

president pro tempore ประธานชัว่คราว

presidential elector ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ประธานาธิบดี

presidential preference ความช่ืนชอบเก่ียวกบัประธานาธิบดี

Presidential Primary Election การเลือกตัง้ประธานาธิบดีขัน้ต้น

presiding judge ผู้พิพากษาโดยตําแหน่ง

presiding justice ผู้พิพากษาโดยตําแหน่ง

presiding justice, court of appeal ผู้พิพากษาโดยตําแหน่ง ศาลอทุธรณ์

presiding municipal judge ผู้พิพากษาศาลท้องถ่ินโดยตําแหน่ง

press release แถลงขา่ว

prestigious award รางวลักิตติมศกัดิ์

prevailing party พรรคท่ีชนะการเลือกตัง้

prevailing wage ชยัชนะในการกําหนดคา่แรงงาน

prevent ป้องกนั

price for purchase ราคาซือ้

pricing department manager ผู้บริหารแผนกการกําหนดราคา

pricing manager ผู้บริหารการกําหนดราคา

priest นกับวช

primary care physician แพทย์หลกัผู้ให้การดแูล

primary election การเลือกตัง้ขัน้ต้น

primary nominating การเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้ขัน้ต้น

primary nominating and consolidated elections การเลือกตัง้รวมและการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้ขัน้ต้น

primary nominating elections การเลือกตัง้การเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้ขัน้ต้น

Princess and Guides Program โปรแกรมเจ้าหญิงและผู้นําทาง

principal หลกัการ

principal and interest หลกัการและประโยชน์

principal civil engineering วิศวกรรมโยธาหลกั

principal construction inspector ผู้ตรวจการก่อสร้างหลกั

principled and practical solutions การแก้ปัญหาหลกัการและการปฏิบตัิ

print พิมพ์

printed on recycled paper พิมพ์บนกระดาษรีไซเคิล

printer เคร่ืองพิมพ์

printing broker นายหน้าจําหน่ายเคร่ืองพิมพ์

printing business owner เจ้าของโรงพิมพ์

prior to maturity ก่อนครบกําหนด

private สว่นบคุคล

private industry council คณะกรรมการอตุสาหกรรมสว่นตวั
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private investigator นกัสืบเอกชน

private organizations องค์กรภาคเอกชน

private sale การขายสว่นตวั

private school โรงเรียนเอกชน

private sector ภาคเอกชน

private to captain พลทหาร จนถึง ร้อยเอก

private trustee ทรัสตีท่ีเป็นข้อตกลงสว่นตวั

privatization การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

privilege สิทธิพิเศษ

pro เห็นด้วย

pro bono งานท่ีปราศจากคา่ตอบแทน

pro rata คิดตามสดัสว่น

pro tem ชัว่คราว

pro tempore ชัว่คราว

pro tempro ชัว่คราว

pro-active ในเชิงรุก

probable น่าจะเป็นไปได้

probate entrust ความรับผิดชอบท่ีภาคทณัฑ์ไว้

probate investigator ผู้ตรวจสอบการภาคทณัฑ์

probation การภาคทณัฑ์

probation department กรมการภาคทณัฑ์

probation officer เจ้าหน้าท่ีภาคทณัฑ์

probationary period ระยะเวลาการภาคทณัฑ์

problem ปัญหา

procedural ordinance กฎหมายวิธีพิจารณาความ

procedure วิธีพิจารณาความ

procedure for adoption of ordinances การดําเนินการลงมติยอมรับข้อบญัญัติ

proceed of the bonds การดําเนินการเก่ียวกบัพนัธบตัร

proceed of the tax การดําเนินการเก่ียวกบัภาษี

proceeding การดําเนินการ

proceeds ดําเนินการ

proceeds of taxes ดําเนินการเก่ียวกบัภาษี

proceeds of the sale ดําเนินการขาย

process engineering manager วิศวกรรมการประมวลผล

process for granting franchises, permits, licenses and entering into leases กระบวนการสําหรับการยินยอมให้แฟรนไชส์ ใบอนญุาต ใบรับรองและการตกลงเช่า

process of taxes ขัน้ตอนของภาษี

procurement administrator ผู้บริหารการจดัซือ้

producer ผู้ผลิต

product designer ผู้ออกแบบผลิตภณัฑ์

production company owner เจ้าของบริษัทการผลิต

production department แผนกการผลิต

production engineer วิศวกรรมการผลิต
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production fee คา่ธรรมเนียมการผลิต

production mechanic ช่างกลการผลิต

production planner ผู้วางแผนการผลิต

productivity commission คณะกรรมาธิการการเพ่ิมผลผลิต

pro-family การสง่เสริมคณุคา่ประเพณีคณุคา่ของครอบครัว

professional มืออาชีพ

professional practice การปฏิบตัิอย่างมืออาชีพ

professional standards advocate ผู้แทนท่ีมีมาตรฐานมืออาชีพ

professionalism ความเป็นมืออาชีพ

professor ศาสตราจารย์

professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคณุ

professor, American Government ศาสตราจารย์ รัฐบาลอเมริกนั

program analyst นกัวิเคราะห์โปรแกรม

program director ผู้ อํานวยการโปรแกรม

program manager ผู้จดัการโปรแกรม

programmatic environmental impact report รายงานหรือแผนการท่ีสง่ผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อม

programmatic environmental impact statement ถ้อยแถลงเก่ียวกบัรายงานหรือแผนการท่ีสง่ผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อม

programmer นกัเขียนโปรแกรม

prohibition การห้าม

prohibition of underwriter gifts and political contributions การห้ามการบริจาคของกํานลัแก่ผู้ รับประกนัและพรรคการเมือง

prohibition on council member serving in other capacity การห้ามสมาชิกคณะกรรมการให้ช่วยเหลือในพิสยัอ่ืน ๆ

prohibition on leasing harbor property as excess การห้ามมีการเช่าทรัพย์สินของท่าเรือในฐานะสว่นเกิน

prohibition on reappointment การห้ามมิให้มีการแตง่ตัง้ซํา้อีกครัง้

project โครงการ

project administrator ผู้บริหารโครงการ

Project Angel Tree โครงการทตูสวรรค์แห่งต้นไม้

project coordinator ผู้ประสานโครงการ

Project Lead The Way Program โครงการนําสูเ่ส้นทาง

project leader ผู้นําโครงการ

project manager ผู้จดัการโครงการ

project vote smart โครงการ vote smart

pro-life การสง่เสริมคณุภาพชีวิต

promotion การเล่ือนตําแหน่ง

promulgating การประกาศใช้

prop maker ผู้แสดงวตัถท่ีุได้จดัทําขึน้

property and interests ทรัพย์สินและผลประโยชน์

property line ขอบเขตของทรัพย์สิน

property manager ผู้ดแูลทรัพย์สิน

property owner เจ้าของทรัพย์สิน

property owners association สมาคมเจ้าของทรัพย์สิน

Property Sales Person ผู้ จําหน่ายทรัพย์สิน

property tax ภาษีทรัพย์สิน
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property taxpayer counsel ท่ีปรึกษาผู้เสียภาษีทรัพย์สิน

proponent ผู้สนบัสนนุ

proportional representation การเป็นตวัแทนตามสดัสว่น

proposal ข้อเสนอ

proposed ซึ่งถกูเสนอ

Proposed 2000 Public Safety Facilities Bond General Obligation Bond พนัธบตัรด้านความปลอดภยัของตวัอาคารและพนัธบตัรข้อผกูพนัโดยทัว่ไปตอ่สาธารณชนปี 2000 ท่ีได้เสนอ

proposed amendment การแก้ไขท่ีได้เสนอ

proposed budget งบประมาณท่ีได้เสนอ

proposition ข้อเสนอ

proprietary departments แผนกเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิ

proprietor of business เจ้าของธรุกิจ

prosecute ดําเนินคดี

prosecuting attorney อยัการ

prosecuting civil attorney อยัการทางแพ่ง

prosecuting investigator อยัการผู้ทําการสืบสวน

prosecution การฟ้องคดีอาญา

prosecutions against การฟ้องคดีอาญาตอ่

prosecutor อยัการ

prospect หนงัสือชีช้วน

protected historic resource ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ท่ีได้รับการคุ้มครอง

protecting groundwater resources การคุ้มครองแหลง่นํา้บาดาล

proven leadership ภาวะผู้นําท่ีได้อนมุตัิแล้ว

provide จดัหาให้

provide for จดัหาให้สําหรับ

provides จดัหาให้

provision ข้อกําหนด

provision of quarters ข้อกําหนดเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั

provisional ballot บตัรลงคะแนนชัว่คราว

provisional ballot envelope ซองบรรจบุตัรลงคะแนนชัว่คราว

provisional voter receipt ใบเสร็จของผู้ลงคะแนนชัว่คราว

provisional voting การลงคะแนนเสียงชัว่คราว

provisional voting guide คูมื่อการออกเสียงลงคะแนนชัว่คราว

prudent person standard มาตรฐานความรอบคอบของบคุคล

psychiatrist จิตแพทย์

psychological counselor ท่ีปรึกษาทางจิตวิทยา

psychologist นกัจิตวิทยา

psychotherapist นกัจิตบําบดั

PTA PTA

PTA-Honorary Service Award รางวลัเกียรติยศด้านการบริการ-PTA

PTSA PTSA

public สาธารณชน

public affairs สาธารณชนสมัพนัธ์
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public affairs specialist ผู้เช่ียวชาญสาธารณชนสมัพนัธ์

public agency หน่วยงานสาธารณชน

public assistance การช่วยเหลือจากรัฐ

public body ทบวงการเมือง

public citizen ประชากร

public contract code ประมวลกฎหมายวา่ด้วยสญัญาของรัฐ

public corruption fighter การตอ่ต้านการทจุริตของรัฐ

public defender ทนายของรัฐ

public defense attorney ทนายของรัฐ

public education ระบบการศกึษาของรัฐ

public elected officials เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับเลือกจากประชาชน

public employee พนกังานราชการ

public financing การเงินของรัฐ

public health สาธารณสขุ

public hearing ประชาพิจารณ์

public housing การเคหะ

public improvements การปรับปรุงสาธารณะ

public information officer เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศเก่ียวกบัสาธารณชน

public inspection period ระยะเวลาการตรวจสอบสาธารณะ

public interest attorney ทนายผู้ทํางานเพ่ือประโยชน์ของสาธารณชน

public involvement administrator ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกบัสาธารณชน

public labor management administration การบริหารจดัการด้านแรงงานของสาธารณชน

public law กฎหมายมวลชน

public librarian ห้องสมดุสาธารณะ

Public Library Construction and Renovation Bond Act กฎหมายวา่ด้วยพนัธบตัรการก่อสร้างและการซ่อมแซมห้องสมดุสาธารณะ

public matching funds กองทนุท่ีรัฐเสนอมีคา่เท่ากบักองทนุของภาคเอกชน

public matching funds and campaign expenditure limitations ข้อจํากดัของกองทนุท่ีรัฐเสนอมีคา่เท่ากบักองทนุของภาคเอกชนและข้อจํากดัในการใช้จ่ายเงินในการหาเสียง

public officer เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

public opinion ความคิดเห็นของสาธารณชน

public peace ความสงบสขุของประชาชน

public policy นโยบายสาธารณะ

public projects โครงการสาธารณะ

public reference librarian บรรณารักษ์อ้างอิงผู้ทํางานในห้องสมดุสาธารณะ

public relations งานประชาสมัพนัธ์

public resources code ประมวลกฎหมายวา่ด้วยข้อมลูของสาธารณชน

public rights attorney ทนายความเพ่ือสิทธิโดยชอบธรรมของพลเมือง

public safety ความปลอดภยัของสาธารณชน

Public Safety Committee คณะกรรมการเพ่ือความปลอดภยัของสาธารณชน

public safety facilities อาคารเพ่ือความปลอดภยัของสาธารณชน

public safety officer เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัของสาธารณชน

public school โรงเรียนรัฐบาล

public school teacher ครูโรงเรียนรัฐบาล
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public sector manager ผู้บริหารภาครัฐบาล

public servant ข้าราชการ

public service announcement การประกาศการบริการสาธารณชน

public services การบริการสาธารณชน

public services director ผู้ อํานวยการการบริการตอ่สาธารณชน

public speaker ผู้พดูในท่ีสาธารณะ

public system consultant ท่ีปรึกษาเก่ียวกบัระบบสาธารณะ

public transit การเดินทางโดยการขนสง่สาธารณะ

public utilities สาธารณปูโภค

public work การโยธาสาธารณะ

Public Works Department กรมการโยธาสาธารณะ

publication การตีพิมพ์

publication or posting of ordinances การตีพิมพ์หรือการประกาศตามกฎหมาย

publicist นกัประชาสมัพนัธ์

publish ตีพิมพ์

publisher ผู้พิมพ์

publisher and author ผู้พิมพ์และผู้แตง่

puff ads การโฆษณาท่ีเกินความจริง

pugilist instructor ครูสอนมวย

punch เจาะ

punch card บตัรเจาะ

punch card voting system ระบบการออกเสียงโดยใช้บตัรเจาะ

puncher เคร่ืองเจาะ

purchases ซือ้

purchasing การซือ้

purple heart medal เหรียญกล้าหาญรูปหวัใจสีมว่ง

purpose จดุมุง่หมาย

pursuant to ตามท่ี

push poll การสํารวจความคิดเห็นท่ีสร้างให้เกิดการเข้าใจผิด

PVBMV PVBMV

Quadrant จตภุาค / เสีย้ว / หนึ่งในส่ีสว่น

qualifications คณุสมบตัิ

qualified มีคณุสมบตัิครบ

qualified voter ผู้ออกเสียงลงคะแนนท่ีมีคณุสมบตัิครบ

Quality and Productivity Commission คณะกรรมการด้านคณุภาพและกําลงัผลิต

quality assurance การรับประกนัคณุภาพ

quality control การควบคมุคณุภาพ

quality management การบริหารจดัการคณุภาพ

quality of life คณุภาพของชีวิต

quarters ไตรมาส

quasi-judicial กึ่งตลุาการ

quasi-municipal corporation บริษัทกึ่งเทศกิจ
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quick steps to voting ขัน้ตอนท่ีรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้

quo warranto หมายสัง่ให้ชีแ้จง

quorum องค์ประกอบ

quorum องค์ประชมุ

R.S.V.P. RSVP (โปรดตอบ)

rabbi พระในศาสนายิว

radar man and air gunner ทหารเรดาร์ และนายปืนอากาศ

radio วิทยุ

radio announcer ผู้ประกาศขา่ววิทยุ

radio program director ผู้ อํานวยการโปรแกรมวิทยุ

radio show host โฆษกวิทยุ

radio talk host โฆษกรายการวิทยุ

radiological technologist นกัเทคโนโลยีรังสี

rail transit assessments การประเมินการเดินทางโดยรถไฟ

railroad switchman ผู้ควบคมุแผงวงจรปิดเปิดทางรถไฟ

railroad worker คนงานทางรถไฟ

Rainy Day Fund กองทนุสําหรับกรณีฉกุเฉิน / กองทนุสําหรับช่วงเวลาขดัสน

raise test scores ผลคะแนนทดสอบสงูขึน้

raise the bar ขีดมาตรฐานสงูขึน้

ramp ทางลาด

ranch camp ท่ีพกัชัว่คราวฟาร์มปศสุตัว์

rancher เจ้าของฟาร์มปศสุตัว์

random alphabet drawing การจบัฉลากตวัอกัษรแบบสุม่

randomized alphabet drawing การจบัฉลากตวัอกัษรเชิงสุม่

range area เขตอาณาบริเวณ

rank choice voting การออกเสียงลงคะแนนตวัเลือกตามตําแหน่ง

rank-and -file จดัอนัดบัและเข้าแฟ้ม

ranked choice voting ทางเลือกอนัดบัการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้

rapid transit รถไฟใต้ดิน

rate อตัรา

rate of contribution อตัราการบริจาค

rate of taxation อตัราของระบบการจดัเก็บภาษี

rate setting การกําหนดอตัรา

rates and charges อตัราและคา่

rates of withdrawal อตัราการถอนตวั

rates, rules and regulations อตัรา กฎเกณฑ์และข้อกําหนด

ratification การอนมุตัิ

ratify อนมุตัิ

RE broker นายหน้า RE

Read Across America Day วนัแห่งการอา่นหนงัสือทัว่อเมริกา

reading and literacy improvement การปรับปรุงการอา่นและการรู้หนงัสือ

reading recovery การกลบัมีประสิทธิภาพในการอา่น
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Ready, Set, Read จดัเตรียม เตรียมพร้อม อา่น

real estate อสงัหาริมทรัพย์

real estate broker นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์

Real Estate Korean American Brokers Association สมาคมตวัแทนจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เกาหลีอเมริกนั

real estate salesperson พนกังานขายอสงัหาริมทรัพย์

real property appraiser ผู้ประเมินคา่ทรัพย์สินท่ีเป็นท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง

realignment การปรับเปล่ียน

realtor นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์

realtor consultant ท่ีปรึกษานายหน้าอสงัหาริมทรัพย์

realtors director ผู้ อํานวยการนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์

realty broker นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์

reappointment การแตง่ตัง้อีกครัง้

reapportion แบ่งสว่นใหม่

reasonable สมเหตสุมผล

reassignments การมอบหมายใหม่

rebate ให้สว่นลด

rebuttal to argument against การโต้แย้งการอภิปรายคดัค้าน

rebuttal to argument in favor of การโต้แย้งการอภิปรายสนบัสนนุ

rebuttal to the argument against measure การโต้แย้งการอภิปรายคดัค้านมาตรการ

rebuttal to the argument for measure การโต้แย้งการอภิปรายสนบัสนนุมาตรการ

rebuttals การโต้แย้ง

recall การเรียกกลบั

recall answer ตอบการเรียกกลบั

recall ballot บตัรลงคะแนนท่ีเรียกกลบั

recall campaign organizer ผู้จดัการรณรงค์การเรียกกลบั

recall election การเลือกตัง้แบบถอดถอน

recall grounds พืน้ฐานการเรียกกลบั

recall of public officer เรียกกลบัพนกังานของรัฐ

recall petition คําขอให้มีการถอดถอน

recall prevails การเรียกกลบัมีผลจริง

recall statements แถลงการเรียกกลบั

recall to active duty เรียกกลบัเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ี

receiving clerk เจ้าหน้าท่ีรับ

reception การต้อนรับ

receptionist พนกังานต้อนรับ

recital การบรรยายความจริง

recite on the face of the bonds สาธยายเก่ียวกบัพนัธบตัร

reclaimed water นํา้ท่ีได้รับการปรับสภาพ

reclamation board คณะกรรมการการถอนคืน

recognition การรับรอง

recommendations คําแนะนํา

reconcile ทําให้ยอมรับ
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record message บนัทึกข้อความ

recorder ผู้บนัทึก

records บนัทึก

recount นบัใหม่

recount process กระบวนการนบัใหม่

recreation สนัทนาการ

Recreation and Park District เขตสนัทนาการและสวนสาธารณะ

Recreation and Parks Department กรมสนัทนาการและสวนสาธารณะ

recreation supervisor หวัหน้าสนัทนาการ

recreational เก่ียวกบัสนัทนาการ

recruit รับคนใหม่

recruitment and selection การสรรหาใหมแ่ละการเลือก

recycling การนํากลบัมาใช้ใหม่

recycling programs coordinator ผู้ประสานงานโปรแกรมการนํากลบัมาใช้ใหม่

redeemable ไถ่ถอนคืนได้

redemption การไถ่ถอนคืน

redevelopment การพฒันาใหม่

Redevelopment Agency Oversight Committee คณะกรรมการควบคมุดแูลหน่วยงานพฒันาใหม่

Redevelopment Project Area Committee คณะกรรมการโครงการการพฒันาพืน้ท่ีใหม่

redistricting การกําหนดเขตใหม่

redistricting by ordinance การกําหนดเขตใหมโ่ดยกฎหมาย

Redistricting Commission คณะกรรมาธิการการกําหนดเขตใหม่

redistricting process กระบวนการกําหนดเขตใหม่

reduce budget ลดงบประมาณ

reduction of demand on treasury การลดอปุสงค์เก่ียวกบักรมการคลงั

redwood forests ป่าไม้เรดวดู

re-elect การเข้ารับตําแหน่งอีก

re-election การเลือกเข้ารับตําแหน่งอีก

referee ผู้ตดัสิน

referee กรรมการผู้ตดัสิน

referenda petition การอทุธรณ์การออกเสียงประชามติ

referendum การลงประชามติ

referendum measure มาตรการการลงประชามติ

referendum ordinance การลงประชามติตามกฎหมาย

referendum statute กฎหมายวา่ด้วยการลงประชามติ

refinance กู้ เงินใหม่

refinery worker คนงานโรงกลัน่นํา้มนั

reform ปฏิรูป

reform party ปฏิรูปพรรค

refrigeration การทําความเย็น

refund bonds พนัธบตัรการใช้เงินคืน

refund of contributions คืนเงินจากการบริจาค
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regional ภมิูภาค

regional board คณะกรรมการภมิูภาค

regional environmental leader ผู้นําด้านส่ิงแวดล้อมระดบัภมิูภาค

Regional Occupation Program Commission คณะกรรมาธิการโครงการอาชีพระดบัภมิูภาค

Regional Occupational Program โครงการอาชีพระดบัภมิูภาค

Regional Vector Control Board คณะกรรมการควบคมุพาหะนําโรคระดบัภมิูภาค

register ลงทะเบียน

register to vote ลงทะเบียนเพ่ือการออกเสียงเลือกตัง้

registered ได้ลงทะเบียน

registered home address ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน

registered voters ผู้ออกเสียงลงคะแนนท่ีได้ลงทะเบียน

registrable สามารถลงทะเบียน

registrar of records บนัทึกของนายทะเบียน

registrar of voters นายทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนน

Registrar-Record นายทะเบียน-บนัทึก

registrar-recorder นายทะเบียน-ผู้บนัทึก

registrar's office สํานกังานนายทะเบียน

registration การลงทะเบียน

registration by mail form การลงทะเบียนโดยทางแบบฟอร์มไปรษณีย์

registration certificates ใบรับรองการลงทะเบียน

registration form แบบฟอร์มการลงทะเบียน

registration request line แถวสําหรับการลงทะเบียน

registration-by-mail การลงทะเบียนโดยทางไปรษณีย์

Regular Board of Education Elections คณะกรรมการการศกึษาการเลือกตัง้โดยทัว่ไป

regular city elections การเลือกตัง้ของเมืองโดยทัว่ไป

regular grand jury คณะลกูขนุใหญ่โดยทัว่ไป

regular session การประชมุโดยทัว่ไป

regulation กฎข้อบงัคบั

regulatory functions หน้าท่ีการควบคมุบงัคบั

rehabilitation and restoration การฟืน้ฟสูภาพและการกลบัสูส่ภาพปกติ

rehabilitation centers ศนูย์การฟืน้ฟสูภาพ

reimbursements การชําระเงินคืน

reinstatement การฟืน้สญัญา

reject ปฏิเสธ

Relay for Life ว่ิงผลดัเพ่ือชีวิต

released liability ความรับผิดชอบได้รับการปลดปลอ่ย

reliable leadership responsive การตอบสนองเก่ียวกบัความเป็นผู้นําท่ีเช่ือถือได้

reliable water supply การประปาท่ีวางใจได้

remedies for default การแก้ไขสําหรับการผิดสญัญา

remodeling contractor ผู้ รับเหมาการก่อสร้างเพ่ิมเติม

removal การถอดถอน

renovation การซ่อมแซม
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Rent Adjustments Commission คณะกรรมาธิการการปรับแก้คา่เช่า

rent board member สมาชิกคณะกรรมการคา่เช่า

rent commissioner กรรมาธิการคา่เช่า

rent control board commissioner กรรมาธิการคณะกรรมการควบคมุคา่เช่า

rent control commissioner กรรมาธิการควบคมุคา่เช่า

repairs and upgrades ซ่อมแซมและยกระดบั

repay จ่ายเงินคืน

repayment การจ่ายเงินคืน

repeal เพิกถอน

repeal of เพิกถอนของ

repealed ถกูเพิกถอน

repeals and re-enacts เพิกถอนและออกกฎหมายใหม่

repel ผลกัดนั

replenishment district representative ตวัแทนเขตเพ่ิมเติม

reply การตอบรับ

reporter ผู้รายงาน

representation system ระบบการดําเนินการแทน

representative ตวัแทน

republican รีพบัลิกนั

Republican Central Committee คณะกรรมการกลางพรรครีพบัลิกนั

Republican Party พรรครีพบัลิกนั

republican whip การสนบัสนนุของพรรคลีพบัลิกนั

request ร้องขอ

requests for and issuances of opinions; advice ร้องขอและให้ความคิดเห็น แนะนํา

required tax rate อตัราภาษีท่ีกําหนด

requirements ข้อกําหนด

re-register ลงทะเบียนใหม่

rescue mission ภารกิจการช่วยเหลือ

research วิจยั

researcher ผู้ วิจยั

reservation for departmental purposes การสํารองเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแบ่งแผนก

reserve สํารอง

reserve funds กองทนุสํารอง

reserve officer ทหารกองหนนุ

reservoir อา่งเก็บนํา้

resettlement franchises แฟรนไชส์ท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่

residence ถ่ินท่ีอยู่

residence address ท่ีอยู่ของผู้พกัอาศยั

residency requirement ข้อกําหนดเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั

residential เก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั

residential community ชมุชนเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั

residential taxpayer ผู้เสียภาษีเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั
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resident's association สมาคมของผู้พกัอาศยั

resolution การลงมติ

resolution chapter การลงมติ บทท่ี

resolution no. การลงมติ หมายเลข

resource แหลง่ทรัพยากร

respectfully submitted การสง่มอบตามลําดบั

respiratory care practitioner แพทย์เวชปฏิบตัิดแูลเก่ียวกบัการหายใจ

respite care ดแูลเพ่ือการทเุลา

respond การตอบรับ

responsibilities ความรับผิดชอบ

restaurant ภตัตาคาร

restaurant ร้านอาหาร

restaurant manager ผู้จดัการภตัตาคาร

restaurateur เจ้าของภตัตาคาร

restoration การบรูณะ

restore ปฏิสงัขรณ์

restriction on การจํากดัขอบเขตเร่ือง

restrictions การจํากดัขอบเขต

restrooms ห้องนํา้

retail การขายปลีก

retail grocer ร้านค้าปลีกของชํา

retail manager ผู้จดัการร้านค้าปลีก

retail worker คนงานการขายปลีก

retain สงวนไว้

retired เกษียณอายุ

retired administrator ผู้บริหารท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired aerospace engineer วิศวกรยานอวกาศท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired airport manager ผู้จดัการสนามบินท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired army colonel พนัเอกท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired business owner เจ้าของธรุกิจท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired business woman นกัธรุกิจหญิงท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired businessman นกัธรุกิจท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired businesswoman นกัธรุกิจหญิงท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired CEO CEO ท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired educator นกัการศกึษาท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired engineer วิศวกรท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired environmental engineer วิศวกรส่ิงแวดล้อมท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired government analyst นกัวิเคราะห์ของรัฐฯ ท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired government worker ข้าราชการท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired legal secretary เลขาธิการฝ่ายกฎหมายท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired legalization officer เจ้าหน้าท่ีนิติกรณ์ท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired nurse พยาบาลท่ีเกษียณอายแุล้ว
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retired paralegal ทนายความท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired police chief อธิบดีกรมตํารวจท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired political assistant ผู้ช่วยพรรคการเมืองท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired professor ศาสตราจารย์ท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired school superintendent ผู้ อํานวยการโรงเรียนท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired school teacher ครูโรงเรียนท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired sheriff's lieutenant รองนายอําเภอท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired teacher ครูท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired technical writer นกัเขียนทางเทคนิคท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired technology manager ผู้จดัการเทคโนโลยีท่ีเกษียณอายแุล้ว

retired union member สมาชิกสหภาพแรงงานท่ีเกษียณอายแุล้ว

retirement การเกษียณอายุ

retirement credit เงินเดือนจากช่วงเวลาในการทํางาน

retirement fund กองทนุจากครบเกษียณอายกุารทํางาน

retirement fund ผลประโยชน์เม่ือออกจากงานเน่ืองจากครบเกษียณอายุ

retirement system ระบบการเกษียณอายุ

retroactive ผลย้อนหลงั

retrofit การปรับปรุงใหม่

return address ท่ีอยู่สง่กลบั

return of election เรียกคืนการเลือกตัง้

reuse planning authority ผู้มีอํานาจในการวางแผนการใช้ซํา้

revenue รายได้

Revenue and Taxation Code ประมวลกฎหมายวา่ด้วยเงินรายได้และระบบการจดัเก็บภาษี

revenue bonds พนัธบตัรรายได้

revenue funds กองทนุรายได้

revenue generated by the tax รายได้ท่ีเฉล่ียโดยภาษี

revenue limit ขอบเขตของรายได้

revenue sharing การแบ่งปันรายได้

revenue sharing trust fund กองทนุทรัสต์จากการแบ่งปันรายได้

reverend บาทหลวง

review ตรวจสอบ

review commission คณะกรรมาธิการตรวจสอบ

revisions การแก้ไขใหม่

revisions to city election procedures การแก้ไขตอ่กระบวนการเลือกตัง้ของเมือง

revitalization zones เขตการฟืน้ฟสููส่ภาพเดิม

revitalize ฟืน้ฟสููส่ภาพเดิม

revival time เวลาแห่งการฟืน้ฟู

revocation upon notice การเพิกถอนตามประกาศ

revolving fund กองทนุหมนุเวียน

re-zoning การจดัแบ่งเขตใหม่

ridgeline สนัเขา

ridgeline preservation ordinance กฎหมายการป้องกนัสนัเขา
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right of life สิทธิในการดํารงชีวิต

right to purchase สิทธิในการซือ้

right to vote สิทธิในการเลือกตัง้

risk management การจดัการความเส่ียง

risk manager ผู้จดัการด้านความเส่ียง

road construction salesman พนกังานขายวสัดกุ่อสร้างถนน

Roberti-Z'berg-Harris Urban Open Space and Recreational Program Act กฎหมายวา่ด้วยโครงการกิจกรรมกลางแจ้งและสนัทนาการในเมืองของ Roberti-Z'berg-Harris

rocket scientist นกัวิทยาศาสตร์ด้านจรวด

roofer ช่างมงุหลงัคา

roofing contractor ผู้ รับเหมาการมงุหลงัคา

Rookie of the Year Award รางวลันกักีฬาหน้าใหมย่อดเย่ียมแห่งปี

rose garden สวนกหุลาบ

roster ทะเบียนรายช่ือ

roster index ดรรชนีทะเบียนรายช่ือ

roster of voters ทะเบียนรายช่ือผู้ออกเสียงลงคะแนน

roster page ทะเบียนรายช่ือ

rotary โรตารี

rotary club สโมสรโรตารี

rowing coach ครูฝึกการกรรเชียงเรือ

RSS feed โปรแกรมป้อนข้อมลู RSS

rubber seal ตราประทบั

rubber stamp ตรายาง

rules กฎเกณฑ์

rules and regulations กฎเกณฑ์และกฎข้อบงัคบั

rules for submitting arguments for and against ballot measures กฎเกณฑ์สําหรับการสง่มอบการอภิปรายสนบัสนนุและคดัค้านมาตรการบตัรเลือกตัง้

run for เสนอเพ่ือเข้าชิงตําแหน่ง

runoff การเลือกตัง้พิเศษรอบท่ีสองเพ่ือการชีข้าดผู้ชนะ

runoff election การเลือกตัง้พิเศษรอบท่ีสองเพ่ือการชีข้าดผู้ชนะ

S.J.D S.J.D

Sacramento City Taxpayers' Rights League สหพนัธ์สิทธ์ิของผู้ เสียภาษีเมือง Sacramento

safe drinking water นํา้ดื่มท่ีปลอดภยั

safe house บ้านท่ีปลอดภยั

safe neighborhoods ละแวกบ้านท่ีปลอดภยั

Safe, Clean, Reliable Water Supply Bond Act กฎหมายวา่ด้วยหลกัประกนัความปลอดภยั ความสะอาด ความเช่ือถือได้ของนํา้ประปา

Safer Sex In The Adult Film Industry Act กฎหมายวา่ด้วยการร่วมเพศท่ีปลอดภยักวา่ในอตุสาหกรรมภาพยนตร์ผู้ใหญ่ (หนงัโป๊)

safety members pension ความปลอดภยัด้านเบีย้บํานาญของสมาชิก

safety net services บริการเครือขา่ยท่ีปลอดภยั

safety project โครงการท่ีปลอดภยั

salaries เงินเดือน

salary เงินเดือน

salary guidelines กฎเกณฑ์ของเงินเดือน

salary setting การกําหนดเงินเดือน
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sale of city property การขายทรัพย์สินของเมือง

sale of public utilities การขายสาธารณปูโภค

sale of the bonds การขายพนัธบตัร

sale or exchange of water and power โครงการขายหรือแลกเปล่ียนนํา้และไฟฟ้า

sales การขาย

sales manager ผู้จดัการฝ่ายขาย

sales representative ตวัแทนฝ่ายขาย

sales tax ภาษีการขาย

sales, marketing consultant ท่ีปรึกษาการตลาด การขาย

salesman พนกังานขาย

salesperson พนกังานขาย (ชาย)

saleswoman พนกังานขาย (หญิง)

salvation army หน่วยบรรเทาทกุข์

sample ballot บตัรลงคะแนนตวัอย่าง

sample ballot booklet อนสุารบตัรลงคะแนนตวัอย่าง

sample ballot group กลุม่บตัรลงคะแนนตวัอย่าง

sample ballot pamphlet จลุสารบตัรลงคะแนนตวัอย่าง

sample ballot translation การแปลบตัรลงคะแนนตวัอย่าง

sanitary districts เขตสขุาภิบาล

sanitation การสขุาภิบาล

sanitation and water agency หน่วยงานการสขุาภิบาลและประปา

sanitation contractor ผู้ รับเหมาการสขุาภิบาล

satellite communications technician ช่างเทคนิคการส่ือสารระบบดาวเทียม

satellite production scheduler ผู้กําหนดรายการการผลิตระบบดาวเทียม

satellite project manager ผู้จดัการโครงการดาวเทียม

Save Our Coastline Policy Committee คณะกรรมาธิการนโยบายรักษาชายฝ่ังของเรา

savings เงินออม

savings and loan institution สถาบนัเงินออมและเงินกู้

savings clause ข้อกําหนดเก่ียวกบัเงินออม

SBA SBA

SBA (Smarter Balance Assessment) SBA (การประเมินผลความสมดลุอย่างชาญฉลาด)

scenic areas พืน้ท่ีท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม

scheduled elections กําหนดการเลือกตัง้

scholarship administrator ผู้บริหารทนุการศกึษา

school โรงเรียน

school board คณะกรรมการโรงเรียน

school board member สมาชิกคณะกรรมการโรงเรียน

school board trustee คณะกรรมการทรัสตีของโรงเรียน

school boardmember สมาชิกคณะกรรมการโรงเรียน

school bonds พนัธบตัรของโรงเรียน

school bus driver พนกังานขบัรถโรงเรียน

school cafeteria worker พนกังานร้านอาหารของโรงเรียน
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School Cite Council-Committee คณะกรรมการของโรงเรียนแตล่ะโรงเรียน-กรรมการ

school district เขตโรงเรียน

School District Citizen's Oversight Committee คณะกรรมการควบคมุดแูลพลเมืองในเขตโรงเรียน

School District Special Bond Election การเลือกตัง้เก่ียวกบัพนัธบตัรพิเศษสําหรับเขตโรงเรียน

School District Special Election การเลือกตัง้พิเศษสําหรับเขตโรงเรียน

school district superintendent ผู้ อํานวยการเขตโรงเรียน

school dropout การออกจากโรงเรียนก่อนจบการศกึษา

school drop-out prevention specialist ผู้เช่ียวชาญการป้องกนันกัเรียนออกจากโรงเรียนก่อนจบการศกึษา

School Grants Committee คณะกรรมการด้านเงินช่วยเหลือโรงเรียน

school measure มาตรการโรงเรียน

school nurse พยาบาลประจําโรงเรียน

School Resource Officers เจ้าหน้าท่ีด้านทรัพยากรของโรงเรียน

School Site Attendance Boundary เขตการเข้าร่วมบริเวณโรงเรียน

School Site Committee คณะกรรมการโรงเรียน

school site council คณะกรรมการของโรงเรียน

School Site Leadership Team ทีมผู้นําโรงเรียน

school superintendent ผู้ อํานวยการโรงเรียน

school teacher ครูโรงเรียน

school trustee ทรัสตีของโรงเรียน

Schools Excess Liability Fund กองทนุหนีสิ้นโรงเรียน

Schools Excess Liability Fund (SELF) กองทนุหนีสิ้นโรงเรียน (SELF)

science education วิทยาศาสตร์ศกึษา

science educator นกัการศกึษาวิทยาศาสตร์

Science Fiction Association สมาคมบนัเทิงคดีทางวิทยาศาสตร์

science lab ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์

science teacher ครูวิทยาศาสตร์

Science Technology Engineering Art Math วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ คณิตศาสตร์

Science Technology Engineering Math วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์

scientist นกัวิทยาศาสตร์

scout leader ผู้นําลกูเสือ

scout master หวัหน้าหมูล่กูเสือ

screen printer เคร่ืองพิมพ์จอภาพ

scribe เสมียน

SCROC SCROC

sea reclamation act กฎหมายการฟืน้สภาพทางทะเล

seamstress ช่างเย็บผ้า

seasoned ปรุงรส

seat ท่ีนัง่ ตําแหน่ง

seat no. ท่ีนัง่หมายเลข

secession advisor ท่ีปรึกษาการถอนตวัออก

secession board คณะกรรมการการถอนตวั

second lieutenant ร้อยตรี
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secondary ลําดบัท่ีสอง

secondary school โรงเรียนมธัยมศกึษา

secrecy sleeve ซองเก็บบตัรเลือกตัง้ลบั

secret ballot envelope ซองเก็บบตัรเลือกตัง้ลบั

secretary เลขานกุาร

secretary of state เลขาธิการของรัฐ

Secretary of State of California เลขาธิการของรัฐ California

section หมวด

section มาตรา

secure juvenile home สถานสงเคราะห์เพ่ือความปลอดภยัของเดก็และเยาวชน

secure nominating petitions การร้องเรียนด้านการรับประกนัการเสนอช่ือเลือกตัง้

secured tax roll รายช่ือผู้ เสียภาษี

securities broker นายหน้าหลกัทรัพย์

securities fraud การฉ้อโกงหลกัทรัพย์

securities networking registrar นายทะเบียนการเครือขา่ยหลกัทรัพย์

security หลกัทรัพย์

security ตราสารหนี ้

security guard พนกังานรักษาความปลอดภยั

security officer เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั

see back cover กรุณาดปูกหลงั

see page ดท่ีูหน้า

seismic เก่ียวกบัแผน่ดินไหว

SEIU union organizer ผู้ก่อตัง้สหภาพ SEIU

SELAC SELAC

selected presidential candidate ผู้สมคัรรับเลือกตัง้ประธานาธิบดีท่ีได้รับเลือก

selective service system ระบบการเลือกบริการ

Selective Services การบริการท่ีกําหนด

SELF SELF

self-definition การนิยามตนเอง

self-determination การตดัสินใจด้วยตนเอง

self-employed ไมเ่ป็นลกูจ้างใคร

self-mailer pamphlet จลุสารแบบสง่ถึงตนเอง

semi-final official canvass การสํารวจความคิดเห็นอย่างเป็นทางการรอบก่อนสดุท้าย

senate วฒิุสภา

senate agriculture and water resources committee คณะกรรมการการเกษตรกรรมและแหลง่นํา้ของวฒิุสภา

senate aide ผู้ช่วยวฒิุสภา

senate bill ร่างกฎหมายท่ีวฒิุสภาเป็นผู้ เสนอ

senate case worker เจ้าหน้าท่ีคดีของวฒิุสภา

senate constitutional amendment การแก้ไขร่างรัฐธรรมนญูของวฒิุสภา

senate democratic consultant ท่ีปรึกษาพรรคเดโมแครตของวฒิุสภา

senate district เขตวฒิุสภา

senate district director ผู้บริหารเขตวฒิุสภา
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Senate Education Committee คณะกรรมการวฒิุสภาทางการศกึษา

senate field deputy ตวัแทนภาคสนามของวฒิุสภา

Senate Local Government Committee คณะกรรมการการปกครองท้องถ่ินของวฒิุสภา

senate majority leader ผู้นําเสียงข้างมากในสภาของวฒิุสมาชิก

senate president ประธานวฒิุสภา

senator วฒิุสมาชิก

senatorial เก่ียวกบัสภาสงู

senior อาวโุส

senior ชัน้ปีสดุท้าย

Senior Association สมาคมอาวโุส

senior center ศนูย์กลางผู้อาวโุส

senior citizen ผู้สงูอายุ

senior citizen organizations and clubs องค์กรและสมาคมผู้สงูอายุ

senior citizen organizer ผู้ก่อตัง้องค์กรผู้สงูอายุ

Senior Citizens Legal Advisory Board คณะกรรมการท่ีปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู้สงูอายุ

Senior Pathfinders ผู้บกุเบิกอาวโุส

senior project coordinator ผู้ประสานงานโครงการอาวโุส

senior servicesprovider ผู้ให้บริการระดบัอาวโุส

seniority ระดบัอาวโุส

seniority credit เครดิตจากการทํางานระดบัอาวโุส

seniors' coalition การประสานความร่วมมือกนัของผู้อาวโุส

seniors' community worker เจ้าหน้าท่ีชมุชนของผู้อาวโุส

Seniors Helping Our Police ผู้สงูอายชุ่วยเหลือตํารวจของเรา

sentence การตดัสิน

sentence ประโยค

separation of powers การแบ่งอํานาจ

sergeant นายสิบ

serial bonds พนัธบตัรท่ีออกพร้อมกนัแตแ่บ่งเป็นพนัธบตัรท่ีมีวนัครบอายแุละอตัราดอกเบีย้ตา่งกนั

serial number ลําดบัหมายเลข

service บริการ /การบริการ

service center ศนูย์บริการ

service-connected disability การทพุพลภาพท่ีเกิดจากการทํางาน

services บริการ /การบริการ

set forth แสดง

set forth ระบุ

setback ความล้มเหลว

settlement of litigation ข้อตกลงของการฟ้องร้องคดี

severability การแยกออกจากกนัได้

severance damage มลูคา่ของทรัพย์สินลดลงจากการแยกออก

sewer district เขตท่อระบายนํา้

sewer rate อตัราการระบายนํา้เสีย

sex offenders ผู้กระทําผิดโดยการละเมิดทางเพศ
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sex offenses การกระทําความผิดโดยการละเมิดทางเพศ

Sexually Transmitted Diseases โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์

shall be allocated ให้ถือวา่จดัสรร

shall presiding justice จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

shall take effect ให้ถือวา่มีผลบงัคบัใช้

shaman พระ

shaman หมอ

share แบ่งปัน

shared districts เขตร่วม

shared work benefits แบ่งปันผลประโยชน์ของงาน

sheet metal แผน่เหลก็

sheriff นายอําเภอ

sheriff commander ผู้บญัชาการ (นายอําเภอ)

Sheriff Explorer Program โปรแกรมสํารวจของนายอําเภอ

sheriff lieutenant ร้อยโท (นายอําเภอ)

sheriff stations สถานีนายอําเภอ

sheriff, Los Angeles County นายอําเภอ มณฑล Los Angeles

Sheriff’s Youth Activities League ลีกกิจกรรมเยาวชนของนายอําเภอ

sheriff's sergeant นายสิบ (นายอําเภอ)

shoe builder ช่างทํารองเท้า

shoe manufacturer ผู้ผลิตรองเท้า

shooting sports retailer เจ้าของร้านค้าปืน

shop steward ตวัแทนร้านค้า

short term ระยะสัน้

short title ช่ือย่อตําแหน่ง

show identification แสดงบตัรประจําตวั

shuttle พาหนะขนสง่สาธารณะ

sign and date เซ็นช่ือและวนัท่ี

sign language interpreter ลา่มภาษามือ

signature ลายเซ็น

signature by autograph ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์

silk screen printer เคร่ืองพิมพ์ซิลค์สกรีน

sincerely ด้วยความจริงใจ

singer นกัร้อง

single family ครอบครัวเดียว

single ordinance กฎหมายเด่ียว

single parent บิดาหรือมารดา

single-family dwelling ท่ีพกัอาศยัสําหรับครอบครัวเดียว

sinking fund เงินกองทนุท่ีสะสมไว้

siphoning การตกัตวงผลประโยชน์ให้ตวัเอง

sister city เมืองพนัธมิตร

SITE SITE
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site council คณะกรรมการเขต

sites สถานท่ีตัง้

sites sacred to local Indian tribes for generations สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิสําหรับเผา่อินเดียนในท้องถ่ินซึ่งใช้กนัมาหลายชัว่อายคุน

situation สถานการณ์

skill center ศนูย์ฝึกวิชาชีพ

skilled nursing การพยาบาลท่ีมีความเช่ียวชาญ

slate mailer ซองรายช่ือผู้สมคัรรับเลือกตัง้ท่ีสง่ทางไปรษณีย์

sleeve ซองจดหมาย

slot machines เคร่ืองหยอดเหรียญสําหรับเลน่พนนั

small business ธรุกิจขนาดเลก็

small business executive ผู้บริหารธรุกิจขนาดเลก็

small business owner เจ้าของธรุกิจขนาดเลก็

small businessman นกัธรุกิจขนาดเลก็

small businessperson นกัธรุกิจขนาดเลก็

small businesswoman นกัธรุกิจขนาดเลก็หญิง

small claims court ศาลสําหรับข้อเรียกร้องย่อย

small independent businessman นกัธรุกิจอิสระขนาดเลก็

Smarter Balance Assessment การประเมินผลความสมดลุอย่างชาญฉลาด

smooth transition การสง่ผา่นท่ีราบร่ืน

SMRS SMRS

snap tallies การนบัคะแนนอย่างรวดเร็ว

soccer governing board คณะกรรมการการปกครองกีฬาฟตุบอล

social class ระดบัสงัคม

social promotion การสง่เสริมสงัคม

social science research การวิจยัสงัคมศาสตร์

social security การประกนัสงัคม

social security number หมายเลขการประกนัสงัคม

social services coordinator ผู้ประสานงานการบริการสงัคม

social worker นกัสงัคมสงเคราะห์

society สงัคม

Society for Information Technology and Teacher Education สงัคมเพ่ือข้อมลูสารสนเทศและการศกึษาของครู

Society for Information Technology and Teacher Education (SITE) สงัคมเพ่ือข้อมลูสารสนเทศและการศกึษาของครู (SITE)

sociology สงัคมวิทยา

soda โซดา

soda นํา้อดัลม

software ซอฟต์แวร์

software engineer วิศวกรรมซอฟต์แวร์

software firm owner เจ้าของบริษัทซอฟต์แวร์

solar car team ทีมรถยนต์พลงังานแสงอาทิตย์

sole โดดเด่ียว

solid waste landfill สถานทิง้ส่ิงปฏิกรูณ์

solvency ความสามารถในการชําระหนี ้
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solvency การลอยตวั

songwriter นกัแตง่เพลง

Soroptimist Woman of Distinction in Education องค์กรอาสาสมคัรของสตรีผู้ทรงเกียรติในการศกึษา

sound engineer วิศวกรเสียง

sound financial การเงินท่ีมัน่คง

Southern California Association of Governments สมาคมของรัฐบาลใน Southern California

Southern California Municipal Athletic Federation สหพนัธ์การกีฬาในเขตเทศบาล Southern California

Southern California Regional Occupational Center ศนูย์อาชีพระดบัภมิูภาค Southern California

Southern California Regional Occupational Center (SCROC) ศนูย์อาชีพระดบัภมิูภาค Southern California (SCROC)

Southern California Water Committee คณะกรรมการนํา้ของ Southern California

Southern California Water Utilities Association สมาคมนํา้เพ่ือการสาธารณปูโภค Southern California

Southwest Quadrant เสีย้วด้านตะวนัตกเฉียงใต้

space engineer วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน

space saver project โครงการใช้ท่ีวา่งให้เป็นประโยชน์

space vehicle technician ช่างเทคนิครถยนต์อวกาศ

Spanish professor ศาสตราจารย์สอนภาษาสเปน

spanish teacher ครูสอนภาษาสเปน

spaying & neutering your pets การทําหมนัและตอนสตัว์ของท่าน

speaker โฆษก

speaker bureau โฆษกรัฐบาล

speaker of the assembly โฆษกของสมชัชา

speaker of the California State Assembly โฆษกของสมชัชาแห่งรัฐ California

speaker of the house ประธานสภาผู้แทนราษฎร

special bond election การเลือกตัง้พนัธบตัรพิเศษ

special circumstances กรณีพิเศษ

special district เขตการปกครองพิเศษ

special education การศกึษาพิเศษ

special education assistant ผู้ช่วยการศกึษาพิเศษ

Special Education Local Advisory Committee คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านการศกึษาพิเศษ

Special Education Local Advisory Committee (SELAC) คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านการศกึษาพิเศษ (SELAC)

special education teacher ครูสอนการศกึษาพิเศษ

special election การเลือกตัง้พิเศษ

special events coordinator ผู้ประสานงานเหตกุารณ์พิเศษ

special events manager ผู้บริหารเหตกุารณ์พิเศษ

special interests กลุม่หวงัผลประโยชน์

special municipal election การเลือกตัง้เทศบาลพิเศษ

special Olympic director ผู้ อํานวยการโอลิมปิกพิเศษ

special pay การจ่ายเงินพิเศษ

special primary election การเลือกตัง้ขัน้ต้นพิเศษ

special recall election การเลือกตัง้แบบถอดถอนพิเศษ

special reorganization การจดัระเบียบใหมพิ่เศษ

special runoff election การเลือกตัง้ผู้สมคัรรอบสองพิเศษ
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special water taxes ภาษีพิเศษคา่นํา้

specify ระบุ

speech language pathologist นกัอรรถบําบดั

speech pathologist นกัแก้ไขการพดู

speech therapist การบําบดัวาทะศิลป์

spending limits ขีดจํากดัในการใช้จ่าย

splendid scenic landscapes ภมิูประเทศท่ีงดงามท่ีสดุ

spoiled ballot บตัรเสีย

sponsor ผู้ให้ทนุ

sponsor signatures ลายเซ็นผู้ให้ทนุ

sporting goods store ร้านขายอปุกรณ์กีฬา

Sports Complex Task Force หน่วยปฏิบตัิการเฉพาะกิจศนูย์การกีฬา

sports official เจ้าหน้าท่ีกีฬา

sports writer นกัเขียนคอลมัน์กีฬา

sprawl การพฒันาเมืองโดยไมมี่ข้อบงัคบั

sprucing-up ทําให้เป็นระเบียบ

square ส่ีเหล่ียมจตัรัุส

square feet ตารางฟตุ

square feet of floor area ตารางฟตุของพืน้ท่ีราบ

Sr. deputy รองอาวโุส

staff เจ้าหน้าท่ี

staff ban กฎข้อบงัคบัของเจ้าหน้าท่ี

stage technician ช่างเทคนิคเวทีการแสดง

stake holder ผู้ถือหุ้น

Stakeholders Advisory Committee คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้มีสว่นได้สว่นเสีย

standard classrooms จํานวนมาตรฐานของนกัเรียนตอ่ครูในชัน้เรียน

standby สํารอง

standing committee คณะกรรมาธิการสามญัประจําสภา

STAR Application Form แบบฟอร์มใบสมคัร STAR

STAR student pollworker เจ้าหน้าท่ีการเลือกตัง้ซึ่งเป็นนกัเรียน STAR

STAR Student Pollworker Program โครงการ STAR เจ้าหน้าท่ีการเลือกตัง้ซึ่งเป็นนกัเรียน

STAR Student Pollworker Training การฝึกอบรมนกัเรียนเพ่ือเป็นเจ้าหน้าท่ีการเลือกตัง้ STAR

STAR teacher coordinator คณุครูซึ่งเป็นผู้ประสานงาน STAR

stars and stripes ธงชาติอเมริกนั

state รัฐ

State Academic Standards Commission คณะกรรมาธิการมาตรฐานด้านวิชาการของรัฐ

state accounting laws กฎหมายวา่ด้วยการบญัชีของรัฐ

state air resources board คณะกรรมการหน่วยงานแหลง่อากาศบริสทุธ์ิ

state assembly สมชัชาของรัฐ

state assembly member สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ

state assemblyman สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของรัฐ

state assemblymember สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ

Thai Glossary 130 of 152 4/12/2017



state assemblywoman สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรหญิงของรัฐ

State Attorney General's Office สํานกังานอยัการสงูสดุของรัฐ

state bar เนติบณัฑิตยสภาของรัฐ

state board auditor คณะกรรมการตรวจสอบบญัชีของรัฐ

state bond debt ตราหนีสิ้นของรัฐ

state bonds พนัธบตัรของรัฐ

state business advisor ท่ีปรึกษาทางธรุกิจของรัฐ

State Central Committee คณะกรรมการกลางของรัฐ

state certified appraiser ผู้ประเมินมลูคา่ท่ีได้รับการรับรองของรัฐ

State Coastal Conservancy การอนรัุกษ์ชายฝ่ังของรัฐ

state commissioner กรรมาธิการของรัฐ

state constitution รัฐธรรมนญูของรัฐ

state consumer director ผู้ อํานวยการผู้บริโภคของรัฐ

state controller ผู้ควบคมุการเงินของรัฐ

state costs คา่ใช้จ่ายของรัฐ

State Council on Developmental Disabilities สภาเพ่ือการพฒันาผู้ทพุพลภาพแห่งรัฐ

state educational consultant ท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการศกึษาของรัฐ

State Employees' Retirement System ระบบเกษียณอายขุองข้าราชการของรัฐ

State Employment Development Department กรมการพฒันาการวา่จ้างของรัฐ

State Farm Insurance agent state เจ้าหน้าท่ี State Farm Insurance ของรัฐ

state funds กองทนุของรัฐ

state game warden เจ้าหน้าท่ีผู้พิทกัษ์สตัว์ป่าของรัฐ

State General Obligation Bond Law กฎหมายวา่ด้วยพนัธบตัรการผกูพนัโดยทัว่ไปของรัฐ

state government รัฐบาลประจํารัฐ

state historical building code ประมวลกฎหมายควบคมุอาคารทางประวตัิศาสตร์ของรัฐ

State Humane Association of California สมาคมเมตตาแห่งรัฐ California

state initiative การเร่ิมออกกฎหมายของรัฐ

state inspector ผู้ตรวจสอบรัฐ

state insurance commissioner กรรมาธิการการประกนัภยัของรัฐ

state license fee คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตของรัฐ

state measure การร่างกฎหมายของรัฐ

State of Our Children Town Hall สถานะของศาลากลางเมืองสําหรับลกูหลานของเรา

state of the art การพฒันาขัน้สงูสดุ

state officer เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

state proposition ญัตติของรัฐ

state recognition การรับรองของรัฐ

state senate วฒิุสภาของรัฐ

State Senate District Special Primary Election การเลือกตัง้ขัน้ต้นพิเศษเขตวฒิุสภาของรัฐ

state senate majority leader ผู้นําเสียงข้างมากของวฒิุสภาของรัฐ

state senator วฒิุสมาชิกของรัฐ

State Subdivision Map Act กฎหมายวา่ด้วยแผนท่ีสว่นย่อยของรัฐ

state superintendent ผู้ อํานวยการรัฐ
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state superintendent of school ผู้ อํานวยการโรงเรียนของรัฐ

state treasurer เหรัญญิกของรัฐ

State Water Resources Control Board คณะกรรมการควบคมุแหลง่นํา้ของรัฐ

statement ข้อความ

statement แถลงการณ์

statement in compliance แถลงการณ์ความร่วมมือ

statement in compliance with election code แถลงการณ์ความร่วมมือกบัประมวลกฎหมายการเลือกตัง้

statement in compliance with elections code sections แถลงการณ์ความร่วมมือกบัประมวลกฎหมายมาตราการเลือกตัง้

statement in compliance-measure แถลงการณ์ความร่วมมือ - มาตรการ

statement of แถลงการณ์

statement of budget priorities การแถลงลําดบัความสําคญัของงบประมาณ

statement of contest แถลงการณ์คดัค้าน

statement of economic interests แถลงการณ์เก่ียวกบัประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

statement of election แถลงการณ์ของการเลือกตัง้

statement of reason แถลงเหตผุล

statement of registration แถลงการณ์การลงทะเบียน

statement of write-in candidacy แถลงการณ์ของผู้สมคัรรับเลือกตัง้ท่ีไมมี่ช่ือในบตัรลงคะแนน ผู้ออกเสียงได้เขียนช่ือลงบนบตัร

state's immunity ความคุ้มครองไมใ่ห้ถกูฟ้องร้องของรัฐ

statewide ทัว่ทัง้รัฐ

statewide direct primary election การเลือกตัง้ขัน้ต้นโดยตรงทัว่ทัง้รัฐ

statewide facilities taskforce หน่วยปฏิบตัิการอํานวยความสะดวกทัว่ทัง้รัฐ

statewide procedures การดําเนินการทัว่ทัง้รัฐ

Statewide Special Election การเลือกตัง้พิเศษทัว่ทัง้รัฐ

station commander, Industry Sheriff Station ผู้บญัชาการประจําการ สถานีประจําการนายอําเภอเขตอตุสาหกรรม

statues of ตามกฎหมายของ

status สถานภาพ

status of incumbent officers and employees สถานภาพของเจ้าหน้าท่ีและข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่ง

statute พระราชบญัญัติ

statutory limitation ขีดจํากดัของระยะเวลาตามกฎหมาย

STD STD

STD (Sexually Transmitted Diseases) STD (โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์)

STEAM STEAM

STEAM (Science Technology Engineering Art Math) STEAM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ คณิตศาสตร์)

steam fitter ช่างประกอบติดตัง้เคร่ืองจกัรไอนํา้

steelworker คนงานเหลก็กล้า

steering committee คณะกรรมการอํานวยการ

STEM STEM

STEM (Science Technology Engineering Math) STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์)

step ก้าว, ขัน้ตอน

stewardship การให้บริการหรือดแูล

Stipend เงินคา่ครองชีพ

stock broker นายหน้าซือ้ขายหุ้น
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store auditor ผู้ตรวจบญัชีร้านค้า

store manager ผู้จดัการร้านค้า

storm drain ท่อระบายนํา้

Storm Drain Clean-Up Project โครงการขดุลอกท่อระบายนํา้

storm drains ท่อระบายนํา้

Storm Water and Urban Runoff Pollution Prevention Programs โครงการการป้องกนัมลพิษจากการไหลผา่นของนํา้ฝนและนํา้เสียจากในเมือง

storm water district เขตระบบท่อสง่นํา้ฝนของมณฑล

Storm Water Protection District เขตการป้องกนันํา้ท่วมจากนํา้ฝน

straight ticket บตัรเลือกตัง้รวมเป็นพรรค

strategic accounts manager ผู้จดัการกลยทุธ์ทางการบญัชี

strategic financial plan แผนกลยทุธ์ทางการเงิน

streamline city services ปรับปรุงการบริการของเมืองให้มีประสิทธิภาพดีขึน้

streamline government ปรับปรุงรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพดีขึน้

street hockey การเลน่ฮ็อกกีบ้นท้องถนน

street index ดรรชนีถนน

street law การสอนกฎหมายให้คนทัว่ไป

street light repairman ช่างซ่อมโคมไฟถนน

street services การซ่อมแซมถนน

Street Terrorism Enforcement and Prevention Act กฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและการบงัคบัใช้ตามกฎหมายด้านการก่อการร้ายบนท้องถนน

Street Tree Program โครงการบํารุงรักษาต้นไม้ตามแนวถนน

Streets and Highway Code ประมวลกฎหมายวา่ด้วยถนนและไฮเวย์

streetscape ตกแตง่ถนน

strengthen เพ่ิมประสิทธิภาพ

stress ความเครียด

stress management การจดัการความเครียด

strike out ขีดฆ่า

strikeout type ประเภทของการขีดฆ่า

strive มมุานะ / พยายาม / บากบัน่

structure mechanic กลไกท่ีเป็นโครงสร้าง

student นกัเรียน

student นกัศกึษา

student achievement ความสําเร็จของนกัเรียน

student affairs officer เจ้าหน้าท่ีนกัเรียนสมัพนัธ์

student assessment administrator คณะบริหารการประเมินนกัเรียน

student board member สมาชิกคณะกรรมการนกัเรียน

student body president ประธานนกัเรียน

Student Internship Program โปรแกรมนกัศกึษาฝึกงาน

student sports advocate ผู้สนบัสนนุเก่ียวกบักีฬาสําหรับนกัเรียน

student youth advisor ท่ีปรึกษาเยาวชนท่ีเป็นนกัเรียน

students first องค์กร Students First

study the issues carefully ศกึษาปัญหาโดยละเอียด

stylist นกัออกแบบ
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stylus ปากกาปลายแหลม (สําหรับใช้ในการออกเสียง)

subdivision กลุม่ย่อย

subfund กองทนุย่อย

subject หวัข้อ

subject of initiative เป้าหมายของการเร่ิมต้น

subject of recall เป้าหมายของการเรียกคืน

subject of referendum ภายใต้ภาวะการขอประชามติ

subject to ถ้าหาก

submitted ได้เสนอ

subpoena หมายศาลเรียกตวั

subregion ภมิูภาคย่อย

subscribe now บอกรับเป็นสมาชิกตัง้แตว่นันี ้

subscriber ผู้บอกรับเป็นสมาชิก

subscription การบอกรับเป็นสมาชิก

subsection อนมุาตรา

subsidize ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน

subsidy เงินสนบัสนนุ

substantial มากมาย

substitute teacher ครูผู้ทําการสอนแทน

subsurface parking structures อาคารจอดรถใต้ดิน

subway รถไฟใต้ดิน

successor ผู้สืบตําแหน่ง

sufficiency ความพอเพียง

suffrage สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

sugar sweetened beverages เคร่ืองดื่มท่ีมีรสหวานจากนํา้ตาล

suit การฟ้องร้องคดี

summary สรุป

summer school โรงเรียนภาคฤดรู้อน

Sunday school superintendent ผู้ อํานวยการโรงเรียนสอนศาสนาวนัอาทิตย์

sunset ดวงอาทิตย์ตกดิน

superintendent ผู้ อํานวยการ

superintendent of public school ผู้ อํานวยการโรงเรียนรัฐบาล

superintendent of public instruction ผู้ อํานวยการการสอนในโรงเรียนรัฐบาล

superintendent of Unified School District ผู้ อํานวยการของเขตโรงเรียนร่วม

superior court ศาลสงู

superior court judge ผู้พิพากษาศาลสงู

superior court referee ผู้ตดัสินศาลสงู

supermarket retail clerk เสมียนร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบค้าปลีก

supersede การเข้าแทนท่ี

supervised release การปลอ่ยตวัโดยอยู่ในการควบคมุดแูล

supervising judge juvenile delinquency court ผู้พิพากษาผู้ดแูลศาลเยาวชนผู้กระทําผิดกฎหมาย

supervising station clerk เสมียนผู้ดแูลสถานีงาน
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supervising stationary engineer วิศวกรผู้ดแูลประจําสถานี

supervisor ผู้บริหาร

supervisor shop steward ผู้บริหารของสหภาพของสถานธรุกิจ

supervisor, children services ผู้ควบคมุดแูลหน่วยงานการบริการเดก็

supervisor, first district ผู้บริหารเขตท่ีหนึ่ง

supervisor-elect ผู้บริหารเลือกตัง้

supervisorial district เขตการบริหาร

supervisor's field deputy ตวัแทนภาคสนามของผู้บริหาร

supplemental ballot pamphlet จลุสารบตัรเลือกตัง้เพ่ิมเติม

supplemental petition การร้องเรียนเพ่ิมเติม

supplemental roster รายช่ือเพ่ิมเติม

supplementation การเสริม

supplementing การเพ่ิมเติม

supplicate เรียกร้อง

suppliers of goods and services สินค้าและการบริการของซพัพลายเออร์

supply accounting specialist ผู้เช่ียวชาญด้านการบญัชีสินค้า

support engineering manager ผู้จดัการวิศวกรรมการสนบัสนนุ

support road, traffic, and park improvements การปรับปรุงถนนเสริม การจราจรและสวนสาธารณะ

supporting and opposing arguments การอภิปรายแบบให้การสนบัสนนุและแบบคดัค้าน

supportive environment การสนบัสนนุส่ิงแวดล้อม

supremacy clause ข้อกําหนดสงูสดุ

supreme court ศาลฎีกา

supreme court's chief justice หวัหน้าศาลฎีกา

surety bonds ตราสารหนีข้องผู้ ค้าประกนั

surfside colony storm water protection district เขตการป้องกนัความเสียหายจากนํา้ท่วมในเขตชมุชนขนาดเลก็

surgeon ศลัยแพทย์

surplus สว่นเกิน

surplus energy พลงังานสว่นเกิน

surplus water นํา้สว่นเกิน

surrender การยอมจํานน

surtax ภาษีสว่นเพ่ิม

survey สํารวจ

surveying การสํารวจ

survival spouse คูแ่ตง่งานท่ีมีชีวิตรอด

survivor member contributions การบริจาคของผู้ ท่ียงัมีชีวิต

survivor pension เงินบํานาญของผู้ ท่ียงัมีชีวิต

survivorship pensions เงินบํานาญของผู้ ท่ียงัมีชีวิต

SUSD Board of Trustee คณะกรรมการทรัสตี SUSD

suspension การเล่ือนการพิจารณาคดี

suspension pending trial การเล่ือนการพิจารณาคดีท่ีอยู่ในระหวา่งการพิจารณา

sustainable homeownership การเป็นเจ้าของบ้านถาวร

swamper คนงาน
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swim teacher ครูสอนวา่ยนํา้

swimming pool builder ผู้สร้างสระวา่ยนํา้

sworn สาบานตน

sworn declaration of intention สาบานตนเพ่ือแสดงเจตนา

synchronize เกิดขึน้ในเวลาเดียวกนั

syndicate สหการ

syntax การสร้างประโยค

system ระบบ

systems engineer วิศวกรระบบ

T.V. commentator ผู้ วิจารณ์ขา่วทางโทรทศัน์

table ตาราง

table of contents สารบญั

tabulation การทําเป็นตาราง

Tagalog ภาษาตากาลอ็ก

taking office การเข้ารับหน้าท่ี

talent manager ผู้จดัการของผู้ ท่ีมีความสามารถพิเศษ

talk show host พิธีกรทอล์คโชว์

talk show producer & host ผู้ อํานวยการและพิธีกรทอล์คโชว์

task force หน่วยปฏิบตัิการเฉพาะกิจ

tax ภาษี

tax account บญัชีภาษี

tax accountant นกัการบญัชีภาษี

tax auditor ผู้ตรวจสอบภาษี

tax base เก่ียวกบัภาษี

tax bond พนัธบตัรซึ่งจ่ายจากรายได้จากการเก็บภาษี

tax burden ภาระภาษี

tax collector ผู้เก็บภาษี

tax deductible คา่ใช้จ่ายท่ีนําไปหกัภาษีเงินได้

tax distribution การกระจายภาษี

tax evasion การหลีกเล่ียงภาษี

tax exempt ยกเว้นภาษี

tax investment controller ผู้ควบคมุภาษีจากการลงทนุ

tax laws กฎหมายวา่ด้วยภาษี

tax levy เรียกเก็บภาษี

tax liability หนีสิ้นท่ีเป็นภาษี

tax lien สิทธิยึดหน่วงทางภาษี

tax management auditor ผู้ตรวจสอบการบริหารภาษี

tax offset เงินลดหย่อนภาษีมลรัฐ

tax preparer ผู้เตรียมภาษี

tax rate อตัราภาษี

tax rate statement แถลงการณ์อตัราภาษี

tax reduction การหกัลดหย่อนภาษี
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tax refund การได้คืนเงินภาษีอากร

tax registration certificates ใบรับรองการจดทะเบียนภาษี

tax relief bond พนัธบตัรรายจ่ายท่ีสามารถใช้ลดหย่อนภาษี

tax report of return รายงานผลตอบแทนของภาษี

tax representative ตวัแทนภาษี

tax revenues ภาษีรายได้

tax roll รายช่ือผู้ เสียภาษี

tax service owner เจ้าของบริการด้านภาษี

tax statement รายการภาษี

tax status สถานภาพของภาษี

tax value มลูคา่ของภาษี

tax year ปีภาษี

taxation ระบบการจดัเก็บภาษี

taxing district เขตการเก็บภาษี

taxpayer ผู้เสียภาษี

taxpayer advocate ผู้แทนทางกฎหมายของผู้ เสียภาษี

Taxpayer Consent Act กฎหมายวา่ด้วยการยินยอมของผู้ เสียภาษี

Taxpayers Association สมาคมผู้เสียภาษี

TDD TDD

TDD (hearing impaired) TDD (ความบกพร่องทางการได้ยิน)

teacher ครู

Teacher Externship Program โปรแกรมฝึกอบรมการปฏิบตัิงานของครู

teachers union president ประธานสหภาพครู

teaching credential ใบรับรองการสอน

team mother ทีมผู้ เป็นมารดา

teamsters สหภาพแรงงาน

technical เทคนิค

technician ช่างเทคนิค

technologist ผู้เช่ียวชาญทางเทคโนโลยี

technology เทคโนโลยี

Technology Budget Subcommittee คณะอนกุรรมการงบประมาณด้านเทคโนโลยี

technology consultant ท่ีปรึกษาทางเทคโนโลยี

teen counselor ท่ีปรึกษาเยาวชน

Teen Court Program โปรแกรมศาลเยาวชน

telecommunications การโทรคมนาคม

telemedicine โทรเวชกรรม

telephone โทรศพัท์

telephone banks ศนูย์โทรศพัท์

telephone operator พนกังานตอ่โทรศพัท์

telephone service บริการทางโทรศพัท์

telephone splicer ท่ีตอ่สายโทรศพัท์

telephone technician ช่างโทรศพัท์
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television โทรทศัน์

telex number หมายเลขโทรเลข

temporary ชัว่คราว

Temporary Absence or Inability to Act กฎหมายวา่ด้วยการไมมี่ตวัตนหรือไร้ความสามารถชัว่คราว

tenant ผู้เช่า

tentative ไมแ่น่นอน

tenure สิทธิถือครอง

term ข้อตกลง

term ending สิน้สดุวาระ

term gross receipts ข้อตกลงจํานวนยอดรับทัง้สิน้ของธรุกิจ

term limit ขีดจํากดัของข้อตกลง

term limitations การจํากดัสิทธิตามวาระ

term of office วาระในตําแหน่ง

terminal สดุท้าย

terminate สิน้สดุ

termination การสิน้สดุ

terms ข้อตกลง

terms and conditions ข้อตกลงและเง่ือนไข

test engineer วิศวกรทดสอบ

test scores คะแนนทดสอบ

text ข้อความ

text book ตําราเรียน

text of proposed law เนือ้หาของกฎหมายท่ีเสนอ

textile representative ตวัแทนเก่ียวกบัวสัดส่ิุงทอ

the 21st century ศตวรรษท่ี 21

The Americana Center Precise Plan แผนการความถกูต้องของศนูย์กลาง The Americana

The Armed Forces of the United States กองกําลงัติดอาวธุของสหรัฐอเมริกา

The Competitive Sealed Bid Proposal System ระบบข้อเสนอการประมลูแบบปิดผนึกท่ีแขง่ขนัได้

the issue ประเดน็

The Junior Statesmen Foundation มลูนิธิรัฐบรุุษรุ่นเยาว์

the Los Angeles river แมนํ่า้ Los Angeles

The Palmdale Aerospace Academy สถาบนัการบินและอวกาศ Palmdale

The Palmdale Aerospace Academy (TPAA) สถาบนัการบินและอวกาศ Palmdale (TPAA)

the people of the city of Los Angeles do ordain as follows: ประชาชนของนคร Los Angeles ปฏิบตัิดงันี ้:

The Villaraigosa-Keeley Act กฎหมาย Villaraigosa-Keeley

theme park สวนสนกุ

therapist นกับําบดั

therefore ดงันัน้

therein after หลงัจากเร่ืองนัน้

third party บคุคลท่ีสาม

threat คกุคาม

Three Strike Law กฎหมายวา่ด้วยการทําผิดสามครัง้
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Thrive เจริญก้าวหน้า / รุ่งเรือง

thwarted ขดัขวาง

tier ระดบั

tiered system ระบบแบ่งระดบั

tile contractor ผู้ รับเหมาปกูระเบือ้ง

timber retraining benefits ผลประโยชน์ในการรักษาป่าไม้

time เวลา

time limit กําหนดเวลา

time of recall เวลาของการเรียกคืน

time off with pay หยดุงานโดยได้รับเงินเดือน

timekeeper ผู้ รักษาเวลา

title ช่ือเร่ือง

Title I Academic Achievement Award รางวลัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน Title I

title of property เอกสารสิทธ์ิในทรัพย์สิน

title officer ตําแหน่งของเจ้าหน้าท่ี

title searcher ค้นหาตําแหน่ง

to be continued ดําเนินการตอ่

to be voted on เพ่ือออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง

to continue your voting เพ่ือดําเนินการออกเสียงของท่านตอ่

to crack down on จดัการในเร่ือง

to protect the semi rural character เพ่ือป้องกนัลกัษณะกึ่งชนบท

to provide เพ่ือจดั

to restrict ควบคมุ

to vote for a candidate ออกเสียงลงคะแนนสําหรับผู้สมคัรรับเลือกตัง้

to vote for a measure ออกเสียงลงคะแนนสําหรับมาตรการ

tobacco litigation settlement การตกลงคดีเก่ียวกบัยาสบู

tobacco surtax ภาษีสว่นเพ่ิมจากยาสบู

toll free บริการโทรศพัท์ฟรี

tool design engineer วิศวกรการออกแบบเคร่ืองมือ

tool designer ผู้ออกแบบเคร่ืองมือ

tool die maker ผู้ผลิตเคร่ืองมือ

tool engineer วิศวกรเคร่ืองมือ

tool maker fabricant บริษัทผู้ผลิตเคร่ืองมือ

top two สองอนัดบัแรก

top two primary การเลือกตัง้ขัน้ต้นสองอนัดบัแรก

top two vote-getters ผู้ได้รับคะแนนเสียงในสองอนัดบัแรก

tot lot อปุกรณ์เดก็เลน่

touch screen สมัผสัจอภาพ

touch screen voting การออกเสียงลงคะแนนแบบสมัผสัจอภาพ

touchscreen early voting การออกเสียงลงคะแนนก่อนกําหนดแบบสมัผสัจอภาพ

touchscreen voting application ใบสมคัรการออกเสียงลงคะแนนแบบสมัผสัจอภาพ

touchscreen voting form แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนแบบสมัผสัจอภาพ
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tour bus driver คนขบัรถทวัร์โดยสาร

tour director ผู้ อํานวยการท่องเท่ียว

Tournament of Roses การแขง่ขนัแห่งดอกกหุลาบ

town เมือง

Town Center Ad Hoc Committee คณะกรรมการเฉพาะกิจศนูย์กลางเมือง

town clerk ปลดัเมือง

town council คณะเทศมนตรี

town councilmember สมาชิกคณะเทศมนตรี

toy drive รถเดก็เลน่

TPAA TPAA

track faculty สิทธิถือครอง

trade การค้า

trade school โรงเรียนด้านการพาณิชย์

trademark เคร่ืองหมายการค้า

traffic การจราจร

Traffic and Transportation Commission คณะกรรมาธิการการจราจรและการขนสง่

traffic phasing ordinance กฎหมายเก่ียวกบัขัน้ตอนการจราจร

Traffic Quality Control Plan แผนควบคมุคณุภาพการจราจร

trainer ผู้ฝึก

transcriber ผู้ถอดความ

transfer โอน

transfer center ศนูย์การโอน

transfer of powers ถ่ายโอนอํานาจ

Transfer of Surplus to Reserve Fund การโอนเงินท่ีเกินไปท่ีกองทนุสํารอง

transfer rates อตัราการโอน

transfer station สถานีการโอน

transferring employee พนกังานท่ีโอน

transfers between funds; temporary transfer การโอนระหวา่งกองทนุ การโอนชัว่คราว

transfers from reserve fund; โอนจากกองทนุสํารอง

transfers of appropriated funds การโอนของกองทนุท่ีเหมาะสม

transient ชัว่คราว

transient occupancy tax ภาษีการเข้าครอบครองชัว่คราว

transit สง่ผา่น

transit operations การดําเนินการสง่ผา่น

transition provisions บทบญัญัติการสง่ผา่น

Transitional-Kindergarten Program โปรแกรมช่วงเปล่ียนผา่นวยัอนบุาล

translated election materials เอกสารการเลือกตัง้ท่ีได้รับการแปล

translated official sample ballot บตัรลงคะแนนตวัอย่างของทางการท่ีแปลแล้ว

translated official sample ballot pages หน้าบตัรลงคะแนนตวัอย่างของทางการท่ีแปลแล้ว

translation การแปล

translator นกัแปล

transliteration of names การทบัศพัท์ช่ือ
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Transnet Extension Environmental Mitigation Program Principles หลกัการของโครงการขยายการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมทาง Transnet

transparent ความโปร่งใส

transportation การขนสง่

transportation administrator ผู้บริหารการขนสง่

trauma center ศนูย์การบาดเจ็บ

travel ท่องเท่ียว

travel agent หน่วยงานการท่องเท่ียว

treasurer เหรัญญิก

Treasurer Taxpayer's Union สหภาพเหรัญญิกผู้เสียภาษี

treasury bill ตัว๋เงินคลงั

treasury investment officer เจ้าหน้าท่ีการลงทนุกรมคลงั

treasury note ธนบตัร

treatment of wastewater การบําบดันํา้เสีย

trial attorney ทนายความจําเลย

trial lawyer ทนายความจําเลย

tribal lands ดินแดนของชนเผา่

tribunal ศาลยตุิธรรม

trough รางนํา้

trust account บญัชีทรัสต์

trust accountant สมห์ุบญัชีทรัสต์

trust banker นายธนาคารทรัสต์

trust lawyer ทนายความทรัสต์

trustee ทรัสตี

trustee area no. ทรัสตีพืน้ท่ีหมายเลข

trustee areas ทรัสตีพืน้ท่ี

trustee sales agent ตวัแทนฝ่ายขายของทรัสตี

truthful statement ข้อความท่ีเป็นความจริง

turning point project โครงการจดุวิกฤติ

TUSB Bond Oversight Watchdog Committee คณะกรรมการกลุม่จบัตาดคูวามผิดพลาดเก่ียวกบัพนัธบตัรของ TUSB

tutor ครูสอนพิเศษ

tutor of handicapped ครูสอนพิเศษสําหรับผู้พิการ

TV producer ผู้ อํานวยการผลิตรายการโทรทศัน์

typist พนกังานพิมพ์ดีด

typographical errors ความผิดพลาดทางการพิมพ์

U.S. Army infantry sergeant จ่าทหารราบของกองทพัทหารบกสหรัฐฯ

U.S. Chamber of Commerce สมาคมหอการค้าอเมริกา

U.S. congressman สมาชิกรัฐสภาของสหรัฐฯ

U.S. congressman's assistant ผู้ช่วยสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐฯ

U.S. congressman's deputy รองสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐฯ

U.S. congresswoman สมาชิกรัฐสภาหญิงของสหรัฐฯ

U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics สํานกังานแรงงานทางสถิติ กระทรวงแรงงานของสหรัฐฯ

U.S. Embassy สถานทตูสหรัฐฯ
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U.S. House of Representative สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา

U.S. Marine Corp. veteran ทหารผา่นศกึนาวิกโยธินสหรัฐฯ

U.S. Navy ราชนาวีสหรัฐฯ

U.S. Navy as a supply corps officer นายทหารราชนาวีสหรัฐฯ ทําหน้าท่ีจดัสง่เสบียง

U.S. Representative สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา

U.S. Selective Service Commission คณะกรรมาธิการการบริการเผ่ือเลือกของสหรัฐฯ

U.S. Senate วฒิุสภาของสหรัฐฯ

U.S. Senator วฒิุสมาชิกของสหรัฐอเมริกา

U.S. Senator's Counsel ท่ีปรึกษาวฒิุสมาชิกของสหรัฐอเมริกา

U.S. Treasurer รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัของสหรัฐฯ

U.S.C. U.S.C.

U.S.-Mexico Chamber of Commerce สมาคมหอการค้าสหรัฐฯ และเมก็ซิโก

UCLA graduate school วิทยาลยับณัฑิต UCLA

unalienable right สิทธิท่ีไมมี่ใครเอาไปได้

unanimously voted การออกเสียงลงคะแนนท่ีเป็นเอกฉนัท์

unbalanced budget งบประมาณท่ีไมส่มดลุ

unclassified position ตําแหน่งท่ีจดักลุม่ไมไ่ด้

unconsolidated ไมอ่าจรวมกลุม่ได้

under vote ภายใต้การออกเสียงลงคะแนน

undersigned ผู้ลงนามไว้ข้างลา่งนี ้

underwrite รับประกนั

underwriter ผู้ รับประกนั

underwriting firms บริษัทประกนัภยั

unearned income รายได้ท่ีไมไ่ด้รับ

unemployment ตกงาน

unemployment tax contributions ภาษีพิเศษการตกงาน

unexpired ไมห่มดอายุ

unexpired term วาระท่ีไมห่มดอายุ

unexpired term ending การสิน้สดุวาระท่ีไมห่มดอายุ

unfunded liabilities หนีสิ้นท่ีไมไ่ด้รับการสนบัสนนุทางการเงิน

unification การรวมกนั

unification of school districts การรวมกนัของโรงเรียนจากเขตตา่ง ๆ

unified ร่วม

Unified School District เขตโรงเรียนร่วม

Unified School District Governing Board Member สมาชิกของคณะกรรมการกํากบัดแูลเขตโรงเรียนร่วม

Unified School District Special Election การเลือกตัง้พิเศษเขตโรงเรียนร่วม

Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act กฎหมายวา่ด้วยการขาดการลงคะแนนเสียงของประชากรท่ีไมแ่จ้งและท่ีอยู่ตา่งประเทศ

Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (UOCACA) กฎหมายวา่ด้วยการขาดการลงคะแนนเสียงของประชากรท่ีไมแ่จ้งและท่ีอยู่ตา่งประเทศ (UOCACA)

unincorporated ท่ีไมร่วมกนั

unincorporated area เขตท่ีไมร่วมกนั

union สหภาพ

union organizer ผู้ก่อตัง้สหภาพ
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union printer เคร่ืองพิมพ์ร่วม

union worker คนงานสงักดัสหภาพ

Unique Scenic Regions ภมิูภาคท่ีมีทิวทศัน์สวยงามเป็นเอกลกัษณ์

United Auto Workers สหพนัธ์คนงานประกอบรถยนต์

United Firefighters สหพนัธ์พนกังานดบัเพลิง

United Firefighters of Los Angeles สหพนัธ์พนกังานดบัเพลิงของ Los Angeles

United Methodist โบสถ์เมโธดิส

United Mine Workers of America สหพนัธ์คนงานเหมืองแร่ของอเมริกา

United Nation องค์การสหประชาชาติ

United Nation Youth Organization องค์กรเยาวชนสหประชาชาติ

United Organization of Taxpayers สหพนัธ์องค์กรของผู้ เสียภาษี

United Paramedics of Los Angeles สหพนัธ์หน่วยกู้ ชีพของ Los Angeles

United School District เขตโรงเรียนร่วม

United States congressman สมาชิก รัฐสภาของสหรัฐอเมริกา

United States congressman's advisor ท่ีปรึกษาสมาชิก รัฐสภาของสหรัฐอเมริกา

United States congressman's deputy ผู้ รักษาการแทนสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา

United States congresswoman สมาชิกรัฐสภาหญิงของสหรัฐอเมริกา

United States Department of Education Goals 2000 เป้าหมายของกระทรวงศกึษาธิการสหรัฐฯ ปี 2000

United States Department of Labor กระทรวงแรงงานของสหรัฐฯ

United States Election Assistance Commission คณะกรรมาธิการช่วยเหลือการเลือกตัง้สหรัฐอเมริกา

United States Embassy, Defense Attaché Office สํานกังานเจ้าหน้าท่ีสถานทตูกระทรวงกลาโหม สถานทตูสหรัฐฯ

United States House of Representatives สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา

United States Representative สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา

United States Senator วฒิุสมาชิกของสหรัฐอเมริกา

United Way United Way

United Way, Regional Board of Directors คณะกรรมการอํานวยการภมิูภาค United Way

United We Stand America United We Stand America

Universal Health Care Coverage การครอบคลมุการดแูลรักษาสขุภาพแบบสากล

Universal Unit System ระบบหน่วยงานสากล

university มหาวิทยาลยั

university student นกัศกึษามหาวิทยาลยั

unknown ไมท่ราบ

unopposed judges การตดัสินโดยไมมี่ผู้ใดคดัค้าน

unrealized profits and losses ผลกําไรและขาดทนุท่ีไมท่ราบ

UOCACA UOCACA

update ปรับเปล่ียนข้อมลู

updating the charter การปรับเปล่ียนกฎบตัร

upgrade deteriorating school classrooms and grounds ปรับเปล่ียนการเส่ือมโทรมของชัน้เรียนและบริเวณโรงเรียน

upgrading การปรับเปล่ียน

upholder ผู้ลงทนุ

upper ตอนบน

urban เก่ียวกบัเมือง
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urban limit line อาณาเขตจํากดัของเมือง

Urban Open-Space and Recreational Program Act กฎหมายวา่ด้วยโครงการกิจกรรมกลางแจ้งและสนัทนาการ

urban water institute สถาบนัการประปาเขตเมือง

urge เร่งรัด

urgency ordinances พระราชบญัญัติการเร่งดว่น

urologist ศลัยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

USAF flight surgeon ศลัยแพทย์การบินของ USAF

use of funds การใช้เงินจากกองทนุ

use of Los Angeles river bed การใช้ท้องคลองของ Los Angeles

use tax ใช้ภาษี

usher captain หวัหน้าทีมนําทาง

USN - seaman first class USN - กะลาสีเอก

utilities representative ตวัแทนสาธารณปูโภค

utility สาธารณปูโภค

utility bill ใบเรียกเก็บเงินสาธารณปูโภค

utility tax ภาษีสาธารณปูโภค

Utility Users Tax ภาษีผู้ใช้สาธารณปูโภค

utility worker คนงานสาธารณปูโภค

V. P. early childhood education V. P. การศกึษาสําหรับเดก็วยัแรกเร่ิม

vacancy ตําแหน่งวา่ง / วา่ง

vacancy in city offices มีตําแหน่งวา่งในสํานกังานเมือง

vacant ตําแหน่งวา่ง / วา่ง

valedictorian ตวัแทนนกัศกึษาท่ีกลา่วสนุทรพจน์ในวนัรับปริญญาบตัร

validity of revenue bonds ความถกูต้องของพนัธบตัรรับ

Valley Industry and Commerce Association สมาคมอตุสาหกรรมและพาณิชย์ในพืน้ท่ี Valley

valor medal เหรียญกล้าหาญ

valuation การกําหนดคา่

valuation of the property การกําหนดคา่ทรัพย์สิน

van driver คนขบัรถแวน

vandalism การทําลายทรัพย์สิน

variances ความแปรปรวน

varnish maker ผู้ทํานํา้มนัเคลือบเงา

varsity cheerleader เชียร์ลีดเดอร์ทีมมหาวิทยาลยั

Vasquez mustang booster ผู้สนบัสนนุ Vasquez mustang booster

vehicle registration ข้อความเสียง

venture capitalist เงินทนุท่ีมีการเส่ียงสงู

verification การยืนยนัความถกูต้อง

verify พิสจูน์วา่เป็นความจริง

vest มอบอํานาจ

vested property rights มอบอํานาจสิทธ์ิในทรัพย์สิน

vesting การมอบอํานาจ

vesting and administration การมอบอํานาจและการบริหาร
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veteran ทหารผา่นศกึ

veterans administration การบริหารทหารผา่นศกึ

veterans employment representative ตวัแทนการวา่จ้างทหารผา่นศกึ

veterans' homes บ้านของทหารผา่นศกึ

Veterans' Homes Bond Act กฎหมายวา่ด้วยพนัธบตัรบ้านของทหารผา่นศกึ

veterans hospital administrator ผู้บริหารโรงพยาบาลทหารผา่นศกึ

veterans of foreign wars ทหารผา่นศกึจากสงครามในตา่งประเทศ

veterinarian สตัวแพทย์

vice mayor รองนายกเทศมนตรี

vice president รองประธานาธิบดี

vicinity บริเวณใกล้เคียง

victims rights สิทธิของผู้ เสียหาย

video producer ผู้ผลิตวิดีโอ

video transcript การบนัทึกคําตอ่คําของวิดีโอ

videographer ช่างภาพวิดีโอ

videotape operator ผู้ปฏิบตัิงานวิดีโอเทป

vie แขง่ขนั

view transcript ดรูายการบนัทึกคําตอ่คํา

violate ละเมิด

virtual school โรงเรียนจําลอง

visible เห็นได้ด้วยตา

visible display การแสดงท่ีสามารถมองเห็น

vision การมองเห็น

visitor center ศนูย์ผู้ เย่ียมเยียน

vocational เก่ียวกบัวิชาชีพ

vocational education อาชีวศกึษา

voice mail ข้อความเสียง

voice response system ระบบเสียงโต้ตอบ

voice-over actress นกัแสดงพากย์เสียง

VoIP VoIP

volunteer อาสาสมคัร

vote ออกเสียงลงคะแนน

vote against measure ออกเสียงลงคะแนนคดัค้านมาตรการ

vote both sides ออกเสียงลงคะแนนทัง้สองด้าน

vote both sides of ballot ออกเสียงลงคะแนนทัง้สองด้านของบตัรลงคะแนน

vote by mail ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

vote by mail ballot บตัรออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

vote by mail ballot application ใบสมคัรบตัรออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

vote by mail section หมวดออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

vote early การออกเสียงลงคะแนนเน่ิน ๆ

vote for no more than ออกเสียงลงคะแนนไมเ่กิน

vote for one ออกเสียงลงคะแนนเลือกเพียงหนึ่งช่ือ
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vote for one group ออกเสียงลงคะแนนเลือกเพียงหนึ่งกลุม่

vote for one group only ออกเสียงลงคะแนนเลือกเพียงหนึ่งกลุม่ เท่านัน้

vote for one only ออกเสียงลงคะแนนเลือกเพียงหนึ่งช่ือ เท่านัน้

vote for one party ออกเสียงลงคะแนนเลือกเพียงหนึ่งพรรค

vote for up to ออกเสียงลงคะแนนได้ถึง

vote in person ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง

vote no ออกเสียงลงคะแนนวา่ ไม่

vote no on measure ออกเสียงลงคะแนนวา่ ไม ่ในมาตรการ

vote no on proposition การออกเสียงลงคะแนนวา่ ไม ่ในข้อเสนอ

vote passage requirements ข้อกําหนดการผา่นการลงคะแนนเสียง

vote recorder ผู้บนัทึกการออกเสียงลงคะแนน

vote yes ออกเสียงลงคะแนนวา่ ใช่

vote yes on measure ออกเสียงลงคะแนนวา่ ใช่ ในมาตรการ

vote yes on proposition ออกเสียงลงคะแนนวา่ ใช่ ในข้อเสนอ

vote yes or no for each office ออกเสียงลงคะแนนวา่ ใช่ หรือ ไม ่สําหรับแตล่ะตําแหน่ง

vote-by-mail application ใบสมคัรการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

vote-by-mail delivery agent authorization ตวัแทนการสง่มอบการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ท่ีได้รับอนญุาต

vote-by-mail instructions คําแนะนําสําหรับการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

vote-by-mail pamphlet จลุสารเก่ียวกบัการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

vote-by-mail precinct เขตการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

vote-by-mail voter ผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

vote-by-mail voter status สถานภาพของผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

voted ballot enclosed แนบบตัรลงคะแนนท่ีออกเสียงลงคะแนนแล้ว

vote-getter ผู้สมคัรรับเลือกตัง้ประสบความสําเร็จในการเรียกคะแนนเสียงจากการเลือกตัง้

voter ผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter assistance hotline สายดว่นความช่วยเหลือสําหรับผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter ballot information booklet อนสุารเก่ียวกบัข้อมลูบตัรลงคะแนนของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter bill of rights สิทธิเสรีภาพขัน้มลูฐานของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter file แฟ้มของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter fraud การฉ้อฉลของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter fraud hotline สายดว่นเก่ียวกบัการฉ้อฉลของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter guide คูมื่อผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter ID บตัรประจําตวัผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter identification เอกสารรับรองผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

voter information ข้อมลูของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter information - provisional ballot ข้อมลูผู้ออกเสียงลงคะแนน - บตัรเลือกตัง้ชัว่คราว

voter information card บตัรข้อมลูของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter information guide คูมื่อข้อมลูของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter information pamphlet จลุสารข้อมลูของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter initiative การเร่ิมต้นของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter instructions คําแนะนําของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter nominated การเสนอช่ือของผู้ออกเสียงลงคะแนน
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voter notification card บตัรประจําตวัผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter participation การเข้าร่วมของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter receipt - please remove ใบเสร็จของผู้ออกเสียงลงคะแนน - กรุณานําออกไป

voter registration and election fraud hot-line สายดว่นสําหรับการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนนและการฉ้อฉลการเลือกตัง้

voter registration drive แรงผลกัดนัการลงทะเบียนผู้มีสิทธ์ิออกเสียงเลือกตัง้

voter registration form แบบฟอร์มการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงเลือกตัง้ลงคะแนน

voter registration request line สายโทรศพัท์ร้องขอการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter registration rolls รายช่ือการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter revolt การออกเสียงคดัค้านของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter rights analyst ผู้ วิเคราะห์สิทธิของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter rolls รายช่ือของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter turnout จํานวนผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter’s affidavit of registration บนัทึกคําให้การท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter’s registration card บตัรการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter-nominated office ตําแหน่งท่ีเสนอช่ือโดยผู้ออกเสียงลงคะแนน

voters & information guide คูมื่อของผู้ออกเสียงลงคะแนนและข้อมลู

voter's declaration การประกาศของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter's ID card บตัรประจําตวัผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter's master glossary คําอภิธานศพัท์ต้นฉบบัของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter's notes หมายเหตขุองผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter's pamphlet จลุสารของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter's self-defense manual คูมื่อการป้องกนัตนเองของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter's signature ลายเซ็นของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter's turnout จํานวนของผู้ ท่ีออกเสียงลงคะแนน

voters with disabilities ผู้ออกเสียงลงคะแนนท่ีทพุพลภาพ

voters with hearing impairments ผู้ออกเสียงลงคะแนนท่ีมีความผิดปกติทางการได้ยิน

voters with special needs ผู้ออกเสียงลงคะแนนท่ีมีความต้องการเป็นกรณีพิเศษ

voters with visual impairments ผู้ออกเสียงลงคะแนนท่ีมีความผิดปกติทางสายตา

voting accessibility for the elderly and handicapped act กฎหมายวา่ด้วยการเข้าถึงการออกเสียงลงคะแนนของผู้สงูอายแุละผู้ ท่ีทพุพลภาพ

voting booth คหูาเลือกตัง้

voting booth shelf ชัน้วางของคหูาการออกเสียงลงคะแนน

voting device อปุกรณ์การออกเสียงลงคะแนน

voting guide คูมื่อการออกเสียงลงคะแนน

voting information ข้อมลูการออกเสียงลงคะแนน

voting instructions คําชีแ้จงการออกเสียงลงคะแนน

voting instrument เคร่ืองมือการออกเสียงลงคะแนน

voting machine เคร่ืองออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้

voting punch เคร่ืองเจาะรูการออกเสียงลงคะแนน

Voting Rights Act กฎหมายวา่ด้วยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

voting rights advocate ผู้สนบัสนนุด้านสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

voting twice is a felony การออกเสียงลงคะแนนสองครัง้เป็นความผิดอาญาร้ายแรง

votomatic เคร่ืองลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
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vulnerable ด้อยโอกาส

waiter พนกังานเสิร์ฟชาย

waitress พนกังานเสิร์ฟหญิง

waiver การสละสิทธ์ิ

ward เขตเลือกตัง้

warehouse expeditor ผู้จดัการโกดงัสินค้า

warehouse worker คนงานโกดงัสินค้า

warehouseman เจ้าหน้าท่ีโกดงัสินค้า

warning การเตือน

warrant การรับประกนั

WASC WASC

wastewater นํา้เสีย

wastewater researcher ผู้ วิจยัเก่ียวกบันํา้เสีย

water act กฎหมายเก่ียวกบันํา้

water agency หน่วยการประปา

water agency district เขตหน่วยการประปา

Water Agency Finance and Planning Committee คณะกรรมการการเงินและการวางแผนของหน่วยประปา

Water Agency Land Use Committee คณะกรรมการการใช้พืน้ท่ีของหน่วยประปา

Water Agency Public Relations Committee คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์ของหน่วยประปา

Water Agency Water Resources Committee คณะกรรมการแหลง่ทรัพยากรนํา้ของหน่วยประปา

Water and Power Commissioners กรรมาธิการประปาและไฟฟ้า

Water and Power Department กรมการประปาและไฟฟ้า

Water and Power Employees Death Benefit Fund กองทนุสวสัดิการการเสียชีวิตของพนกังานประปาและไฟฟ้า

Water and Power Employees Retirement Fund กองทนุเกษียณอายขุองพนกังานประปาและไฟฟ้า

Water and Power Employees Retirement Plan แผนการเกษียณอายขุองพนกังานประปาและไฟฟ้า

Water and Power Employees Retirement Plan (WPERP) แผนการเกษียณอายขุองพนกังานประปาและไฟฟ้า (WPERP)

water and power revenue funds กองทนุรายได้ของประปาและไฟฟ้า

water and power rights สิทธิเก่ียวกบัการประปาและไฟฟ้า

water association สมาคมการประปา

water auditor ผู้ตรวจสอบด้านการประปา

water awareness fair นิทรรศการการตระหนกัเก่ียวกบันํา้

water board director ผู้ อํานวยการคณะกรรมการประปา

water board member สมาชิกคณะกรรมการประปา

water boardmember สมาชิกคณะกรรมการประปา

water chemist นกัเคมีนํา้

water code ประมวลกฎหมายวา่ด้วยนํา้

water committee คณะกรรมการประปา

water conservation specialist ผู้เช่ียวชาญการอนรัุกษ์นํา้

water conservationist นกัอนรัุกษ์นํา้

water department กรมการประปา

water director ผู้ อํานวยการประปา

water district เขตประปา
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Water District Special Election การเลือกตัง้พิเศษเขตประปา

water division manager ผู้จดัการแผนกการประปา

water energy analyst ผู้ วิเคราะห์พลงังานนํา้

water engineer วิศวกรนํา้

water environmental liaison coordinator ผู้ประสานงานส่ิงแวดล้อมเก่ียวกบันํา้

water experience ประสบการณ์เก่ียวกบันํา้

water experiment การทดลองนํา้

water facilities planner ผู้วางแผนอํานวยความสะดวกเก่ียวกบันํา้

water flow management plan แผนการบริหารการจ่ายนํา้

water frontage ท่ีดินชายนํา้

water institute director ผู้ อํานวยการสถาบนันํา้

water legislation representative ตวัแทนการออกกฎหมายเก่ียวกบันํา้

water manager ผู้จดัการนํา้

water master ผู้เช่ียวชาญเก่ียวกบันํา้

water plant operator ผู้ปฏิบตัิงานของโรงงานผลิตนํา้

water policy analyst นกัวิเคราะห์นโยบายนํา้

water pollution technician ช่างเทคนิคด้านมลพิษในนํา้

water purification representative ตวัอย่างการทํานํา้ให้บริสทุธ์ิ

water quality คณุภาพของนํา้

water reclamation engineer วิศวกรการแปรสภาพนํา้

water replenishment district เขตการทดแทนนํา้

Water Replenishment District of Southern California เขตการทดแทนนํา้ของ Southern California

water resources แหลง่นํา้

Water Resources and Conservation Committee คณะกรรมการแหลง่นํา้และการอนรัุกษ์

water reuse program โปรแกรมการนํานํา้กลบัมาใช้ใหม่

water revenue fund กองทนุรายได้ของนํา้

water rights สิทธิเก่ียวกบันํา้

water safety ความปลอดภยัของนํา้

water scientist นกัวิทยาศาสตร์เก่ียวกบันํา้

water supply การประปา

water supply system ระบบการประปา

water systems ระบบสง่นํา้

water testing regular การทดสอบนํา้โดยสม่ําเสมอ

water treatment การบําบดันํา้

water usage level ระดบัการใช้นํา้

water utility สาธารณปูโภคทางด้านนํา้

waterfront เขตริมนํา้

watershed ลุม่นํา้

watershed protection การปกป้องลุม่นํา้

watershed science laboratory ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ลุม่นํา้

waterworks supervisor ผู้ควบคมุดแูลการประปา

ways and means วิถีทางและวิธีการ
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web site เวบ็ไซต์

web site designer ผู้ออกแบบเวบ็ไซต์

webmaster ผู้ดแูลเวบ็ไซต์

wedding coordinator ผู้ประสานงานการสมรส

welder ช่างบดักรี

welding การบดักรี

Welfare and Institutions Code ประมวลกฎหมายวา่ด้วยการสงัคมสงเคราะห์และสถาบนั

welfare worker พนกังานสงัคมสงเคราะห์

well-being ความเป็นอยู่ดี

West Basin Water District board member สมาชิกคณะกรรมการเขตลุม่นํา้ตะวนัตก

Western Association of Schools and Colleges (WASC) Committee คณะกรรมการสมาคมโรงเรียนและวิทยาลยัในเขตตะวนัตก (WASC)

Western Association of Schools and Colleges Committee คณะกรรมการสมาคมโรงเรียนและวิทยาลยัในเขตตะวนัตก

Western Urban Consumer Price Index ดชันีราคาผู้บริโภคในเขตเมืองด้านตะวนัตก

Western Waters Canoe Club สโมสรการลอ่งเรือแคนนทูางน่านนํา้ตะวนัตก

wetland พืน้ท่ีชุ่มนํา้

wheelchair accessible เก้าอีร้ถเขน็สามารถเข้าถึงได้

where feasible ท่ีเหมาะสม

whereas โดยท่ี

Who’s Who ใครเป็นใคร

wholesale businessman นกัธรุกิจขายสง่

wholesale grocery manager ผู้จดัการขายสง่ของชํา

wholesaler ผู้ขายสง่

widow หญิงมา่ยเพราะสามีตาย

widower พ่อมา่ยเพราะภรรยาตาย

wildlife สตัว์ป่า

Wildlife Conservation Board คณะกรรมการการอนรัุกษ์สตัว์ป่า

Wildlife Conservation Law of 1947 กฎหมายวา่ด้วยการอนรัุกษ์สตัว์ป่าปี 1947

wildlife conservation partnership หุ้นสว่นการอนรัุกษ์สตัว์ป่า

wildlife corridor conservation authority ผู้มีอํานาจในการสงวนเขตสตัว์ป่า

wildlife habitats แหลง่ท่ีอยู่ของสตัว์ป่า

willing seller ผู้ขายโดยสมคัรใจ

winegrower ผู้ปลกูและผลิตเหล้าองุ่น

winery owner เจ้าของโรงกลัน่เหล้าองุ่น

WINGS WINGS

WINGS (Women In Need Growing Strong) WINGS (สตรีท่ีต้องการเติบโตอย่างเข้มแขง็)

wire สายไฟ

wiretapping การดกัฟัง

withdrawal การถอนตวั

withdrawal of nominating petition การถอนตวัจากการย่ืนคําร้องสมคัรรับเลือกตัง้

witness intimidation การขม่ขูพ่ยาน

women club สโมสรสตรี

Women for Education Excellence สตรีเพ่ือความเป็นเลิศทางการศกึษา
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Women In Need Growing Strong สตรีท่ีต้องการเติบโตอย่างเข้มแขง็

Women Lawyers Association of Los Angeles สมาคมทนายความหญิงของ Los Angeles

women's rights organizer ผู้ก่อตัง้สิทธิของสตรี

women's studies educator นกัการศกึษาด้านการศกึษาเก่ียวกบัสตรี

word limit ขีดจํากดัคํา

word processor โปรแกรมประมวลคํา

work based learning coordinator ผู้ประสานการเรียนรู้จากการทํางาน

worker คนงาน

Workers' Compensation คา่ตอบแทนของคนงาน

Workers' Compensation benefits สวสัดิการคา่ตอบแทนของคนงาน

workers' rights attorney ทนายความด้านสิทธิของคนงาน

WorkSource Center ศนูย์จดัหางาน

world-recognized recreational สนัทนาการท่ีได้การยอมรับทัว่โลก

world-recognized recreational opportunities โอกาสด้านสนัทนาการท่ีได้รับการยอมรับทัว่โลก

WPERP WPERP

write-in เขียน

write-in ballot บตัรลงคะแนนด้วยการเขียน

write-in ballot secrecy sleeve ซองใสบ่ตัรเลือกตัง้ลบัสําหรับบตัรลงคะแนนแบบเขียน

write-in ballot stub ต้นขัว้บตัรลงคะแนนแบบเขียน

write-in campaign การหาเสียงเพ่ือให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้สมคัรแบบเขียนช่ือ

write-in candidate ผู้สมคัรท่ีไมมี่ช่ืออยู่ในบตัรลงคะแนน ผู้ออกเสียงจึงต้องเขียนช่ือลงบนบตัร

write-in portion of gray secrecy envelope สว่นท่ีเขียนของซองลบัสีเทา

write-in vote การออกเสียงแก่ผู้สมคัรท่ีไมมี่ช่ือบนบตัรลงคะแนน

writer ผู้เขียน

written authorization การมอบอํานาจเป็นลายลกัษณ์อกัษร

x-ray technologist ผู้เช่ียวชาญทางเทคนิคในการเอก็ซเรย์

yards and setbacks สนามรอบบ้านและระยะห่างระหวา่งถนนและตวับ้าน

years of service จํานวนปีของการบริการ

yes ใช่

YMCA Board คณะกรรมการ YMCA

you have the right to คณุมีสิทธ์ิท่ีจะ

Young Americans Drill Team ทีมการฝึกฝนเยาวชนอเมริกนั

your polling place may have changed สถานท่ีเลือกตัง้ของท่านอาจเปล่ียนแปลง

youth advisor ท่ีปรึกษาเยาวชน

Youth and Family Master Plan แผนการหลกัของเยาวชนและครอบครัว

youth authority chaplain อนศุาสนาจารย์ฝ่ายบริหารของเยาวชน

youth conference การประชมุเยาวชน

youth instructor ผู้สอนเยาวชน

youth master plan แผนการหลกัของเยาวชน

youth partnership ความร่วมมือของเยาวชน

youth program โปรแกรมสําหรับเยาวชน

youth program coordinator ผู้ประสานงานโครงการเยาวชน
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youth services การบริการแก่เยาวชน

Youth Summer Activities กิจกรรมภาคฤดรู้อนของเยาวชน

youth worker คนงานผู้เป็นเยาวชน

youthful วยัหนุ่มวยัสาว

YWCA Bright Futures อนาคตท่ีสดใสของ YMCA

zero tolerance approach การใช้วิธีไมอ่ดกลัน้ตอ่การกระทําผิด

zero tolerance policies นโยบายไมอ่ดกลัน้ตอ่การกระทําผิด

zip code รหสัไปรษณีย์

zone เขต

zoning การแบ่งเขต

zoning map แผนท่ีการแบ่งเขต

zoning practice หลกัการปฏิบตัิในการแบ่งเขต

zoning regulations กฎเกณฑ์การแบ่งเขต

zoo commission คณะกรรมการสวนสตัว์
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