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อภิธานศัพท ์
 ค าศัพท์ส าคัญทางการเลือกตัง้ 

ค าน า 

อภิธานศัพท์ต่อไปนี้ไดร้ับการพฒันาขึ้นโดยผู้แปลภาษาซ่ึงได้รับการรับรองและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมด้านภาษาและ 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผูอ้อกเสียงเลือกตั้งที่มคีวามสามารถทางภาษาอังกฤษจ ากัด และเพื่อปรับปรุงความสอดคล้องใน 
การแปล อภิธานศัพท์เหล่านีจ้ึงได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถีถ่้วนโดยผู้แปลภาษารายที่สองซ่ึงมีความสามารถใกล้เคียงกัน 

แนวทางปฏิบัติ 

ค าศัพท์ ที่คัดเลือกมาแปลเป็ นค าศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งซึ่งใช้กันแพร่ หลายทั่วไปในมณฑลลอสแอนเจลิส 
อภิธานศัพท์ ที่ ใช้ในการบริหารการเลือกตั้งนี้มีค าและวลีรวมทั้งสิ้น 6,005 ค า 

ข้อคิดเห็น 

แผนกนี้ยินดีต้อนรบัและสนับสนนุให้มีการแสดงข้อคดิเหน็เกี่ยวกบัอภิธานศัพท์และเนื้อหาที่เกี่ยวขอ้ง โดยติดต่อเราได้ที่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 1-800-481-8683 

หมายเหตุ: นอกจากนี้ กรุณาใช้แหล่งข้อมูลอืน่ ๆ ส าหรับค าศัพทเ์ฉพาะที่ไม่ได้มีอยู่ในอภิธานศัพท์นี้   



English (USA) Thai

the 21st century ศตวรรษที่ 21

a No vote การออกเสียงลงคะแนนวา ไม

a vote against ออกเสียงคัดคาน

a vote in favor ออกเสียงสนับสนุน

a yes ใช

a Yes vote การลงคะแนนเสียงวา ใช

A.A. degree อนุปริญญา

abatement การระงับ

abolish เลิกลม

abortion rights lawyer ทนายความดานสิทธิในการทําแทง

absent ขาด

absentee ballot บัตรเลือกตั้งของผูไมสามารถไป ณ ที่เลือกตั้งได

absentee ballot application ใบสมัครบัตรเลือกตั้งของผูไมสามารถไป ณ ที่ เลือกตั้งได

absentee voter ผูลงคะแนนเสียงที่ไมสามารถไปที่สถานที่เลือกตั้งได

abstain ไมลงคะแนนเสียง

abstentions การงดออกเสียง

abused children director ผูอํานวยการฝายเกี่ยวกับเด็กที่ถูกกระทําทารุณกรรม

academic วิชาการ

academic and co-curricular achievement การบรรลุผลสําเร็จทางวิชาการและหลักสูตรรวม

academic performance index ดรรชนีสมรรถภาพทางวิชาการ

academy award รางวัลออสการ

access โอกาสในการเขาใช

Access to Campaign Materials Act กฎหมายวาดวยโอกาสในการเขาใชเอกสารการหาเสียง

access to computers การเขาถึงคอมพิวเตอร

accessibility การเขาถึงได

accessibility to disabled voters การเขาถึงผูลงคะแนนเสียงที่ทุพพลภาพ

accessible สามารถเขาได

accessible to voters with disabilities สามารถเขาถึงผูลงคะแนนเสียงที่ทุพพลภาพ

accommodation ที่พักอาศัย

accordance ความสอดคลอง

account บัญชี
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account clerk พนักงานธุรการบัญชี

account executive ผูบริหารการบัญชี

account manager ผูจัดการฝายการบัญชี

accountability ความรับผิดชอบ

accountable แสดงความรับผิดชอบ

accountant สมุหบัญชี

accounting การบัญชี

accounting professor ผูเชี่ยวชาญวิชาการบัญชี

accreditation การรับรอง

accreditation parent committee คณะกรรมการผูดูแลการรับรอง

accreditation process ขั้นตอนการรับรอง

Accrediting Commissions for Schools (ACS) คณะกรรมการรับรองคุณภาพโรงเรียน (ACS)

accrued interest ดอกเบี้ยคางจาย

accrued unfunded liabilities ยอดหนี้สินสมทบคางจาย

accumulated contributions เงินชวยเหลือสะสม

accuracy ความถูกตองแมนยํา

achievement การบรรลุความสําเร็จ

acquisition การเขาถือสิทธิ์

acquisition of real property การเขาถือสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย

acre เอเคอร

acre foot (feet) เอเคอร ฟุต (ฟุต)

act กฎหมาย

act of Congress รัฐบัญญัติ

acting รักษาการแทน

acting equalization board member สมาชิกคณะกรรมการรักษาการแทนกรรมาธิการภาษี

acting incumbency รักษาการแทนในตําแหนง

acting presiding judge ผูพิพากษารักษาการแทนโดยตําแหนง

acting secretary of state รักษาการเลขาธิการแหงรัฐ

action by council ดําเนินการโดยคณะกรรมการ

active voter file แฟมของผูลงคะแนนปัจจุบัน

activist นักปฏิบัติการหัวรุนแรง

actor นักแสดงชาย
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actress นักแสดงหญิง

actuarial assumptions สมมติฐานเกี่ยวกับสถิติการประกันภัย

actuarial determinations การคํานวณเกี่ยวกับสถิติการประกันภัย

actuarial experience gains and losses กําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักเกี่ยวกับสถิติการประกันภัย

actuarial investigation การสืบสวนเกี่ยวกับสถิติการประกันภัย

actuarial method ระเบียบวิธีเกี่ยวกับสถิติการประกันภัย

actuarial services การบริการดานสถิติการประกันภัย

actuarial standards มาตรฐานเกี่ยวกับสถิติการประกันภัย

actuary พนักงานหาคาสถิติประกันภัย

ad hoc commission คณะกรรมการเฉพาะกิจ

ad hoc commission on charter reform คณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปการออก ใบอนุญาต

ad hoc committee of credential คณะกรรมการเฉพาะกิจในการออกหนังสือรับรอง

ad valorem ตามราคา

ad valorem property taxes ภาษีทรัพยสินตามราคา

ad valorem tax ภาษีตามราคา

ADA (average daily attendance) ADA (อัตราการเขารวมในแตละวันโดยเฉลี่ย)

added cost คาใชจายที่เพิ่มขึ้น

additional business tax ภาษีการคาเพิ่มเติม

additional persons signing argument บุคคลที่ลงชื่อการโตแยงเพิ่มเติม

additional persons signing argument against บุคคลเพิ่มเติมที่ลงชื่อการโตแยงตอตาน

address ปราศรัย

adjacent ใกลเคียง

adjudication การชี้ขาดตัดสิน

adjunct เพิ่มเติม

adjunct professor ศาสตราจารยพิเศษ

adjustment of limits การปรับขีดจํากัด

administer บริหารจัดการ

administration การบริหาร

administration building ตึกฝายบริหาร

administration lobby ผูรณรงคหาเสียงดานการบริหาร

administration of its affairs การบริหารงานสัมพันธ

administration office สํานักงานบริหาร
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administrative เกี่ยวกับการบริหาร

administrative code ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร

administrative code sections มาตราประมวลกฎหมายวาดวยการบริหาร

administrative cost คาใชจายจากการบริหาร

administrative expenses คาใชจายจากการบริหาร

administrative hearing representative ตัวแทนการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการบริหาร

administrative hearings, orders and penalties การพิจารณาคดี คําสั่ง และบทลงโทษเกี่ยวกับการบริหาร

administrative organization การจัดระเบียบทางการปกครอง

administrative services manager ผูจัดการฝายบริการการบริหาร

administrative services supervisor ผูควบคุมดูแลบริการเกี่ยวกับการบริหาร

administrator ผูบริหาร

admission tax ภาษีการรับเขาเป็นสมาชิก

admissions officer เจาหนาที่การรับเขาเป็นสมาชิก

admitting supervisor ผูควบคุมดูแลการยอมรับ

adolescent counseling services การบริการใหคําแนะนําแกเยาวชน

adopt ลงมติยอมรับ

Adopt Student Program โปรแกรมการลงมติยอมรับนักศึกษา

adopted ไดลงมติยอมรับ

adoption date วันที่ในการลงมติยอมรับ

adoption date and operative date วันที่ในการลงมติยอมรับและวันที่ที่มีผลบังคับ

adoption of ordinances by initiative การลงมติยอมรับของกฎหมายโดยการเริ่มดําเนินการ

Adult and Continuing Education Community Advisory Board คณะกรรมการการใหคําปรึกษาของชุมชนดานการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง

adult education teacher ครูสอนการศึกษาผูใหญ

adult educator นักศึกษาศาสตรสําหรับผูใหญ

adult trial การดําเนินคดีในฐานะเป็นผูที่บรรลุนิติภาวะ

Advanced Placement (AP) Capstone Program โปรแกรมการศึกษาลวงหนา (AP) Capstone

advertising การโฆษณา

advisor ที่ปรึกษา

advisory board member สมาชิกคณะกรรมการใหคําปรึกษา

advisory bodies คณะกรรมการใหคําปรึกษา

advisory measure รางพระราชบัญญัติการใหคําปรึกษา

advisory panel คณะซึ่งใหคําปรึกษา
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advisory vote การออกเสียงเลือกตั้งเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา

advisory vote only เฉพาะการออกเสียงเลือกตั้งเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาเทานั้น

advocate ตัวแทนทางกฎหมาย ผูสนับสนุน

aerial photography technician ชางเทคนิคการถายภาพทางอากาศ

aeronautical technician ชางเทคนิคการบิน

aerospace อวกาศและยานอวกาศ

aerospace contracts manager ผูควบคุมสัญญาเกี่ยวกับยานอวกาศ

aerospace engineer วิศวกรยานอวกาศ

aerospace scientist นักวิทยาศาสตรยานอวกาศ

affiant ผูใหการ

affidavit of circulator บันทึกคําใหการที่เป็นลายลักษณอักษรของผูเวียนคํารอง

affidavit of registration บันทึกคําใหการที่เป็นลายลักษณอักษรในการลงทะเบียน

affiliated ไดรับเขาเป็นสมาชิก

affiliation การเขารวม

affirmation การยืนยัน

Affirmative Action Commission คณะกรรมการการยืนยันสิทธิประโยชน

affordable สามารถจัดใหได

African-American Firefighters Association สมาคมพนักงานดับเพลิงชาวแอฟริกัน-อเมริกัน

After School Programs โปรแกรมหลังเลิกเรียน

against ตอตาน

age อายุ

agency ตัวแทน

aggregate par value ผลรวมของราคาที่ตราไว

aging ชราภาพ

agreement ขอตกลง

agricultural เกษตรกรรม

agricultural commissioner กรรมาธิการเกษตรกรรม

Agricultural Council of California คณะกรรมการเกษตรกรรมแหงรัฐ California

agriculture การเกษตร

AIDS โรคเอดส

air cargo agent หนวยงานการขนสงสินคาทางอากาศ

air cavalry หนวยลาดตระเวนที่ถูกลําเลียงไปทางอากาศสูแนวรบ
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air commerce and air navigation การบินพาณิชยและการเดินอากาศ

air conditioning contractor ผูรับเหมาเกี่ยวกับระบบการปรับอากาศ

air force colonel นาวาอากาศเอก

air force honorable discharge การออกจากตําแหนงที่ควรคาแกการใหเกียรติของกองทัพอากาศ

air force sergeant จาอากาศเอก

air traffic controller ผูควบคุมการจราจรทางอากาศ

aircraft เครื่องบิน

airline สายการบิน

airline crewmember ลูกเรือสายการบิน

airline pilot กัปตันสายการบิน

airport สนามบิน

airport neighborhood watch การเฝาระวังอาชญากรรมในละแวกสนามบิน

airport police ตํารวจสนามบิน

airport revenue fund กองทุนรายไดของสนามบิน

airport systems developer ผูพัฒนาระบบสนามบิน

airport transit access plan แผนการเดินทางผานสนามบิน

alimony คาอุปการะเลี้ยงดู

all public terminal rail facilities สถานีรถไฟปลายทางทั้งหมด

all vote-by-mail precinct ปริมณฑลการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย ทั้งหมด

allegation การกลาวหา

alliance สหพันธ

alliance of museums สหพันธพิพิธภัณฑสถาน

allocation การแบงสวน

allocation for instructional materials การแบงสวนสําหรับเอกสารชี้แจง

allowance เบี้ยเลี้ยง

alphabetical order เรียงตามลําดับอักษร

alteration การเปลี่ยนแปลงแกไข

alterations to heritage properties การเปลี่ยนแปลงแกไขตอทรัพยสินที่เป็นมรดก

alternate สับเปลี่ยน

alternate residency confirmation procedure กระบวนการยืนยันที่อยูอาศัยทางเลือก

alternative ทางเลือก สลับกัน

alternative budget committee คณะกรรมการงบประมาณเผื่อเลือก
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alternative education for high risk children/youth การศึกษาเผื่อเลือกสําหรับเด็ก/เยาวชนที่มีความเสี่ยงสูง

alternative language needs ความตองการในดานทางเลือกของภาษา

alumni ศิษยเกา

amendment การแกไข

American อเมริกัน

American Association of Business Persons with Disabilities สมาคมธุรกิจอเมริกันสําหรับบุคคลทุพพลภาพ

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

American Association of University Women สมาคมสตรีอเมริกันที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

American Bar Association (ABA) สมาคมเนติบัณฑิตยสภาอเมริกัน (ABA)

American Cancer Society สมาคมโรคมะเร็งของอเมริกัน

American Cancer Society Relay for Life Committee คณะกรรมการวิ่งผลัดเพื่อชีวิต สมาคมโรคมะเร็งอเมริกัน

American citizenship teacher สิทธิในความเป็นพลเมืองของครูอเมริกัน

American Diabetes Association สมาคมโรคเบาหวานของอเมริกัน

American Disabilities Act กฎหมายวาดวยการทุพพลภาพของอเมริกัน

American dream ความฝันของคนอเมริกัน

American Farm Bureau Federation สหพันธฟารมบิวโรของอเมริกัน

American Federation of Government Employees สหพันธขาราชการอเมริกัน

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

สหพันธแรงงาน-รัฐสภาอเมริกันขององคกรอุตสาหกรรม AFL-CIO

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

American Federation of Teachers สหพันธของครูชาวอเมริกัน

American Federation of Teachers College Guild สหพันธของสมาคมวิทยาลัยครูอเมริกัน

American government รัฐบาลอเมริกัน

American Heart Association of California สมาคมโรคหัวใจอเมริกันแหงรัฐ California

American Hotel & Lodging Association สมาคมโรงแรมและบานพักอเมริกัน

American Independent อเมริกันอิสระ

American Independent Central Committee คณะกรรมการกลางพรรคอเมริกันอิสระ

American Independent Party พรรคอเมริกันอิสระ

American Indian League and the Race Park อินเดียนอเมริกันลีก และลูแขงรถ

American Legion องคการทหารผานศึกอเมริกัน (American Legion)

American Little League American Little League

American Lung Association of California สมาคมโรคปอดอเมริกันแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

American Medical Association สมาคมแพทยอเมริกัน
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American Political Association สมาคมการเมืองอเมริกัน

American Public Works Association สมาคมการโยธาสาธารณะของอเมริกัน

American Red Cross Association สภากาชาดอเมริกา

American Sign Language (ASL) ภาษามือแบบอเมริกัน (ASL)

American Water Works Association (AWWA) สมาคมการประปาของอเมริกัน (AWWA)

American Youth Soccer Organization (AYSO) องคกรฟุตบอลเยาวชนอเมริกัน (AYSO)

American Zoo and Aquarium Association (AZA) สมาคมโรคปอดอเมริกันแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

The Americana Center Precise Plan แผนการความถูกตองของศูนยกลาง The Americana

Americana Precise Plan สมาคมโรคปอดอเมริกันแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

Americans Elect สมาคมโรคปอดอเมริกันแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

Americans with Disabilities Act (ADA) กฎหมายวาดวยความทุพพลภาพของอเมริกัน (ADA)

amortization period ระยะเวลาการผอนชําระหนี้

amortize หักลบกลบหนี้

amphitheater อัฒจันทร

analysis การวิเคราะห

analysis by the legislative analyst การวิเคราะหโดยนักวิเคราะหดานการออกกฎหมาย

analysis of measure การวิเคราะหรางพระราชบัญญัติ

analyst นักวิเคราะห

anchorwoman ผูประกาศขาวหญิง

animal control commission คณะกรรมการการควบคุมสัตว

animal license inspector ผูตรวจสอบใบอนุญาตสัตว

animation producer ผูอํานวยการสรางภาพยนตรแอนิเมชั่น

annex ภาคผนวก

annex lobby กลุมผูรณรงคหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติม

annexation การผนวก

anniversary วันครบรอบปี

annual audits การตรวจสอบบัญชีประจําปี

annual charge คาธรรมเนียมประจําปี

annual city budget priorities ลําดับความสําคัญของงบประมาณประจําปีของเมือง

annual cost of living adjustments การปรับเปลี่ยนคาครองชีพประจําปี

annual family health fair นิทรรศการสุขภาพของครอบครัวประจําปี

annual independent audits การตรวจสอบบัญชีอิสระประจําปี
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annual report รายงานประจําปี

annual review การตรวจสอบประจําปี

annuity รายไดประจําปี

anonymous ไมระบุชื่อ

anonymous contributions การบริจาคโดยไมประสงคออกนาม

answer to the statement (answer) ตอบคําแถลงการณ (ตอบ)

anti-busing clergyman
การตอตานของบาทหลวงในการที่รถโรงเรียนนํา นักเรียนจากตางเขตเมืองมาเรียนที่

โรงเรียนเดียวกัน

anti-criminal laws กฎหมายตอตานอาชญากรรม

anti-defamation legal aide การชวยเหลือเกี่ยวกับกฎหมายการตอตานการหมิ่นประมาท

anti-drug programs โปรแกรมการตอตานยาเสพติด

Anti-Gang Program การชวยเหลือเกี่ยวกับกฎหมายการตอตานการหมิ่นประมาท

anti-nuclear activist การชวยเหลือเกี่ยวกับกฎหมายการตอตานการหมิ่นประมาท

any part สวนใดสวนหนึ่ง

apartment อพารทเมนท

appeals process ขั้นตอนการอุทธรณ

appearing การแสดงตน

appellate ชั้นอุทธรณ

appellate district, division เขตการอุทธรณ, แผนก

appendix ภาคผนวก

appliance technician ชางเครื่องอุปกรณ

applicability การสามารถประยุกตใชได

applicable rule กฎเกณฑการนําไปปรับใช

application ใบสมัคร

apply การสมัคร

appointed ไดรับแตงตั้ง

appointed at large ไดรับแตงตั้งสําหรับทุกคนในกลุม

appointed incumbent ผูดํารงตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง

appointed member สมาชิกที่ไดรับแตงตั้ง

appointed member, county central committee สมาชิกที่ไดรับแตงตั้ง, คณะกรรมการกลางประจํามณฑล

appointed member, county central committee, ____assembly district สมาชิกที่ไดรับแตงตั้ง, คณะกรรมการกลางประจํามณฑล, ____เขตชุมชน

appointee ผูแตงตั้ง

appointing authority ผูมีอานาจในการแตงตั้ง
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appointive office สานักงานการแตงตั้ง

appointment การแตงตั้ง

appointment and removal การแตงตั้งและการถอดถอน

appointment by council resolution การแตงตั้งโดยการลงมติของคณะกรรมการ

appointment by president of the council การแตงตั้งโดยประธานของคณะกรรมการ

appointment notice การออกเสียงลงคะแนนคัดคาน

appointment of candidates การแตงตั้งผูสมัคร

appointment of special prosecutor การแตงตั้งของพนักงานอัยการพิเศษ

appointment subject to civil service การแตงตั้งภายใตภาวะขาราชการพลเรือน

appraiser ผูประเมินราคา

appropriate (funds) จัดสรร (กองทุน)

appropriation of funds การจัดสรรกองทุน

appropriations การจัดสรร

appropriations from inappropriate balance การจัดสรรการจายงบประมาณที่ไมสมดุล

appropriations limit ขีดจํากัดที่เหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ

approval การอนุมัติ

approval of demands on treasury การอนุมัติการขอใหมีการจายเงินจากกองคลัง

approval of expenses of controller การอนุมัติเรื่องคาใชจายของผูควบคุมดูแลดานการเงิน

approve อนุมัติ

approved actuarial methods วิธีคํานวณสถิติการประกันภัยที่ไดรับอนุมัติ

appurtenant สวนประกอบ

aquatics and teen center ศูนยกีฬาทางนํ้าและศูนยกิจกรรมสําหรับเยาวชน

arbitration การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ

arbitration truing การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการอยางถูกตอง

arbitrator อนุญาโตตุลาการ

arborist นักวิชาชีพที่มีหนาที่จัดการและดูแลตนไมใหญ

archaeologist นักโบราณคดี

archbishop พระสันตปาปา

architect สถาปนิก

architectural designer นักออกแบบสถาปัตยกรรม

architectural review board คณะกรรมการตรวจสอบสถาปัตยกรรม

area no. เลขที่พื้นที่
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area office พื้นที่สํานักงาน

area or alignment พื้นที่หรือการจัดวางตําแหนง

area planning commissions คณะกรรมการเกี่ยวกับการวางแผนดานพื้นที่

argument การอภิปราย

argument against การอภิปรายคัดคาน

argument against measure การอภิปรายคัดคานมาตรการ

argument for การอภิปรายเพื่อ

argument in favor การอภิปรายสนับสนุน

argument in favor of measure การอภิปรายสนับสนุนมาตรการ

argument in opposition of การอภิปรายคัดคาน

argument in support การอภิปรายสนับสนุน

argument printed การโตแยงที่ไดรับการพิมพ

arguments การโตแยง

The Armed Forces of the United States กองกาลังติดอาวุธของสหรัฐอเมริกา

armed security officer พนักงานรักษาความปลอดภัยที่พกอาวุธ

army military police สารวัตรทหารบก

Army National Guard Family Support Organization องคกรสนับสนุนครอบครัวกองกําลังปองกันดินแดน

army veteran ทหารผานศึก

around the clock ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง

arson การลอบวางเพลิง

art consultant ที่ปรึกษาฝายศิลป

art director ผูอํานวยการฝายศิลป

art institute สถาบันศิลป

art teacher ครูศิลปะ

Arthritis Foundation, board of directors member มูลนิธิโรคไขขออักเสบ, สมาชิกคณะกรรมาธิการ

article บทความ

artifact สิ่งประดิษฐ

artist ศิลปิน

arts and athletic programs โปรแกรมศิลปะและกีฬา

as set forth ตามที่ระบุ

as set out ตามที่กลาวหา

as well as เชนเดียวกัน
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as with ในฐานะที่เป็น

asbestos removal การเอาแรใยหินออก

Asian Pacific Congressional Advisory Council คณะกรรมการที่ปรึกษาสภานิติบัญญัติเอเชียนแปซิฟิก

Asian-American Committee คณะกรรมการเอเชียน-อเมริกัน

assembly คณะสมัชชา

assembly bill รางกฎหมายจากสมัชชา

Assembly Committee on Water, Parks and Wildlife คณะกรรมการสมัชชาเกี่ยวกับนํ้า สวนสาธารณะ และสัตวปา

assembly district การกําหนดเขตสมัชชา

assembly district director ผูอํานวยการการกําหนดเขตการประชุมสภา

assembly member สมาชิกสภา

assembly policy advisor ที่ปรึกษานโยบายเกี่ยวกับการประชุมสภา

assembly public safety committee คณะกรรมการการประชุมสภาดานความปลอดภัยของสาธารณชน

assembly republican leader ผูนําการประชุมสภาของพรรครีพับลิกัน

assembly room หองประชุมสภา

assembly speaker โฆษกที่ประชุมสภา

assemblyman, district no.   California legislature
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ชาย), เลขที่เขตการปกครอง ____สภานิติบัญญัติของรัฐ

แคลิฟอรเนีย

assemblyman/assembly woman สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

assemblywoman, district no.   California legislature
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (หญิง), เลขที่เขตการปกครอง ____สภานิติบัญญัติของรัฐ

แคลิฟอรเนีย

assessed valuation การกําหนดคาที่ประเมิน

assessed value มูลคาที่ประเมิน

assessment การประเมิน

Assessment Appeals Board คณะกรรมการการอุทธรณเกี่ยวกับการประเมิน

assessment hearing officer เจาหนาที่การพิจารณาการประเมิน

assessor ผูประเมิน

assessor's division chief หัวหนาฝายของผูประเมิน

assessor's principal appraiser ผูตีราคาหลักของผูประเมิน

asset allocation goals เปาหมายการจัดสรรทรัพยสิน

asset class ประเภทของทรัพยสิน

assignment การมอบหมาย

assignment pay การจายเงินสําหรับงานที่ไดรับมอบหมาย

assistant ผูชวย
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assistant county clerk ผูชวยปลัดเทศมณฑล

assistant registrar of voters ผูชวยนายทะเบียนของผูออกเสียงลงคะแนน

assistant secretary ผูชวยเลขานุการ

assistant superintendent ผูชวยผูอํานวยการ

assisted living การอยูอาศัยที่มีคนคอยชวยเหลือ

assisted living facility สถานอํานวยความสะดวกดานที่อยูอาศัยที่มีคนคอยชวยเหลือ

assistive devices เครื่องชวยอํานวยความสะดวก

associate รอง

associate city planner รองผูวางแผนเมือง

associate justice ผูพิพากษาสมทบ

associate justice court of appeals ผูพิพากษาสมทบของศาลอุทธรณ

associate justice of the supreme court ผูพิพากษาสมทบของศาลสูง

associate of arts degree อนุปริญญาอักษรศาสตร

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

associate zoning administrator รองผูบริหารการแบงเขต

association สมาคม

association board member สมาชิกคณะกรรมการสมาคม

Association for Los Angeles Deputy Sheriffs สมาคมสําหรับผูรักษาการแทนนายอําเภอลอสแอนเจลิส

Association for Senior Day Health สมาคมสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ

Association of Bay Area Governments สมาคมของรัฐในเขตบริเวณอาว

Association of California Water Agencies สมาคมหนวยงานการประปาของรัฐแคลิฟอรเนีย

assumed name contributions ชื่อผูที่คาดวาจะใหการสนับสนุน

assumption of bonds จํานวนพันธบัตรที่คาดหมาย

astrologist นักโหราศาสตร

at large รวมทั้งหมด

at large system ระบบที่ผูออกเสียงลงคะแนนสามารถลงคะแนนใหทุกตําแหนงในการเลือกตั้งนั้น ๆ

athletic commissioner กรรมาธิการการกีฬา

attendance การเขารวม

attention voter: การประกาศสําหรับผูออกเสียงลงคะแนน

attest ยืนยัน

attorney ทนายความ

attorney general อัยการสูงสุด
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attorney general of California อัยการสูงสุดแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

attorney-arbitrator ทนายความ-อนุญาโตตุลาการ

attorney-at-law ทนายความ

attorney-consumer advocate ทนายความ-ตัวแทนทางกฎหมายของผูบริโภค

Audible สามารถไดยิน

Audible dissemination การสงเสียงดังใหไดยิน

audio ballot บัตรลงคะแนนแบบไดยินเสียงคําชี้แจง

audio ballot booth คูหาลงคะแนนแบบไดยินเสียงคําชี้แจง

Audio Ballot Booth (ABB) คูหาการออกเสียงลงคะแนนที่สามารถใชหูฟัง

audio cassette recordings บันทึกตลับเทป

audiologist นักโสตสัมผัสวิทยา

audit การตรวจสอบบัญชี (คํานาม)

audit process กระบวนการตรวจสอบบัญชี

auditor ผูตรวจสอบบัญชี

auditor-controller ผูตรวจสอบบัญชี-ผูควบคุมดูแลดานการเงิน

auditorium หองประชุม

auditorium annex สวนผนวกของหองประชุม

auditorium stage เวทีของหองประชุม

Audubon Society องคกร Audubon

author ผูแตง

authority ผูมีอํานาจ

authority of officers เจาหนาที่ผูมีอํานาจ

authority; conflict with other charter provisions ผูมีอํานาจ; ขัดกับบทบัญญัติตามกฎบัตรอื่น ๆ

authorize ใหอํานาจ

authorize legislation สภานิติบัญญัติที่มีอํานาจ

auto appraiser ผูประเมินราคารถยนต

auto mechanic ชางยนต

automobile claims การเรียกรองเกี่ยวกับรถยนต

automotive supervisor ผูควบคุมดูแลรถยนต

autoworker คนงานประกอบรถยนต

availability สภาพพรอมใชงาน

aviation radio man ผูสื่อสารทางวิทยุการบิน
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aviator นักบิน

avionics research engineer
วิศวกรการวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

แหงการบิน

avionics technician
ชางเทคนิคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

แหงการบิน

award of franchise ใหไดรับสิทธิพิเศษ

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

B.A. อักษรศาสตรบัณฑิต

B.S. วิทยาศาสตรบัณฑิต

bachelor's degree ปริญญาตรี

back cover ปกหลัง

Back to School Resource Fair งานทรัพยากรการเปิดภาคเรียน

back to the future กลับสูอนาคต

background ภูมิหลัง

background and qualifications ภูมิหลังและคุณสมบัติ

backroom deals การตกลงลับ

bacteriologist นักแบคทีเรียวิทยา

bail การประกันตัว

baker คนอบขนม

bakery รานเบเกอรี่

balanced approach วิธีการไดดุล

balanced budget งบประมาณสมดุล

balanced statements บัญชีการเงินสมดุล

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

ballot บัตรลงคะแนน

ballot box หีบใสบัตรลงคะแนน

ballot card บัตรลงคะแนนที่เป็นกระดาษ

ballot designation การระบุตําแหนงในบัตรลงคะแนน

ballot designation worksheet แผนงานการระบุตําแหนงในบัตรลงคะแนน

ballot digest หนังสือประมวลใจความสําคัญของบัตรลงคะแนน

ballot label เครื่องหมายลงคะแนน

ballot layout information ขอมูลแผนผังบัตรลงคะแนน

ballot measure รางพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนน
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ballot measures, arguments, and text (in ref to OSB) รางกฎหมาย ขอโตแยง และขอความ

ballot option การเลือกออกเสียงลงคะแนน

ballot pamphlet แผนพับบัตรลงคะแนน

ballot position ตําแหนงบัตรลงคะแนน

ballot simplification committee
คณะกรรมการดําเนินงานเกี่ยวกับบทสรุปของมาตรการการออกเสียงลงคะแนนใหเขาใจ

งายขึ้น

ballot stub หางบัตรลงคะแนน

ballot summary สรุปบัตรลงคะแนน

ballot title ชื่อของบัตรลงคะแนน

ballot title & summary ชื่อและลักษณะของบัตรลงคะแนน

band booster ผูสนับสนุนหมูคณะ

band room หองวงดนตรี

bang for your buck คุมคาเงิน

bank ธนาคาร

bank statement ใบแจงสภาพบัญชี

bank teller พนักงานรับฝาก-ถอนเงินในธนาคาร

banker นายธนาคาร

banking game เกมจําลองการธนาคาร

banking information security ความปลอดภัยของขอมูลการธนาคาร

bankruptcy recovery bonds พันธบัตรที่ไดคืนจากการลมละลาย

banquet room หองจัดเลี้ยง

Baptist ผูนับถือศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนต

bar association เนติบัณฑิตยสภา

bar from หาม

bar review instructor อาจารยตรวจสอบอาชีพทนายความ

barber ชางตัดผม

barber shop รานตัดผม

BART and CSU peace officers ผูพิทักษสันติราชของ BART และ CSU

BART and light rail BART และระบบรถไฟฟาขนาดเบา

bartender บารเทนเดอร

baseball board member สมาชิกคณะกรรมการเบสบอล

basement หองใตดิน

basic death benefit ผลประโยชนโดยทั่วไปเมื่อถึงแกกรรม
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basin water quality authority เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพลุมนํ้า

bathroom หองนํ้า

battalion fire chief หัวหนาเขตกองกําลังดับเพลิง

bay อาว

beach cities health care district เขตเพื่อสุขภาพเมืองชายหาด

Beardslee School-Golden Bell recipient ผูไดรับรางวัล Beardslee Golden Bell

beautician ชางเสริมสวย

beauty parlor รานเสริมสวย

beauty school owner เจาของโรงเรียนเสริมสวย

beginning การเริ่มตน

behavioral consultant ผูใหคําปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม

below market rate ตํ่ากวาราคาในตลาด

beneficiary ผูรับประโยชน

benefit ผลประโยชน

benefits administrator ผูบริหารผลประโยชน

Beyond The 710 โครงการความรวมมือ Beyond The 710

bicycle advisory commission คณะกรรมการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับรถจักรยาน

bid ประมูลราคา

bid bond ตราสารหนี้ประมูลราคา

bidder ผูประมูล

big box กลองใหญ

bikeways ชองทางรถจักรยาน

bilingual สองภาษา

bilingual pollworker เจาหนาที่การเลือกตั้งที่พูดไดสองภาษา

bill (legislation) รางกฎหมาย (กฎหมาย)

bill of rights พระราชบัญญัติสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง

billiard room หองบิลเลียด

billing ใบแจงหนี้

binding effect ผลการเกี่ยวของสัมพันธ

biochemist นักชีวเคมี

biological or chemical terrorism ลัทธิกอการรายดวยชีววิทยาหรือสารเคมี

biologist นักชีววิทยา
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biomedical scientist นักวิทยาศาสตรชีวเวช

bi-partisan ทั้งสองพรรค

birth certificates สูติบัตร

birth date วันเดือนปีเกิด

bishop บาทหลวง

black business association สมาคมธุรกิจของชนผิวดํา

blackjack แบล็กแจ็ก

blank vote การลงคะแนนเสียงแสดงความไมพอใจหรือปฏิเสธการลงคะแนน

blight ความเสียหาย

block captain, neighborhood watch หัวหนาเฝาระวังอาชญากรรมในละแวกบาน, การเฝาระวังอาชญากรรมในละแวกบาน

blogger บล็อกเกอร

blue ribbon task force หนวยปฏิบัติการเฉพาะกิจที่ไดรับรางวัลบลูริบบิ้น

board คณะกรรมการ

Board California Department of Transportation คณะกรรมการกระทรวงการขนสงของรัฐแคลิฟอรเนีย

board composition องคประกอบคณะกรรมการ

board equalization, reviewer กรรมาธิการภาษ,ี ผูตรวจสอบ

board examiners คณะกรรมการผูตรวจสอบ

board member / boardmember สมาชิกคณะกรรมการ / สมาชิกคณะกรรมการ

board member, Studio City neighborhood council สมาชิกคณะกรรมการ, สภาหมูบานเมือง 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 คณะกรรมการบริหารของระบบเกษียณอายุสําหรับพนักงานของนครลอสแอนเจลิส

Board of Administration of the Los Angeles City Employee Retirement 
Plan

คณะกรรมการบริหารตามแผนการเกษียณอายุสําหรับพนักงานของนครลอสแอนเจลิส

Board of Administration of the Water and Power Employees Retirement 
Plan

คณะกรรมการบริหารตามแผนการเกษียณอายุสําหรับพนักงานการประปาและไฟฟา

Board of Administration of the Water and Power Employees Retirement 
System

คณะกรรมการบริหารตามระบบการเกษียณอายุสําหรับพนักงานการประปาและไฟฟา

Board of Airport Commissioners คณะกรรมาธิการสนามบิน

Board of Civil Service Commissioners คณะกรรมาธิการของขาราชการพลเรือน

Board of Commissioners คณะกรรมาธิการ

Board of Committee คณะกรรมการอํานวยการ
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Board of Directors คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors California Joint Powers Insurance Agency คณะกรรมการหนวยงานประกันภัยไฟฟารวมของรัฐแคลิฟอรเนีย

Board of Each Pension and Retirement System คณะกรรมการของแตละระบบเบี้ยบํานาญและการเกษียณอายุ

Board of Education คณะกรรมการการศึกษา

Board of Education Election การเลือกตั้งคณะกรรมการการศึกษา

Board of Education Member สมาชิกคณะกรรมการการศึกษา

Board of Equalization คณะกรรมการคาธรรมเนียมชดเชย

Board of Fire and Police Pension Commissioner สมาชิกคณะกรรมาธิการเบี้ยบํานาญการดับเพลิงและตํารวจ

Board of Fire Commissioners สมาชิกคณะกรรมาธิการการดับเพลิง

Board of Harbor Commissioners สมาชิกคณะกรรมาธิการการดับเพลิง

Board of Library Commissioners สมาชิกคณะกรรมาธิการหองสมุด

Board of Los Angeles Unified School District คณะกรรมการเขตโรงเรียนรวม Los Angeles

Board of Neighborhood Commissioners สมาชิกคณะกรรมาธิการหมูบาน

Board of Pension Commissioners สมาชิกคณะกรรมาธิการเบี้ยบํานาญ

Board of Police Commissioner สมาชิกคณะกรรมาธิการตํารวจ

Board of Public Works คณะกรรมการการโยธาสาธารณะ

Board of Recreation and Park Commissioners สมาชิกคณะกรรมาธิการสันทนาการและสวนสาธารณะ

Board of Referred Powers คณะกรรมการพลังงานที่อางอิง

Board of Rent Control คณะกรรมการการควบคุมคาเชา

Board of Right คณะกรรมการวาดวยความเป็นธรรม

Board of Right Manual คณะกรรมการคูมือเกี่ยวกับความเป็นธรรม

Board of Supervisors คณะกรรมการผูบริหาร

Board of Trustees คณะกรรมการผูจัดการทรัพยสิน

Board of Trustees, Seat No. X คณะกรรมการผูจัดการทรัพยสิน หมายเลขที่นั่ง X

Board of Water and Power Commissioners สมาชิกคณะกรรมาธิการการประปาและไฟฟา

Board of Zoning Appeals คณะกรรมการการแบงเขตอุทธรณ

board president ประธานคณะกรรมการ

board room หองประชุมคณะกรรมการ

board tax representative คณะกรรมการตัวแทนดานภาษี

boardmember, Glendale Unified School District สมาชิกคณะกรรมการ เขตโรงเรียนรวม Glendale

body shop foreman หัวหนางานการซอมแซมรถยนต

boilermaker ผูผลิตหมอนํ้า
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bomb squad คณะกูระเบิด

bona fide sponsors ผูสนับสนุนโดยสุจริต

bond พันธบัตร

bond (insurance term) ตราสารหนี้ (ภาวะเงื่อนไขประกันภัย)

Bond Act กฎหมายวาดวยพันธบัตร

bond authorizations การอนุญาตพันธบัตร

bond counsel ที่ปรึกษาดานพันธบัตร

bond funds กองทุนพันธบัตร

bond holder ผูถือพันธบัตร

bond indebtedness หนี้สินจากพันธบัตร

bond indenture หนังสือสัญญาพันธบัตร

bond issue การออกพันธบัตร

bond measure รางพระราชบัญญัติวาดวยพันธบัตร

bond proceeds รายไดจากพันธบัตร

bond project list รายชื่อโครงการพันธบัตร

bond proposition การเสนอพันธบัตร

bond refund การคืนพันธบัตร

bond statement แถลงการณเกี่ยวกับพันธบัตร

bond types ประเภทของพันธบัตร

bonded indebtedness หนี้สินจากพันธบัตร

bondholder ผูถือพันธบัตร

book หนังสือ

book publisher ผูตีพิมพหนังสือ

bookkeeper ผูทําบัญชี

booklet อนุสาร

bookseller คนขายหนังสือ

bookstore รานหนังสือ

bookstore owner เจาของรานหนังสือ

booster club สโมสรผูสนับสนุน

boot camp คายฝึกทหารใหม

borrowing and leverage การยืมและการเพิ่มผลทางการเงิน

botanic garden สวนพฤกษชาติ
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bottler บริษัทบรรจุขวด

boundaries (territory) เขตแดน (อาณาเขต)

boundary lines เสนกําหนดขอบเขต

boy scout ลูกเสือ

boy scout house คายลูกเสือ

boys and girls club สโมสรเด็กชายและเด็กหญิง

Braille Institute สถาบันเบรลล

Braille Institute Library หองสมุดสถาบันเบรลล

branch libraries หองสมุดสาขา

bricklayer ชางปูน

brief summary of the measures สรุปรางพระราชบัญญัติโดยยอ

brigadier general นายพลจัตวากองทัพบก

broadcast journalist ผูสื่อขาววิทยุหรือโทรทัศน

broadcaster ผูอานขาววิทยุหรือโทรทัศน

broker นายหนา

brokerage commissions คาคอมมิชชั่น

Buckboard Days Parade พาเหรดงานวันรถลาก

budget act กฎหมายวาดวยงบประมาณ

Budget Advisory Committee คณะกรรมการที่ปรึกษาดานงบประมาณ

budget analyst ผูวิเคราะหงบประมาณ

Budget and Finance Committee คณะกรรมการดานงบประมาณและการเงิน

budget bill พระราชบัญญัติวาดวยงบประมาณ

budget cuts การตัดงบประมาณ

budget deficit committee คณะกรรมการดานงบประมาณขาดดุล

budget estimates to mayor; statement of budget priorities คํานวณงบประมาณใหนายกเทศมนตรี การแถลงลําดับ ความสาคัญของงบประมาณ

budget health analyst ผูวิเคราะหสถานภาพของงบประมาณ

budget priorities ลําดับความสําคัญของงบประมาณ

budget process การดําเนินการดานงบประมาณ

budget supervisor ผูดูแลงบประมาณ

budget surplus งบประมาณเกินดุล

budgetary appropriation การจัดสรรเกี่ยวกับงบประมาณ

builder ชางกอสราง
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builder contractor ผูรับเหมาชางกอสราง

building อาคาร

building line requirements ขอกําหนดการสรางบริเวณรอบอาคาร

building number เลขที่อาคาร

building regulation กฎเกณฑของอาคาร

bulletin board กระดานขาว

bullying การขมขูใหกลัว

bungalow number เลขที่บังกาโล

bureau สํานักงาน

Bureau of Consumer สํานักงานของผูบริโภค

Bureau of Consumer ban สํานักงานการประกาศสั่งหามผูบริโภค

Bureau of Indian Affairs สํานักงานอินเดียนสัมพันธ

Bureau of Labor Statistic สํานักงานสถิติแรงงาน

Bureau of Labor Statistic ban สํานักงานการประกาศสั่งหามสถิติดานแรงงาน

bureaucracy การบริหารแบบระบบราชการ

bureaucracy in action การดําเนินการบริหารแบบระบบราชการ

bureaucrats ขาราชการ

bus driver คนขับรถโดยสารประจําทาง

bus operator คนขับรถยนตโดยสารประจําทาง

business ธุรกิจ

business administrator ผูบริหารธุรกิจ

business attorney ทนายความทางธุรกิจ

business consultant ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

business day วันทําการ

business developer นักพัฒนาทางธุรกิจ

business development executive ผูบริหารการพัฒนาทางธุรกิจ

business educator นักการศึกษาทางธุรกิจ

business executive ผูบริหารทางธุรกิจ

business license ใบอนุญาตทางธุรกิจ

business man / businessman นักธุรกิจชาย / นักธุรกิจชาย

business management consultant ที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจ

business mathematics วิชาคณิตศาสตรเชิงธุรกิจ
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business owner / businessowner เจาของธุรกิจ / เจาของธุรกิจ

Business People for Breast Cancer นักธุรกิจเพื่อมะเร็งเตานม

Business Relations Commission คณะกรรมการธุรกิจสัมพันธ

business roundtable สมาคมธุรกิจ

business surtax ภาษีสวนเพิ่มทางธุรกิจ

business systems analyst นักวิเคราะหระบบธุรกิจ

business woman / businesswoman นักธุรกิจหญิง / นักธุรกิจหญิง

businessperson ผูประกอบธุรกิจ

but แต

butler หัวหนาคนใช

by โดย

by appointment โดยการนัดหมาย

by ordinance โดยคําสั่ง

cabinetmaker ชางทําตู

cable advisory member สมาชิกที่ปรึกษาดานเคเบิล

cable maintenance technician ชางดูแลรักษาสายเคเบิล

cable television ระบบการสงสัญญาณโทรทัศนดวยสายเคเบิล

cafeteria โรงอาหาร

cafetorium stage เวทีที่หองประชุมโรงอาหารอเนกประสงค

Cal. State assemblyman สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของรัฐแคลิฟอรเนีย

calendar day วันตามปฏิทิน

calendar month เดือนตามปฏิทิน

calendar of events เหตุการณสาคัญตามปฏิทิน

California Academy of Sciences สถาบันวิทยาศาสตรแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California African-American Museum พิพิธภัณฑแอฟริกันอเมริกันแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Alliance for Consumer Protection สหพันธการปกปองผูบริโภคแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Army National Guard กองกําลังรักษาความมั่นคงแหงชาติทางทหารแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California assembly speaker โฆษกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของรัฐแคลิฟอรเนีย

California Association For Tactical Officers สมาคมเพื่อเจาหนาที่หนวยยุทธวิธีแหงรัฐ California

California Association of Crime Lab Directors สมาคมคณะกรรมการหองปฏิบัติการสําหรับอาชญากรรมแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Association of Nonprofits สมาคมเพื่อการไมหวังผลกําไรแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California attorney general อัยการสูงสุดแหงรัฐแคลิฟอรเนีย
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California Bar Exam การสอบเนติบัณฑิตยสภาแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Black Chamber of Commerce หอการคาของกลุมคนผิวดําแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Board of Accountancy คณะกรรมการการบัญชีแหงรัฐ California

California Broadcasters Association สมาคมผูกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศนแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Building Standard Code ประมวลกฎหมายวาดวยมาตรฐานสิ่งกอสรางแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

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

California Business Properties Association สมาคมสิทธิการครอบครองทรัพยสินทางธุรกิจแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Business Roundtable สมาคมธุรกิจแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Chamber of Commerce สมาคมหอการคาแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Children and Families First Trust Fund กองทุนทรัสตสําหรับเด็กและครอบครัวมาเป็นอันดับแรกแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Code of Regulations ประมวลกฎหมายวาดวยกฎเกณฑของรัฐแคลิฟอรเนีย

California Community College Financial Aid Administrators Association สมาคมผูบริหารการชวยเหลือทางการเงินแกวิทยาลัยชุมชนของรัฐแคลิฟอรเนีย

California Conservation Corps กลุมอนุรักษของรัฐแคลิฟอรเนีย

California Constitution รัฐธรรมนูญแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Constitution Revision Commission คณะกรรมาธิการแกไขรัฐธรรมนูญแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Contract Cities Association สมาคมนโยบายดานสัญญาของเมืองในรัฐ California

California Correctional Peace Officers Association สมาคมผูพิทักษสันติราชทัณฑแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Director, National Coalition Against Gambling Expansion ผูอํานวยการแหงรัฐแคลิฟอรเนีย การประสานงานแหงชาติตอตานการขยายการพนัน

California Distinguished School โรงเรียนที่มีชื่อเสียงในรัฐ California

California District Attorneys Association สมาคมพนักงานอัยการแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Division of Fairs and Expositions แผนกงานแสดงสินคาและนิทรรศการแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California driver's license ใบขับขี่ของรัฐแคลิฟอรเนีย

California Elections Code ประมวลกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งของรัฐแคลิฟอรเนีย

California Endangered Species Act กฎหมายวาดวยสัตวปาหรือสิ่งมีชีวิตที่ใกลจะสูญพันธุของรัฐแคลิฟอรเนีย

California Environmental Quality Act กฎหมายวาดวยคุณภาพของสิ่งแวดลอมแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Fair Political Practices Commission คณะกรรมาธิการวาดวยการปฏิบัติทางการเมืองที่ยุติธรรมแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California for Clean Air โปรแกรมอากาศบริสุทธิ์ของรัฐแคลิฟอรเนีย

California Gang Intelligence Association สมาคมฝายขาวกรองแกงใน California

California Government Executive ฝายบริหารการปกครองของรัฐแคลิฟอรเนีย

California grant โปรแกรมเงินชวยเหลือของรัฐแคลิฟอรเนีย

California Grocers Association สมาคมผูขายของชําของรัฐแคลิฟอรเนีย

California Health and Safety Code ประมวลกฎหมายวาดวยสุขภาพและความปลอดภัยแหงรัฐแคลิฟอรเนีย
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California Health Manpower Commission กรรมาธิการแรงงานเพื่อสุขภาพของรัฐแคลิฟอรเนีย

California Heritage Fund กองทุนมรดกของรัฐแคลิฟอรเนีย

California Highway Patrolman เจาหนาที่ตํารวจไฮเวยของรัฐแคลิฟอรเนีย

California Institute for Regenerative Medicine สถาบันเพื่อการปฏิรูปยาของรัฐแคลิฟอรเนีย

California Integrated Waste Management การจัดการของเสียรวมของรัฐแคลิฟอรเนีย

California Integrated Waste Management Board คณะกรรมการบริหารของเสียรวมของรัฐแคลิฟอรเนีย

California Judicial Council สภาการพิจารณาคดีของรัฐแคลิฟอรเนีย

California legislative aide ผูชวยในการรางกฎหมายของรัฐแคลิฟอรเนีย

California legislative assistant ผูชวยในการรางกฎหมายของรัฐแคลิฟอรเนีย

California legislative specialist ผูชํานาญการรางกฎหมายของรัฐแคลิฟอรเนีย

California legislator ผูบัญญัติกฎหมายของรัฐแคลิฟอรเนีย

California library association สมาคมหองสมุดของรัฐแคลิฟอรเนีย

California literacy โปรแกรมการรูหนังสือของรัฐแคลิฟอรเนีย

California Manufacturers Association สมาคมผูผลิตของรัฐแคลิฟอรเนีย

California Medical Association สมาคมแพทยของรัฐแคลิฟอรเนีย

California Mexican-American Chamber of Commerce หอการคาเม็กซิกัน-อเมริกันแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Narcotics Association สมาคมปราบปรามยาเสพติดแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California New Motor Voter Act กฎหมายผูออกเสียงลงคะแนนที่เป็นผูขับขี่ใหมแหงรัฐ California

California Nurses Association สมาคมพยาบาลแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Organization of Police and Sheriffs องคกรตํารวจและนายอําเภอแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Organization of Sheriffs องคกรนายอําเภอแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Peace Officers Association สมาคมผูพิทักษสันติราชแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Police Chiefs Association สมาคมผูบัญชาการตํารวจแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Political Reform Act of 1996 กฎหมายวาดวยการปฏิรูปการเมืองแหงรัฐแคลิฟอรเนียปี 1996

California Professional Firefighters พนักงานดับเพลิงมืออาชีพแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Public Library Construction and Renovation Board คณะกรรมการการกอสรางและบูรณะหองสมุดสาธารณะแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Reading and Literacy Improvement โปรแกรมการปรับปรุงการอานและการรูหนังสือแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Register of Historic Resources การจดทะเบียนแหลงประวัติศาสตรแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Reserve Peace Officers Association สมาคมผูพิทักษสันติราชกองหนุนแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California School Boards Association สมาคมคณะกรรมการโรงเรียนแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California School Employee Association สมาคมพนักงานโรงเรียนในรัฐ California

California Science Center ศูนยวิทยาศาสตรแหงรัฐแคลิฟอรเนีย
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California senator วุฒิสมาชิกรัฐแคลิฟอรเนีย

California Small Business Roundtable สมาคมธุรกิจรายยอยแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California speaker's assistant ผูชวยโฆษกประจํารัฐแคลิฟอรเนีย

California Special Districts Association (CSDA) สมาคมเขตพิเศษในรัฐ California (CSDA)

California state assembly information ขอมูลเกี่ยวกับสภาผูแทนราษฎรของรัฐแคลิฟอรเนีย

California State Assembly Information Technology Budget Subcommittee
คณะอนุกรรมการงบประมาณเทคโนโลยีสารสนเทศของสภา ผูแทนราษฎรรัฐ

แคลิฟอรเนีย

California state assemblyman สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของรัฐแคลิฟอรเนีย

California state assemblymember/assembly member สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของรัฐ / สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของรัฐแคลิฟอรเนีย

California state assemblyperson สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของรัฐแคลิฟอรเนีย

California State Association of Counties สมาคมของมณฑลตาง ๆ แหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California State Building & Construction Trades Council สมาคมการคาเกี่ยวกับอาคารและการกอสรางของรัฐแคลิฟอรเนีย

California state controller ผูควบคุมการเงินของรัฐ California

California State Council of Laborers สภาแรงงานแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California State Employee Association (CSEA) สมาคมพนักงานของรัฐ California (CSEA)

California State Firefighters Association สมาคมดับเพลิงของรัฐแคลิฟอรเนีย

California State ID Card บัตรประจําตัวประชาชนรัฐแคลิฟอรเนีย

California state lawmaker ผูบัญญัติกฎหมายของรัฐแคลิฟอรเนีย

California state legislator ผูบัญญัติกฎหมายของรัฐแคลิฟอรเนีย

California state lottery ล็อตเตอรี่แหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California State Permit Streamlining Act กฎหมายวาดวยการปรับปรุงใบอนุญาตของรัฐแคลิฟอรเนีย

California State PTA PTA ของรัฐ California (ความรวมมือระหวางครูและผูปกครองนักเรียน)

California state senator วุฒิสมาชิกรัฐแคลิฟอรเนีย

California State Sheriffs Association สมาคมนายอําเภอของรัฐแคลิฟอรเนีย

California State Treasurer เหรัญญิกรัฐ California

California State University (CSU) มหาวิทยาลัยแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California State University System ระบบมหาวิทยาลัยแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Tahoe Conservancy การอนุรักษทะเลสาบTahoe ของรัฐ California

California tax counselor ที่ปรึกษาดานภาษีของรัฐแคลิฟอรเนีย

California Taxpayers' Association สมาคมผูเสียภาษีของรัฐแคลิฟอรเนีย

California Teachers Association สมาคมครูแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

California Teaching Credential หนังสือรับรองการสอนของรัฐแคลิฟอรเนีย

California Term Limit Committee คณะกรรมการเกี่ยวกับการจํากัดวาระของรัฐแคลิฟอรเนีย
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California Union of Safety Employees สหภาพแรงงานวาดวยความปลอดภัยของพนักงานรัฐแคลิฟอรเนีย

California Voters Bill of Rights Act กฎหมายวาดวยสิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐานของผูออกเสียงลงคะแนนรัฐแคลิฟอรเนีย

California Waterfowl Habitat Program- Phase II
โปรแกรมเกี่ยวกับถิ่นที่อยูของนกนํ้า (Waterfowl Habitat) - ระยะที่ 2 ของรัฐ

แคลิฟอรเนีย

Californians for Indian Self-Reliance โปรแกรมการพึ่งพาตนเองสาหรับชนพื้นเมืองอเมริกันของชาวแคลิฟอรเนีย

Californians Safe Parks สวนสาธารณะปลอดภัยของรัฐแคลิฟอรเนีย

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

California's death penalty โทษประหารชีวิตของรัฐแคลิฟอรเนีย

calling special elections การเรียกรองใหมีการเลือกตั้งพิเศษ

CalWORKs โอกาสในการทํางานและความรับผิดชอบตอเด็กแหงรัฐ California (CalWORKs)

Camp Fire Girls of America การเขาคายกองไฟสําหรับเด็กหญิงแหงอเมริกา

campaign contribution การชวยเหลือการรณรงคหาเสียง

campaign contribution limitations ขอจํากัดการชวยเหลือการรณรงคหาเสียง

campaign coordinator ผูประสานงานการรณรงคหาเสียง

campaign disclosure การเปิดเผยการรณรงคหาเสียง

campaign expenditures - uncontrolled by candidate or committee
คาใชจายในการรณรงคหาเสียง - ที่ไมไดมีการควบคุมจากผูสมัครรับเลือกตั้งหรือ

คณะกรรมการ

campaign field director ผูอํานวยการการรณรงคหาเสียงภาคสนาม

campaign finance การเงินในการรณรงคหาเสียง

campaign financial disclosure การเปิดเผยดานการเงินในการรณรงคหาเสียง

Campaign for Tobacco-Free Kids การรณรงคเพื่อใหเด็กปลอดบุหรี่

campaign headquarter กองบัญชาการรณรงค

campaign representative ตัวแทนการรณรงค

campaign spending การใชจายในการรณรงคหาเสียง

campus บริเวณวิทยาเขต

cancer researcher ผูวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

candidate ผูสมัคร

candidate filing การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง

candidate for judge of the superior court, office no. ผูสมัครสําหรับตําแหนงผูพิพากษาศาลสูง, เลขที่สํานักงาน

candidate for member of ผูสมัครเพื่อเป็นสมาชิกของ

candidate nomination procedures การดําเนินการการไดรับเสนอชื่อเป็นผูสมัคร

candidate statement ถอยแถลงของผูสมัคร

candidate to succeed ผูสมัครเพื่อความสําเร็จ
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candidate's filing fee คาธรรมเนียมใบสมัครของผูสมัคร

candidate's running for การลงสมัครของผูสมัครรับเลือกตั้งสําหรับ

canvass การสํารวจความคิดเห็น

capital expenditure bond fund กองทุนพันธบัตรคาใชจายของรัฐ

capital facilities financing strategy กลยุทธทางการเงินเกี่ยวกับอาคารหนวยงานของรัฐ

capital improvement การปรับปรุงเงินทุน

capital improvement plan แผนปรับปรุงเงินทุน

capital outlays fund กองทุนตนทุนคาใชจาย

capitol building อาคารหนวยงานของรัฐ

captain ผูบัญชาการ

captain (fire department) ผูบัญชาการ (แผนกดับเพลิง)

captain commanding officer 911 ผูบัญชาการควบคุมสายดวน 911

captions and references คําบรรยายและการอางอิง

car rail ตูรถโดยสารของรถไฟ

carbon canyon specific plan แผนการเฉพาะกิจ Carbon Canyon

card บัตร/ไพ

card club สโมรสรไพ

card room หองสาหรับเลนไพ

cardio/respiratory therapist ผูเชี่ยวชาญการบําบัดโรคเกี่ยวกับหัวใจ/ระบบการหายใจ

cardiovascular surgeon ศัลยแพทยดานหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ

career อาชีพ

Career Pathway Program โครงการฝึกอบรมอาชีพ

Career Pathways and Technical Programs โปรแกรมเสนทางและเทคนิคสายอาชีพ

carefully weigh proposals ขอเสนอการหยั่งเสียงดวยความระมัดระวัง

caregiver ผูใหการดูแล

caretaker ผูดูแล

cargo supervisor หัวหนาการสงสินคา

caring การใหการดูแล

carpenter ชางไม

carpenter's business representative ตัวแทนธุรกิจชางไม

carpool รถยนตที่มีตั้งแตสองคนขึ้นไป

carpool lanes ชองถนนสาหรับรถยนตที่มีผูโดยสารตั้งแตสองคนขึ้นไป
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Carson City commissioner คณะกรรมาธิการเมือง Carson

case hearing representative ตัวแทนการพิจารณาคดี

case management การบริหารจัดการคดี

cases of hit & run คดีชนแลวหนี

cash basic fund กองทุนเงินสดพื้นฐาน

cash contributions การบริจาคเงินสด

cashier พนักงานรับเงิน

cashier check แคชเชียรเช็ค

casino บอนการพนัน

cast การออกเสียง

casting director ผูอํานวยการการลงคะแนนตัดสิน

casting pattern manufacturer ผูผลิตรูปแบบการออกเสียง

casting vote การออกเสียง

casualty claims adjuster ผูเจรจาตกลงการเรียกรองกรณีที่มีผูเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บ

casualty insurance underwriter ผูรับประกันภัยกรณีการประกันที่มีผูเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บ

categories ประเภท

caterer คนขายหรือใหบริการอาหาร

catering director ผูดูแลการขายหรือใหบริการอาหาร

catholic charities มูลนิธิการกุศลของศาสนาแคธอลิค

caucus การประชุมของพรรคการเมือง

caveat คําเตือน

cellphone number หมายเลขโทรศัพทมือถือ

cemetery สุสาน

censure ตําหนิ

census bureau สํานักงานการสํารวจจํานวนประชากร

center ศูนยกลาง

center branch สาขากลาง

center room หองกลาง

Central Christian Church โบสถกลางศาสนาคริสต

Central Coastal Natural Community Conservation Plan แผนการอนุรักษธรรมชาติของชุมชนใกลชายฝั่งของแคลิฟอรเนียตอนกลาง

central committee member สมาชิกคณะกรรมการกลาง

central library หองสมุดกลาง
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Centralized City Purchasing System ระบบการซื้อศูนยกลางของเมือง

centralized terminal facility อาคารปลายทางที่เป็นสวนกลาง

CEO (chief executive officer) CEO (ผูบริหารสูงสุด)

certain agencies of city government หนวยงานโดยเฉพาะของฝายบริหารเมือง

Certificate of Apprenticeship ประกาศนียบัตรรับรองการฝึกหัดงาน

certificate of circulator ใบรับรองการหมุนเวียน

certificate of correctness ใบรับรองความถูกตอง

certificate of naturalization ใบรับรองการแปลงสัญชาติ

certificate of nomination ใบรับรองการไดรับเสนอชื่อเขารับการเลือก

certification ใบรับรอง

certification of neighborhood councils ใบรับรองของคณะกรรมการหมูบาน

certification of official election results ใบรับรองผลการเลือกตั้งที่เป็นทางการ

certification qualifications ใบรับรองคุณสมบัติ

certified ที่ไดรับการรับรอง

certified candidate ผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดรับการรับรอง

certified candidate videos and contact information วิดีโอและขอมูลการติดตอของผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดรับการรับรอง

certified financial planner ผูวางแผนทางการเงินที่ไดรับการรับรองคุณวุฒิ

certified list of candidates รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดรับการรับรอง

Certified Local Community Conservation Corps Programs โปรแกรมกลุมอนุรักษแหงชุมชนทองถิ่นที่ไดรับการรับรอง

certified mail จดหมายลงทะเบียน

certified public accountant ตรวจสอบบัญชีที่ไดรับการรับรอง

certify รับรอง

certifying การรับรอง

CFO CFO / ผูบริหารการเงินสูงสุด

chad ชาด (เศษกระดาษ)

chair ประธาน

chair of the Los Angeles County Board of Supervisors ประธานคณะกรรมการผูควบคุมดูแลมณฑลลอสแอนเจลิส

chair, Budget & Finance Committee ประธาน คณะกรรมการงบประมาณและการเงิน

chair, Congress of Seniors ประธาน สภานิติบัญญัติอาวุโส

chair, Governmental Efficiency ประธาน ความมีประสิทธิภาพแหงการปกครอง

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

chair, Party of County ประธานคณะของมณฑล
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chair, Personnel Committee ประธาน คณะกรรมการบุคลากร

chair, Public Safety Committee ประธาน คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ

chairman ประธาน

chairman - Navy Restoration Advisory Board ประธาน - คณะกรรมการการใหคําปรึกษาการฟื้นฟูราชนาวี

chairman Citizens Charter Reform Task Force ประธานหนวยปฏิบัติการเฉพาะกิจดานการปฏิรูปกฎบัตรของพลเมือง

chairman Emeritus of Libertarian Party ประธานกิตติคุณพรรคเสรีนิยม

chairman for Elementary Site Facilities Committee ประธานคณะกรรมการสําหรับที่ตั้งโรงเรียนประถม

chairman Planning Commission ประธานคณะกรรมการการวางแผน

chairman, Economic Alliance ประธานสหพันธทางเศรษฐกิจ

chairman, Merit Commission ประธานคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

chairman, National Water Research Institute Bottled Water ประธาน สถาบันวิจัยนํ้าแหงชาติสําหรับนํ้าที่บรรจุในขวด

chairman, Southeast Area Animal Control Authority ประธาน ผูมีอํานาจดานการควบคุมสัตวในเขตตะวันออกเฉียงใต

chairperson ประธาน

chairperson Empowerment Congress ประธานสภานิติบัญญัติในการมอบอํานาจเพื่อความถูกตอง

chairperson, assessment appeals ประธานประเมินการอุทธรณ

chairperson, California Public Policy Committee ประธานคณะกรรมการวาดวยนโยบายสาธารณะของรัฐแคลิฟอรเนีย

Challenge 2000 Steering Committee คณะกรรมการการวางระเบียบวาระการชุม Challenge 2000

challenged ballot การคัดคานการออกเสียง

challenging times เวลาของการคัดคาน

chamber executive director ผูอํานวยการฝายบริหารของหอการคา

Chamber of Commerce หอการคา

Chamber of Commerce CEO CEO ของหอการคา

Chamber of Commerce member (honorary) สมาชิกหอการคา(โดยกิตติมศักดิ)์

chancellor อธิการบดี

change of address เปลี่ยนที่อยู

change of name เปลี่ยนชื่อ

change of occupation เปลี่ยนอาชีพ

change of party เปลี่ยนพรรค

change orders เปลี่ยนคําสั่ง

changes in Civil Service Discipline Provisions เปลี่ยนแปลงบทบัญญัติวาดวยวินัยของขาราชการพลเรือน

changes in election procedures เปลี่ยนแปลงการดําเนินการเลือกตั้ง

chapel administrator ผูบริหารโบสถ
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chaplain อนุศาสนาจารย

chapter บท

chapter (organization) บทองคกร

chapter and section translation การแปลถอยคําในบทและหมวด

Character Counts and Respect Programs โปรแกรม Character Counts and Respect

charge คิดเงิน

charger club sponsor ผูสนับสนุนสโมสรผูเรียกเก็บเงิน

charitable raffles การขายสินคาโดยการจับฉลากเพื่อการกุศล

charitable volunteer อาสาสมัครงานการกุศล

charity การกุศล

charity fund raiser การระดมเงินทุนเพื่อการกุศล

charter กฎบัตร

charter "cleaning up" กฎบัตร "การทําความสะอาด"

charter amendment การแกไขกฎบัตร

charter city เขตปฏิรูปพิเศษ

charter commissioner กรรมาธิการกฎบัตร

charter for counties & cities กฎบัตรสําหรับมณฑลและเมือง

charter member สมาชิกกฎบัตร

charter president ประธานกฎบัตร

Charter Reform การปฏิรูปกฎบัตร

Charter Reform Commissioner กรรมาธิการปฏิรูปกฎบัตร

Charter Review Committee คณะกรรมการตรวจสอบกฎบัตร

Charter School โรงเรียนในกํากับของรัฐ (Charter)

Charter Traffic Commission คณะกรรมการกํากับการจราจร

charters for counties & cities กฎบัตรสาหรับมณฑลและเมือง

chat พูดคุย

checking account บัญชีกระแสรายวัน

checklist รายการตรวจสอบ

checks and balances เช็คและยอดเงินคงเหลือ / ตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ

chemical engineer วิศวกรเคมี

chemical engineering student นักศึกษาคณะวิศวกรรมเคมี

chemist นักเคมี
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chemistry professor ผูเชี่ยวชาญวิชาเคมี

chess instructor ครูผูสอนเกมหมากรุก

chess journalist ผูเขียนขาวเกี่ยวกับเกมหมากรุก

chess promoter ผูสนับสนุนเกมหมากรุก

chief หัวหนา

chief arbitrator ประธานการตัดสิน

chief deputy รักษาการแทนหัวหนา

chief educational officer ผูบริหารสูงสุดฝายการศึกษา

chief executive ผูบริหารสูงสุด

chief justice หัวหนาผูพิพากษา

chief justice of the supreme court หัวหนาผูพิพากษาประจําศาลฎีกา

chief LAPD ผูบังคับบัญชากรมตํารวจ LAPD

chief legislative analyst (CLA) นักวิเคราะหทางกฎหมายสูงสุด (CLA)

chief of police อธิบดีกรมตํารวจ

Child Abuse Task Force หนวยปฏิบัติการเฉพาะกิจปราบปรามการทําทารุณตอเด็ก

child advocate ผูแทนทางกฎหมายสําหรับเด็ก

child attendance officer official เจาหนาที่ตรวจสอบการเขาเรียนของเด็กที่เป็นทางการ

child behavior counselor ที่ปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเด็ก

child care administrator ผูบริหารสถานเลี้ยงเด็ก

child care facility สถานเลี้ยงเด็ก

child care provider ผูใหการดูแลเลี้ยงเด็ก

Child Care Resource & Referral Network เครือขายแหลงขอมูลสําหรับสถานเลี้ยงเด็กและการแนะนําสถานเลี้ยงเด็ก

child development professional ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาเด็ก

child safety advocate ผูแทนทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็ก

child support คาเลี้ยงดูบุตรในกรณีหยาราง

childcare non-profit president ประธานสถานเลี้ยงเด็กที่ไมแสวงหาผลกําไร

Children and Families First โปรแกรมเด็กและครอบครัวมาเป็นอันดับแรก

Children and Families First Trust Fund กองทุนทรัสตสําหรับเด็กและครอบครัวมาเป็นอันดับแรก

children center teacher ครูประจําศูนยเด็ก

Children First-Now and Always โปรแกรมเด็กและครอบครัวมาเป็นอันดับแรกเสมอ

children's clinic คลินิกสําหรับเด็ก

Children's Day Parade พาเหรดวันเด็ก
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Chinese จีน

Chinese-American Elected Officials Association สมาคมฝายบริหารของจีน-อเมริกันที่ไดรับเลือกแลว

chiropractic doctor แพทยจัดกระดูก

chiropractor แพทยจัดกระดูก

choir คณะรองเพลงประสานเสียงในโบสถ

Christian Methodist Episcopal Church โบสถคริสเตียน เมโธดิส เอพิสคะเพิล

Christmas Food Basket Committee Member สมาชิกคณะกรรมการการบริจาคอาหารสําหรับเทศกาลคริสตมาส

Christmas tree distributor ผูจําหนายตนคริสตมาส

Christopher Commission คณะกรรมาธิการ Christopher

church โบสถ

Church of Christ โบสถศาสนาคริสต

church room หองโถงโบสถ

CIA สํานักงานกลางการสืบราชการลับ (CIA)

Cigarette and Tobacco Products Surtax Fund Revenues กองทุนรายไดจากภาษีสวนเพิ่มของผลิตภัณฑบุหรี่ และยาสูบ

cinematographer ชางถายภาพยนตร

circulate หมุนเวียน

circulation การหมุนเวียน

circulator ตัวหมุนเวียน

citizen พลเมือง

Citizen Advisory Committee คณะกรรมการใหคําปรึกษาแกประชาชน

Citizen Commission กรรมาธิการเพื่อประชาชน

Citizen Committee คณะกรรมการจากพลเมือง

citizen of the year บุคคลยอดเยี่ยมแหงปี

citizen oversight การควบคุมดูแลพลเมือง

Citizens Against Lawsuit Abuse กลุมพลเมืองตอตานการดําเนินการในทางที่ผิดในการฟองรองคดี

Citizens Charter กฎบัตรของประชาชน

Citizens Charter Reform Task Force หนวยปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อการปฏิรูปรัฐธรรมนูญของประชาชน

Citizens Committee คณะกรรมการประชาชน

Citizens Financial Advisory ผูใหคําปรึกษาทางการเงินแกประชาชน

Citizens for a Sound Economy กลุมพลเมืองเพื่อเศรษฐกิจที่ดี

Citizens for Law and Order กลุมพลเมืองเพื่อการปฏิบัติตามบทแหงกฎหมาย

Citizens for Public Safety กลุมพลเมืองเพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน
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Citizen's Oversight Committee คณะกรรมการควบคุมดูแลของพลเมือง

Citizens Planning Council คณะกรรมาธิการการวางแผนเพื่อพลเมือง

Citizens Police Academy สถาบันตํารวจเพื่อพลเมือง

Citizens Review Committee คณะกรรมการตรวจสอบของพลเมือง

Citizens' Task Force หนวยปฏิบัติการเฉพาะกิจของพลเมือง

Citizens to Turn L.A. Around กลุมพลเมืองเพื่อการปรับปรุง L.A.

Citizens Watchdog Group กลุมจับตาประชาธิปไตยของพลเมือง

Citizens’ Advisory Committee คณะกรรมการเพื่อการใหคําปรึกษาแกพลเมือง

citizenship สิทธิในความเป็นพลเมือง

city เมือง

city administrative officer (CAO) เจาหนาที่การบริหารของเมือง (CAO)

city attorney อัยการเมือง

city attorney's impartial analysis of measure การวิเคราะหพระราชบัญญัติที่เป็นกลางของอัยการเมือง

city bonds พันธบัตรของเมือง

city charter กฎบัตรของเมือง

city clerk ปลัดเทศบาล

city clerk office สํานักงานปลัดเทศบาล

city commissioner กรรมาธิการเมือง

city costs คาใชจายของเมือง

city council สภาเทศบาลเมือง

city council member's aide ผูชวยของสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

city council president pro tempore ประธานสภาเทศบาลเมืองดํารงตําแหนงชั่วคราว

City Council Veto of Board Actions สภาเทศบาลเมืองปฏิเสธการดําเนินการของคณะกรรมการ

city council, seat ตําแหนงสภาเทศบาลเมือง

city councilman สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

city councilmember /council member สมาชิกสภาเทศบาลเมือง / สมาชิกสภาเทศบาล

city councilwoman / council woman สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหญิง / สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหญิง

city elected officials เจาหนาที่ของเมืองที่ไดรับเลือก

city election code ประมวลกฎหมายการเลือกตั้งของเมือง

city elections การเลือกตั้งของเมือง

city employee ขาราชการของเมือง

City Employees Retirement System ระบบเกษียณอายุขาราชการของเมือง
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city engineer วิศวกรของเมือง

city ethics commission คณะกรรมการจริยธรรมของเมือง

City Ethics Commission; special prosecutor คณะกรรมการจริยธรรมของเมือง พนักงานอัยการพิเศษ

city finance director ผูอํานวยการฝายการเงินของเมือง

city general fund กองทุนทั่วไปของเมือง

City General Municipal Election การเลือกตั้งเทศบาลเมืองทั่วไป

city government ฝายบริหารเมือง

City Government Reform การปฏิรูปฝายบริหารเมือง

city hall ศาลากลางของเมือง

City Hall Remodeling Project โครงการปรับปรุงศาลากลาง

City Hall Task Force หนวยปฏิบัติการเฉพาะกิจของศาลากลางเมือง

city lines อาณาเขตเมือง

city manager ปลัดเมือง

city measure รางพระราชบัญญัติของเมือง

city of เมืองของ

City of Capital Improvements Commission Member สมาชิกคณะกรรมการปรับปรุงโครงสรางของเมือง

City of Carson councilwoman สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหญิง เมือง Carson

City of Community Life Commissioner เมืองของคณะกรรมการดําเนินงานเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของชุมชน

City of Los Angeles เมืองลอสแอนเจลิส

City of Los Angeles and Board of Education เมืองลอสแอนเจลิสและคณะกรรมการการศึกษา

city ordinance กฎเกณฑของเมือง

city planning การวางแผนเมือง

City Planning Commission คณะกรรมการวางแผนเมือง

City Planning Department กรมการวางผังเมือง

city seal ตราประทับของเมือง

city servant ขาราชการของเมือง

city service บริการของเมือง

city service credit เครดิตบริการของเมือง

City Special Municipal Election การเลือกตั้งพิเศษของเขตเทศบาลเมือง

city tax ภาษีเมือง

city treasurer เหรัญญิกประจําเมือง

city treasury กรมคลังของเมือง
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city utility bill ใบเรียกเก็บเงินคาสาธารณูปโภคของเมือง

city vision วิสัยทัศนของเมือง

city's business tax ภาษีธุรกิจของเมือง

City's Emergency Operation Center ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของเมือง

city's fiscal watchdog กลุมจับตางบประมาณของเมือง

City's General Fund กองทุนทั่วไปของเมือง

City's Police Department Operation Center ศูนยปฏิบัติการกองตํารวจของเมือง

City's Water Study Session การประชุมศึกษาเกี่ยวกับนํ้าของเมือง

Citywide Security General Obligation Bonds พันธบัตรขอผูกพันธโดยทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยทั่วทั้งเมือง

Citywide System of Neighborhood Councils ระบบครอบคลุมเมืองทุกสวนของคณะกรรมการหมูบาน

civic เกี่ยวกับพลเมือง

civic affairs พลเมืองสัมพันธ

civic auditorium หองประชุมประชาชน

civic center ศูนยเทศบาล

Civic Coalition for Charter Reform การรวมมือของเทศบาลเพื่อการปฏิรูปกฎบัตร

civil เกี่ยวกับพลเรือน

civil action การฟองคดีแพง

civil case คดีแพง

civil engineer วิศวกรโยธา

Civil Justice Association of California สมาคมเพื่อความยุติธรรมของประชาชนของรัฐแคลิฟอรเนีย

civil liberties activist นักปฏิบัติการเกี่ยวกับเสรีภาพของประชาชน

civil litigation การฟองรองคดีแพง

civil litigation attorney ทนายความฟองคดีแพง

civil matters เกี่ยวกับพลเรือน

civil penalty บทลงโทษทางแพง

civil rights สิทธิพลเมือง

civil rights attorney ทนายความสิทธิของพลเมือง

civil servant ขาราชการพลเรือน

civil service ราชการฝายพลเรือน

civil service classification การจัดแบงประเภทขาราชการพลเรือน

Civil Service Commission คณะกรรมาธิการขาราชการพลเรือน

civil service provisions บทบัญญัติเกี่ยวกับขาราชการพลเรือน
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civil service regulations กฎเกณฑเกี่ยวกับขาราชการพลเรือน

civil service rules กฎระเบียบของขาราชการพลเรือน

Civil Service System ระบบขาราชการพลเรือน

civil water engineer วิศวกรระบบการประปา

civilian ambulance employees เจาหนาที่รถพยาบาลพลเรือน

civilian member สมาชิกพลเรือน

claim board คณะกรรมการการเรียกรองคาสินไหม

claimant ผูเรียกรอง

claims การเรียกรองคาสินไหม

claims against city การเรียกรองตอเมือง

claims board คณะกรรมการการเรียกรองคาสินไหม

clarification of existing law การอธิบายกฎหมายที่มีอยูใหชัดเจน

class I gambling การพนัน ประเภทที่ 1

class II gambling การพนัน ประเภทที่ 2

class size จํานวนนักเรียนในชั้นเรียน

class size reduction การลดขนาดของชั้นเรียน

class-group ประเภท-กลุม

classical actor นักแสดงประเภทคลาสสิก

classified ที่ไดรับการจัดแบงประเภท

classified position ตําแหนงที่จัดแบงตามประเภท

classroom ชั้นเรียน

classroom instruction การสอนในชั้นเรียน

clause ขอกําหนด

clean water action การบําบัดนํ้า

clean water analyst นักวิเคราะหนํ้าสะอาด

Clean Water and Water Reclamation Bond Law กฎหมายเกี่ยวกับพันธบัตรการปรับปรุงนํ้าและนํ้าสะอาด

Clear Lake Basin 2000 Project โครงการลุมนํ้า Clear Lake ปี 2000

clergy นักบวช

clergyman สมาชิกองคกรทางศาสนา

clerk เสมียน

clerk (in ref to precinct board) เสมียน (ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการเขตปกครอง)

clerk typist เสมียนพิมพดีด

Thai Glossary Page 38 of 188 11/4/2015



clinic คลินิก

clinical ทางคลินิก

clinical microbiologist นักจุลชีววิทยาทางคลินิก

clinical nurse specialist พยาบาลผูเชี่ยวชาญทางคลินิก

close of registration ปิดการลงทะเบียน

closed primary การเลือกตั้งขั้นตนเฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนเทานั้นที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได

clothing accessories designer นักออกแบบเครื่แงประดับเสริมเสื้อผา

Clover Creek Flood Protection การปองกันนํ้าทวม Clover Creek

Clover Creek Flood Protection and Environmental Enhancement Project โครงการปองกันนํ้าทวมและสงเสริมสิ่งแวดลอม Clover Creek

club สโมสร

club lounge สโมสรหองสังสรรค

co/owner เจาของรวม/เจาของ

coach โคช

coal ถานหิน

coal falsification การใหขอมูลผิด ๆ เกี่ยวกับถานหิน

coal fired power plans แผนการพลังงานไฟฟาจากถานหิน

coalition การรวมมือกัน

Coalition for Christian Values การรวมมือกันเพื่อคุณคาของคริสเตียน

Coalition for Clean Air การรวมมือกันเพื่ออากาศบริสุทธิ์

Coalition for Education การรวมมือเพื่อการศึกษา

Coalitions for Clean Air and Water Support การรวมมือเพื่อสงเสริมอากาศและนํ้าสะอาด

coastal commissioner คณะกรรมาธิการชายฝั่ง

Coastal Conservation Act กฎหมายวาดวยการอนุรักษชายฝั่ง

coastal protection การปกปองบริเวณใกลชายฝั่ง

Coastal Protection Bond Act กฎหมายวาดวยพันธบัตรการปองกันบริเวณชายฝั่ง

coastal trail ทางเดินใกลชายฝั่ง

Coastal Zone Act Reauthorization Amendments การแกไขการมอบอํานาจใหมตามกฎหมายวาดวยโซนแนวชายฝั่ง

coastline แนวชายฝั่ง

co-chair ประธานรวม

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

 L.A.

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

code ประมวลกฎหมาย

code enforcement division แผนกการบังคับใชตามกฎหมาย

code enforcement officer เจาหนาที่ผูดําเนินการบังคับใชตามกฎหมาย

code inspector ผูตรวจสอบการใชตามกฎหมาย

Code of Civil Procedures ประมวลกฎหมายวาดวยกระบวนการแพง

Code of Conduct หลักจรรยาบรรณ

Code of Conduct of Elected Officials หลักจรรยาบรรณของขาราชการที่ไดรับเลือก

Code of Fair Campaign Practices หลักการปฏิบัติในการรณรงคหาเสียงดวยความยุติธรรม

coffee store manager ผูจัดการรานกาแฟ

co-founder ผูรวมกอตั้ง

co-generation projects โครงการรวมรุน

cohesive ซึ่งยึดติด

coin dealer ผูคาเหรียญ

collect call โทรศัพทแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง

collective bargaining การตอรองรวม

collective bargaining agreements ขอตกลงในการตอรองรวม

college วิทยาลัย

college academic publisher ผูจัดพิมพดานวิชาการของวิทยาลัย

College Bound Today Program โปรแกรมเรียนรูเกี่ยวกับชีวิตในวิทยาลัย

college cost คาใชจายในการเรียนระดับวิทยาลัย

college dean คณบดีวิทยาลัย

college educator นักการศึกษาวิทยาลัย

college English instructor ครูสอนภาษาอังฤษของวิทยาลัย

college faculty คณะในวิทยาลัย

college financial counselor ที่ปรึกษาทางการเงินของวิทยาลัย

college financial representative ตัวแทนทางการเงินของวิทยาลัย

college instructor ครูผูสอนในวิทยาลัย

college professor ศาสตราจารยของวิทยาลัย

college transfer measure มาตรการการโอนหนวยกิตในระดับวิทยาลัย

colonel พันเอก

Colorado School of Mines โรงเรียนเหมืองแรแหง Colorado
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columnist นักเขียนคอลัมน

comedian ดาราตลก

coming soon (in ref to pending documents) กําลังจะมาถึง

commander ผูบังคับบัญชา

commander, Moorpark American Legion Post 502 ผูสั่งการ Moorpark American Legion Post 502

Commander's Award for Public Service รางวัลสําหรับการบริการสาธารณชนของผูบัญชาการ

commanding officer ผูบัญชาการ

commencement of recruit training พิธีเริ่มการฝึกอบรมทหารใหม

commencing with section การเริ่มดวยหมวด

commendation การกลาวคําแนะนํา

commentator ผูวิจารณ

commercial โฆษณา

commercial realty consultant ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย

commission กรรมาธิการ

commission and mayoral recommendations คําแนะนําเกี่ยวกับกรรมาธิการและนายกเทศมนตรี

commission on peace officer standards กรรมาธิการมาตรฐานเจาหนาที่สันติภาพ

Commission on Peace Officer Standards and Training กรรมาธิการเกี่ยวกับมาตรฐานและการฝึกอบรมเจาหนาที่สันติราช

commissioner กรรมาธิการ

commissioner - Board of Appeals กรรมาธิการ - คณะกรรมการการอุทธรณ

commissioner board คณะกรรมาธิการ

commissioner of กรรมาธิการของ

commissioner, Los Angeles Municipal Court กรรมาธิการ ศาลเทศบาล Los Angeles

commissioner, Municipal Court กรรมาธิการ ศาลเทศบาล

commissioner, Traffic & Safety กรรมาธิการ การจราจรและความปลอดภัย

committee คณะกรรมการ

Committee for Art คณะกรรมการศิลปะ

committee member สมาชิกคณะกรรมการ

committee of the states คณะกรรมการของรัฐ

committee on federal judiciary คณะกรรมการระบบศาลยุติธรรมของรัฐบาลกลาง

committee on justice คณะกรรมการเกี่ยวกับความยุติธรรม

committee to prepare the school plan คณะกรรมการเพื่อเตรียมแผนการของโรงเรียน

commodities analyst ผูวิเคราะหสินคา
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commodities trader ผูประกอบการคา

common cause สาเหตุโดยทั่วไป

common core standards มาตรฐานแกนรวม

common law trust กฎหมายจารีตประเพณี

common phrases used in official matters วลีทั่วไปที่ใชเป็นทางการ

common sense สามัญสานึก

common sense solutions วลีทั่วไปที่ใชเป็นทางการ

common use requirement วลีทั่วไปที่ใชเป็นทางการ

communicable disease investigator ผูวิจัยเกี่ยวกับเชื้อโรคที่สามารถติดตอได

communication การสื่อสาร

communication arts วาทศิลปในการสื่อสาร

communications director ผูอํานวยการการสื่อสาร

communications worker พนักงานการสื่อสาร

communities of interest ความสนใจของชุมชน

community ชุมชน

community affair consultant ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ

community center ศูนยชุมชน

Community Center Corp., board member สมาชิกคณะกรรมการบริษัทศูนยกลางชุมชน

community college วิทยาลัยชุมชน

Community College District เขตวิทยาลัยชุมชน

Community College District Special Election การเลือกตั้งพิเศษ เขตวิทยาลัยชุมชน

community college trustee ผูไดรับมอบอํานาจในการจัดการดูแลวิทยาลัยชุมชน

Community Cornerstone Award รางวัลแนวความคิดหลักระดับชุมชน

community councilmember สมาชิกคณะกรรมการชุมชน

Community Development Block Grant Commission คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรวมเพื่อการพัฒนาชุมชน

community disaster communicator ผูสื่อสารเกี่ยวกับภัยพิบัติสําหรับชุมชน

community educational liaison การติดตอประสานงานของการศึกษาชุมชน

Community Labor Coalition องคกรประสานความรวมมือแรงงานชุมชน

community organization องคกรชุมชน

community organizer ผูกอตั้งชุมชน

community outreach การบริการขอมูลแกชุมชน

community outreach coordinator ผูประสานงานการบริการขอมูลแกชุมชน
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community outreach program โปรแกรมการบริการขอมูลแกชุมชน

community oversight committee คณะกรรมการตรวจสอบดูแลชุมชน

community relations ชุมชนสัมพันธ

community room หองประชุมของชุมชน

community service การบริการชุมชน

community services administrator ผูบริหารการบริการชุมชน

community volunteer อาสาสมัครชุมชน

community watchdog กลุมจับตาประชาธิปไตยของชุมชน

community worker คนงานของชุมชน

community-based ชุมชนเป็นหลัก

community-based organization องคกรชุมชนเป็นหลัก

compacts ขอตกลงรวมกัน

company president ประธานบริษัท

compelling need ความจําเป็นที่บีบบังคับ

compensation คาตอบแทน

compensation experience ประสบการณดานคาตอบแทน

compensation of elected officers and limitation on outside activities คาตอบแทนของเจาหนาที่ที่ไดรับเลือกและขีดจํากัดตอกิจกรรมภายนอก

competing measure รางพระราชบัญญัติวาดวยการแขงขัน

competitive bidding การประมูลราคาที่มีการแขงขันสูง

competitive bidding or private sale การประมูลราคาหรือการขายสวนตัวที่มีการแขงขันสูง

competitive bids ประมูลราคาที่มีการแขงขันสูง

competitive proposals preferred ตองการขอเสนอที่มีการแขงขัน

competitive salary เงินเดือนที่มีการแขงขัน

The Competitive Sealed Bid Proposal System ระบบขอเสนอการประมูลแบบปิดผนึกที่แขงขันได

competitive sealed bidding การประเมินราคาปิดผนึกที่มีเป็นการแขงขัน

competitive sealed proposals ขอเสนอปิดผนึกที่เป็นการแขงขัน

compiled by: X, city clerk รวบรวมโดย X, ปลัดเทศบาล

complete authority to issue bonds อํานาจสมบูรณในการออกพันธบัตร

complete text of measure รางพระราชบัญญัติฉบับสมบูรณ

complex ความซับซอน

compliance การปฏิบัติตาม

compliance manager ผูควบคุมการปฏิบัติตาม
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compliance officer เจาหนาที่ฝายควบคุมการปฏิบัติตาม

compliance supervisor ผูควบคุมดูแลการปฏิบัติตาม

composer นักแตงเพลง

composite สวนประกอบ

composite ballot บัตรลงคะแนนที่ประกอบขึ้นจากหลายสวน

compound ผสม

Comprehensive Annual Financial Report (CAFR) รายงานทางการเงินประจําปีแบบแจงรายละเอียด (CAFR)

comprehensive plan แผนการโดยละเอียด

Comprehensive Plan Amendment การแกไขแผนการโดยละเอียด

comprehensive plan development การพัฒนาแผนการโดยละเอียด

Comprehensive Regional Express Bus Network เครือขายครอบคลุมภูมิภาคของรถประจําทางสายดวน

comprehensive schools โรงเรียนที่สอนวิชาครอบคลุมทั้งวิชาการและสายอาชีพ

computer คอมพิวเตอร

computer consultant ที่ปรึกษาดานคอมพิวเตอร

computer programmer ผูเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

computer science วิทยาการคอมพิวเตอร

computer store owner เจาของรานคอมพิวเตอร

concentration on improved student performance การมุงเนนเพื่อใหมีการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน

concerned citizen พลเมืองผูหวังดี

concerning เกี่ยวของกับ

concession agreement ขอตกลงดานการสัมปทาน

concrete delivery driver คนขับรถสงซีเมนต

concurrent power พลังงานที่เกิดขึ้นพรอมกัน

condemn กลาวโทษ

condemnation การวิจารณอยางรุนแรง

conditional use ใชอยางมีเงื่อนไข

conduct in office ดําเนินการในสํานักงาน

conduct of business ดําเนินธุรกิจ

conducting elections ดําเนินการเลือกตั้ง

conference ประชุม

conference calls การประชุมทางโทรศัพท

conference room หองประชุม
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confirmation number หมายเลขการยืนยัน

conflict resolution consultant ที่ปรึกษาเกี่ยวกับมติขอขัดแยง

Congestion Relief Program - major transportation corridor improvements โปรแกรมการบรรเทาความแออัด - การปรับปรุงเขตการขนสงหลัก

congratulations การแสดงความยินดี

congress รัฐสภา

Congress of California Seniors สมาชิกรัฐสภาอาวุโสของรัฐแคลิฟอรเนีย

congressional เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติ

congressional deputy ทําการแทนสภานิติบัญญัติ

congressional district เขตสภานิติบัญญัติ

Congressional Term Limits Declaration Act of 1998 กฎหมายวาดวยการประกาศการจํากัดวาระของสภานิติบัญญัติ ปี 1998

congressman/woman สมาชิกรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา/สมาชิกรัฐสภาหญิงของสหรัฐอเมริกา

consensus มีมติเป็นเอกฉันท

conservation การอนุรักษธรรมชาติ

Conservation Corp California กลุมอนุรักษธรรมชาติแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

conservation corps กลุมอนุรักษธรรมชาติ

conservation district director ผูอํานวยการเขตอนุรักษธรรมชาติ

conservationist นักอนุรักษธรรมชาติ

conservative activist นักปฏิบัติการดานการอนุรักษธรรมชาติ

conservative news commentator ผูวิจารณขาวการอนุรักษธรรมชาติ

Conservative Women's Leadership Association สมาคมความเป็นผูนําของสตรีนักอนุรักษ

consideration การคิดพิจารณา

consolidated รวม

consolidated election การเลือกตั้งรวม

Consolidated Fire Protection District of Los Angeles County การปกปองอัคคีภัยรวมของเขตมณฑลลอสแอนเจลิส

consolidated municipal election การเลือกตั้งรวมระดับเทศบาล

consolidated or annexed territory อาณาเขตรวมหรือการผนวก

consolidated primaries การเลือกตั้งขั้นตนแบบรวม

consolidated terminal facility สถานีปลายทางรวม

consolidated water district การรวมระบบนํ้าจากเขตตาง ๆ เขาดวยกัน

consolidation การรวมเขาดวยกัน

consolidation of elections การเลือกตั้งรวม

constituency (people) ผูที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง (บุคคล)
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constituency (place) เขตเลือกตั้ง (สถานที)่

constituent service advocate ผูแทนทางกฎหมายใหคําแนะนําเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

Constitution รัฐธรรมนูญ

constitution revision การแกไขรัฐธรรมนูญ

constitution revision committee คณะกรรมการการแกไขรัฐธรรมนูญ

constitutional convention การประชุมตามรัฐธรรมนูญ

constitutional law attorney ทนายความตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

constitutional offices สํานักงานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

construction การกอสราง

construction inspector ผูตรวจสอบการกอสราง

consular officer เจาพนักงานกงสุล

consultant ที่ปรึกษา

consultant on congress ที่ปรึกษาเกี่ยวกับรัฐสภา

consulting การปรึกษา

consumer ผูบริโภค

consumer affairs กิจการที่เกี่ยวของกับผูบริโภค

Consumer Federation สหพันธผูบริโภค

Consumer Federation of California สหพันธผูบริโภคของรัฐแคลิฟอรเนีย

consumer price index ดรรชนีราคาของผูบริโภค

consumer trial attorney ทนายความพิจารณาคดีผูบริโภค

consumerist-financial journalist ผูสื่อขาวเกี่ยวกับผูบริโภค-การเงิน

consumers against fraud and higher insurance costs ผูบริโภคตอตานการฉอโกงและคาใชจายการประกันภัยที่สูงขึ้น

Consumers Coalition of California การรวมมือของผูบริโภคแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

contempt of court การหมิ่นประมาทศาล

contest การคัดคาน

contiguous ใกลชิดกัน

continue voting การออกเสียงเลือกตั้งตอ

continue voting on next page การออกเสียงเลือกตั้งตอในหนาตอไป

continued ดําเนินการตอ

continued on next page ดําเนินการตอไปยังหนาตอไป

continues next page อานตอในหนาตอไป

Continuing Education Faculty Association สมาคมคณะครูอาจารยของการศึกษาตอเนื่อง

Thai Glossary Page 46 of 188 11/4/2015



Continuing Honorary Service Awards รางวัลการบริการตอเนื่องกิตติมศักดิ์

contract สัญญา

Contract Cities Association สมาคมนโยบายดานสัญญาของเมือง

contracting authority ผูมีอํานาจในการทําสัญญา

contractor ผูรับเหมา

contributing resource in a historic district การอุทิศทรัพยากรในเขตประวัติศาสตร

contribution required ขอกําหนดในการสนับสนุน

contributions การสนับสนุน

contributions and spending limits ขีดจํากัดในการสนับสนุนทางการเงินและการใชจาย

control of ควบคุมโดย

control of departmental funds การควบคุมของกองทุนหนวยงานรัฐบาล

control of litigation ควบคุมการฟองรอง

controlled committee คณะกรรมการที่ไดรับการควบคุม

controller ผูควบคุมการเงิน

convalescent สถานพักฟื้น

convalescent hospital โรงพยาบาลสถานพักฟื้น

convenient สะดวก

convention events coordinator ผูประสานงานการประชุม

conversion การเปลี่ยนแปลง

convertible สามารถเปลี่ยนแปลงได

convertible securities หลักทรัพยที่เปลี่ยนแปลงได

convicted ถูกตัดสินวาผิด

cook ปรุงอาหาร

Coordinated Educational Outreach Committee คณะกรรมการประสานงานการศึกษาแกผูดอยโอกาส

coordinating council คณะกรรมการประสานงาน

coordination of mind & body through movement to music การประสานทางจิตใจและรางกายผานการเคลื่อนไหวดวยดนตรี

coordinator ผูประสานงาน

co-owner ผูเป็นเจาของรวมกัน

copy editor บรรณาธิการตนฉบับ

copy of the measure สําเรารางพระราชบัญญัติ

Core Deputy Program โปรแกรมตัวแทนหลัก

core sheriff deputies รักษาการแทนนายอําเภอระดับสูง
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cornerstone แนวความคิดหลัก

coroner เจาหนาที่ชันสูตรศพ

corporate บริษัท

corporate debt securities หลักทรัพยที่เป็นหนี้สินบริษัท

corporate income tax ภาษีรายไดของบริษัท

corporation บริษัท

corps บริษัท

correctional education teacher ครูผูสอนการศึกษาแกนักโทษ

correctional officer เจาหนาที่ราชทัณฑ

correspondent assistant ผูชวยนักขาว

corridor เขต

corrupted กระทําการทุจริต

corruption การทุจริต

cosmetologist ผูเชี่ยวชาญดานความสวยความงาม

cost คาใชจาย

cost estimator ผูประเมินคาใชจาย

cost of living คาครองชีพ

cost of living adjustment การปรับคาครองชีพ

costume house costumer ชางทําเสื้อผาอาภรณ

council คณะกรรมการ

council action การดําเนินการของคณะกรรมการ

council approval การอนุมัติโดยคณะกรรมการ

council consideration of budget การพิจารณางบประมาณของคณะกรรมการ

council deputy ผูรักษาการณคณะกรรมการ

council district คณะกรรมการเขต

council district aide ผูชวยคณะกรรมการ

Council District Special Election การเลือกตั้งพิเศษ คณะกรรมการเขต

Council District Special Runoff Election การเลือกตั้งพิเศษรอบที่สองเพื่อการชี้ขาดผูชนะจากคณะกรรมการเขต

council field representative ตัวแทนคณะกรรมการภาคสนาม

council file แฟมของคณะกรรมการ

council file no. เลขที่แฟมของคณะกรรมการ

council for adult education คณะกรรมการสําหรับการศึกษาผูใหญ
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council member appointed at large สมาชิกคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งโดยผูลงคะแนนทุกคน

council member,   district สมาชิกคณะกรรมการ, เขต ____

council offices เจาหนาที่คณะกรรมการ

council person,   district เจาหนาที่คณะกรรมการ, เขต ____

council policy analyst ผูวิเคราะหนโยบายของคณะกรรมการ

council room หองประชุมคณะกรรมการ

council seats ตําแหนงคณะกรรมการ

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 รองหัวหนาของสมาชิกสภา

councilmember / councilperson สมาชิกสภา / สมาชิกสภา

councilmember, City of Carson สมาชิกสภา , เมือง Carson

councilwoman สมาชิกสภาหญิง

counselor ที่ปรึกษา

counselor at law ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

count นับ

counterfeit ปลอมแปลง

counterintelligence การสืบราชการลับตอตานการสอดแนม

country club คันทรี่ คลับ

county มณฑล

county assessor ผูประเมินประจํามณฑล

County Board of Education คณะกรรมการการศึกษาประจํามณฑล

County Board of Supervisors คณะกรรมการควบคุมดูแลประจํามณฑล

County Central Committee (CCC) คณะกรรมการกลางประจํามณฑล (CCC)

County Central Committee (CCC) Member สมาชิกคณะกรรมการกลางประจํามณฑล (CCC)

county clerk ปลัดมณฑล

county clerk/recorder ปลัดมณฑล/ผูบันทึก

County Committee on School District Organization คณะกรรมการประจํามณฑลเกี่ยวกับองคกรเขตโรงเรียน
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county council คณะกรรมการประจํามณฑล

county counsel ที่ปรึกษาประจํามณฑล

county counsel's impartial analysis of measure มาตรการการวิเคราะหที่เป็นกลางของที่ปรึกษาประจํามณฑล

county elections officials เจาหนาที่การเลือกตั้งของมณฑล

county employee ขาราชการประจํามณฑล

county measure รางพระราชบัญญัติของมณฑล

County of Los Angeles มณฑลลอสแอนเจลิส

County of Los Angeles Department of Animal Care and Control แผนกการดูแลและควบคุมสัตว มณฑลลอสแอนเจลิส

County of Los Angeles Public Library หองสมุดสาธารณะมณฑล Los Angeles

county school board member สมาชิกคณะกรรมการโรงเรียนประจํามณฑล

county sheriff นายอําเภอประจํามณฑล

county special district เขตพิเศษของมณฑล

county supervisor หัวหนามณฑล

county surveyor ผูสํารวจรังวัดของมณฑล

county tax collector ผูเก็บภาษีของมณฑล

county water commissioner คณะกรรมาธิการการประปาของมณฑล

County Water District เขตสงนํ้าประปาของมณฑล

county water districts/storm water district เขตสงนํ้าประปา/เขตระบบทอสงนํ้าฝนของมณฑล

county worker คนงานของมณฑล

county's civil service rules กฎเกณฑขาราชการพลเรือนของมณฑล

Countywide Hate Crime Task Force
หนวยปฏิบัติการเฉพาะกิจครอบคลุมทั่วมณฑลดานอาชญากรรมอันเนื่องมาจากความ

เกลียดชัง

coupon คูปอง

courier บริษัทขนสง

court อาคารศาล

court arbitrator อานุญาโตตุลาการศาล

court building อาคารศาล

court commissioner คณะกรรมาธิการศาล

court cost คาใชจายในศาล

court deposition reporter ผูรายงานคําใหการของพยานในศาล

court interpreter ลามผูแปลภาษาในศาล

court judge ผูพิพากษาศาล

court of appeal ศาลอุทธรณ
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court of record ศาลที่บันทึกกระบวนการพิจารณาเป็นลายลักษณอักษร

court process server คนสงหมายศาล

court reporter ผูทําหนาที่จดบันทึกคําเบิกความ

court room หองพิจารณาพิพากษาคดี

court trustee ผูจัดการทรัพยสินโดยคําสั่งศาล

CPA CPA

crafts room หองงานประดิษฐ

creation การสรางสรรค

creation of fund การกอตั้งกองทุน

credit เครดิต

credit analyst ผูวิเคราะหเครดิต

credit union credit union

Creek Irrigation District เขตชลประทานคลองสงนํ้าขนาดเล็ก

creek restoration specialist ผูเชี่ยวชาญดานการบูรณะคลองสงนํ้าขนาดเล็ก

crescent primary & intermediate โรงเรียนระดับประถมและมัธยมของเมือง Crescent

crew leaders ผูนําคนงาน

crime อาชญากรรม

crime analysis unit หนวยการวิเคราะหอาชญากรรม

crime lab หองปฏิบัติการสําหรับอาชญากรรม

crime scene investigator ผูสืบสวนสถานที่เกิดอาชญากรรม

crime task force หนวยปฏิบัติการเฉพาะกิจตอตานอาชญากรรม

crime victim advocate ตัวแทนทางกฎหมายของผูเสียหายทางอาชญากรรม

Crime Victims United สหพันธผูเสียหายจากอาชญากรรม

Crime Victims United of California สหพันธผูเสียหายจากอาชญากรรมของรัฐแคลิฟอรเนีย

criminal case คดีอาชญากรรม

criminal court commissioner คณะกรรมาธิการศาลอาญา

criminal defense lawyer ทนายจําเลยคดีอาญา

criminal homicide prosecutor พนักงานอัยการการฆาตรกรรมในคดีอาญา

criminal investigator ผูสืบสวนอาชญากรรม

criminal justice administrator เจาหนาที่ปกครองการตัดสินความผิดทางอาญา

criminal matter เกี่ยวกับอาชญากรรม

criminal prosecutor พนักงานอัยการคดีอาญา
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criminal trial attorney ทนายความจําเลยคดีอาญา

criminalist ผูพิสูจนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร

crisis intervention counselor ที่ปรึกษาในการชวยเหลือเกี่ยวกับปัญหารายแรง

crisis pregnancy center ศูนยขอมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ

criteria for redistricting มาตรฐานการกําหนดเขต

critical thinking การคิดอยางมีวิจารณญาณ

crossing guard เจาหนาที่อํานวยความสะดวกในการขามถนนของนักเรียน

crossover การเลือกตั้งขามพรรค

cub master หัวหนาหมูลูกเสือ

cub scouts ลูกเสือ

culinary cuisine director ผูอํานวยการดานการปรุงอาหาร

culinary executive ผูบริหารดานการปรุงอาหาร

culinary school administrator ผูดูแลโรงเรียนสอนทําอาหาร

cultural arts committee คณะกรรมการศิลปะและวัฒนธรรม

cultural liaison การประสานวัฒนธรรม

cultural resource stewardship เจาหนาที่แหลงวัฒนธรรม

cultural spiritual advisor ผูใหคําปรึกษาดานความเชื่อทางวัฒนธรรม

Culture Commission คณะกรรมาธิการวัฒนธรรม

Cupertino Educational Endowment Foundation มูลนิธิการมอบทุนการศึกษาของเมือง Cupertino

curb ขอบทางเดิน

curbside voter
ผูออกเสียงลงคะแนนที่ขอบทางเทา (ผูออกเสียงลงคะแนนที่ทุพพลภาพลงคะแนนขณะ

นั่งอยูในรถยนตของตนโดยเจาหนาที่การเลือกตั้งนําบัตรลงคะแนนไปให)

curbside voting การลงคะแนนแบบขับผานสําหรับผูทุพพลภาพ

curbside voting assistance form แบบฟอรมการชวยเหลือผูออกเสียงลงคะแนนที่ขอบทางเทา

curbside voting form แบบฟอรมการลงคะแนนแบบขับผานสําหรับผูที่ทุพพลภาพ

current election information (in ref to Division website) ขอมูลการเลือกตั้งในปัจจุบัน

current law กฎหมายที่บังคับใชในปัจจุบัน

current residence ผูอยูอาศัยในปัจจุบัน

current tax rate อัตราภาษีอากรที่ใชอยูในปัจจุบัน

curriculum หลักสูตร

curriculum enrichment ความสมบูรณของหลักสูตร

custodial manager ผูจัดการดูแลทรัพยสิน

custodial office สํานักงานพิทักษทรัพย
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custodian ผูพิทักษทรัพย ผูคุม

custody and brokerage การปกครองดูแลและคานายหนา

custody division แผนกการควบคุมดูแล

custody records clerk เจาหนาที่ควบคุมดูแลบันทึกเอกสารเกี่ยวกับการคุมครอง

customary contingency เหตุการณทั่วไปที่เกิดขึ้นโดยไมคาดหมาย

customer charge การคิดเงินลูกคา

customer service ฝายบริการลูกคา

customer service representative ตัวแทนฝายบริการลูกคา

customs broker นายหนาศุลกากร

cutting-edge technology เทคโนโลยีลํ้ายุค

cybercrime อาชญากรรมไซเบอร

DA (district attorney) DA (พนักงานอัยการ)

dairy products businessman ผูทําธุรกิจผลิตภัณฑนม

dairyman ผูทําธุรกิจเกี่ยวกับนม

dance center ศูนยศิลปะการเตนรํา

dance instructor ครูสอนเตนรํา

data communication engineer วิศวกรการสื่อสารขอมูล

data entry operator ผูปฏิบัติการลงขอมูล

data manager ผูจัดการขอมูล

data processing การประมวลผลขอมูล

data processing systems ระบบการประมวลผลขอมูล

data specialist ผูเชี่ยวชาญดานขอมูล

database ฐานขอมูล

date วันที่

day care operator ผูดําเนินการศูนยเลี้ยงเด็ก

day kindergarten program โปรแกรมนักเรียนอนุบาลภาคกลางวัน

day school โรงเรียนภาคกลางวัน

daytime phone เบอรโทรศัพทตอนกลางวัน

deacon ผูชวยบาทหลวง

deadline วันหมดเขต

deadline for filing arguments วันหมดเขตสําหรับการยื่นเรื่องคัดคาน

dealer ผูประกอบการคา
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dean คณบดี

dean of student affairs คณบดีฝายนักศึกษาสัมพันธ

dean of students คณบดีฝายนักศึกษา

death or disqualification of candidate ผูสมัครรับเลือกตั้งที่ถึงแกความตายหรือขาดคุณสมบัติ

death penalty โทษประหารชีวิต

debit card บัตรเอทีเอ็ม

debt ภาวะหนี้สิน

debt accountability ความรับผิดชอบดานหนี้สิน

debt impact statements รายการผลจากหนี้สิน

deceased ถึงแกความตาย

decentralization การกระจายอํานาจบริหาร

decision-making official เจาหนาที่ผูมีอํานาจในการตัดสินใจ

declaration การประกาศ

declaration of candidacy การประกาศของผูสมัครรับเลือกตั้ง

declaration of independence การประกาศความเป็นอิสระ

declaration of intent to solicit and receive contributions การประกาศเจตนารมยในการเรียกรองการบริจาคและรับการบริจาค

declaration of intention การแสดงเจตนา

Declaration of Intention to become a candidate การแสดงเจตนาเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง

declaration of intention to run for office การแสดงเจตนาเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อใหไดตําแหนง

decline in price strength ภาวะราคาตกตํ่า

decline to state ปฏิเสธแถลงการณ

decriminalize and treat drug use การลดโทษและใหเขารับการรักษาการติดยา

defeat แพคดี

defendant จําเลย

defense ทนายฝายจําเลย

defense representative ตัวแทนฝายจําเลย

Deferred Compensation Plan แผนการขยายคาตอบแทน

Deferred Compensation System ระบบขยายคาตอบแทน

Deferred Maintenance Assessment การประเมินการขยายการรักษาสภาพ

Deferred Retirement Option Plan (DROP) แผนการเลือกการยืดเวลาในการเกษียณอายุ (DROP)

deficiency ความขาดตกบกพรอง

definitions คําจํากัดความ
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definitive bonds พันธบัตรที่กําหนด

delegate ตัวแทน

delegates to national convention ตัวแทนการประชุมแหงชาติ

delegation คณะผูแทน

delegation of authority คณะผูแทนผูมีอํานาจ

delegation of legislative authority to area planning commissions คณะผูแทนที่มีอํานาจในการออกกฎหมายในการวางแผนในพื้นที่โดยเฉพาะ

delete ลบออก

delivery agent authorization ตัวแทนที่มีอํานาจในการสงมอบ

delivery agent authorization form แบบฟอรมการมอบอํานาจตัวแทนการสงมอบ

delivery driver คนขับรถสงของ

delivery obligation ขอผูกพันในการนําสง

delivery of services บริการนําสง

delivery technician ชางเทคนิคการนําสง

Delta Delta

Delta Science Center ศูนยวิทยาศาสตร Delta

democracy ประชาธิปไตย

democrat พรรคเดโมแครต

democratic candidate ผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคเดโมแครต

democratic club สโมสรพรรคเดโมแครต

Democratic County Committee คณะกรรมการพรรคเดโมแครตของมณฑล

Democratic County Committee, District คณะกรรมการพรรคเดโมแครตประจําเขตของมณฑล

democratic elections activist นักปฏิบัติการการเลือกตั้งพรรคเดโมแครต

Democratic National Convention การประชุมแหงชาติพรรคเดโมแครต

Democratic Party พรรคเดโมแครต

demographer นักประชากรศาสตร

demolition ทําลาย

den leader หัวหนาหมูลูกเสือ

denominations นิกาย

density ความหนาแนน (ประชากร)

dental laboratory owner เจาของหองปฏิบัติการทางทันตกรรม

dentist ทันตแพทย

department แผนก, กระทรวง, กรม, ภาควิชา
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department chairman ประธานภาควิชา

department having control of their own special funds กระทรวงที่มีหนาที่ควบคุมกองทุนพิเศษของกระทรวงเอง

Department of Agricultural Commissioner กรรมาธิการกระทรวงเกษตร

Department of Airports กรมสนามบิน

Department of Animal Regulations กฎขอบังคับของกรมเกี่ยวกับสัตว

Department of Building and Safety กรมการอาคารและความปลอดภัย

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

Department of Conservation กรมการอนุรักษ

Department of Corrections กรมราชทัณฑ

Department of Cultural Affairs กระทรวงวัฒนธรรม

Department of Curriculum and Instruction กรมหลักสูตรและวิชาการ

Department of Defense กระทรวงกลาโหม

Department of Finance กระทรวงการคลัง

Department of Fire กรมการดับเพลิง

Department of Fire and Police กรมการดับเพลิงและตํารวจ

Department of Fire and Police Pension กรมการบํานาญของพนักงานดับเพลิงและตํารวจ

Department of Fish and Game กรมการตกปลาและลาสัตว

Department of Food and Agriculture กรมอาหารและการเกษตร

Department of Forestry and Fire Protection กรมการปาไมและปองกันอัคคีภัย

Department of Harbor กรมการทาเรือ

Department of Insurance กรมการประกันภัย

Department of Justice กระทรวงยุติธรรม

Department of Labor กระทรวงแรงงาน

Department of Library กรมการหองสมุด

Department of Los Angeles City Employees Retirement System ระบบการเกษียณอายุของพนักงานกรมการเมืองลอสแอนเจลิส

Department of Military กรมการทหาร

Department of Military Ban การไมเห็นชอบของกรมการทหาร

Department of Motor Vehicle สํานักงานทะเบียนยานยนต

Department of Neighborhood Empowerment กรมการมอบอํานาจในการปกครองตนเองของหมูบาน

Department of Ombudsman กรมผูตรวจการรัฐสภา

Department of Parks and Recreation กรมสันทนาการและสวนสาธารณะ

Department of Pensions กรมเบี้ยบํานาญ
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Department of Pesticide Regulation กรมการบังคับยาปราบศัตรูพืช

Department of Police กรมตํารวจ

Department of Public Social Services กรมการบริการสาธารณะและสังคม

Department of Public Works กรมการโยธาสาธารณะ

Department of Recreation and Parks กรมการสวนสาธารณะและสันทนาการ

Department of Sheriff กรมการนายอําเภอ

Department of Transportation กรมการขนสง

Department of Veterans Affairs กรมการทหารผานศึก

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

Department of Water Resources กรมวิศวกรรมแหลงนํ้า

Department of Youth Authority กรมการเจาหนาที่สั่งการเยาวชน

department store หางสรรพสินคา

departmental purposes วัตถุประสงคเกี่ยวกับหนวยงานของรัฐและองคกร

department's enforcement attorney อัยการผูควบคุมการปฏิบัติตามกฎเกณฑของกรม

dependent children เด็กที่อยูในความอุปการะ

dependent parent บิดาหรือมารดาที่อยูในความอุปการะ

depository ที่รับฝากของ

deputy (2nd in command) รอง (ผูมีอานาจสั่งการคนที่ 2)

deputy (representative/delegate) ตัวแทน (ตัวแทน/ผูแทน)

deputy assessor รักษาการแทนผูประเมิน

deputy city treasurer รักษาการแทนเหรัญญิกของเมือง

deputy county assessor รักษาการแทนผูประเมินของมณฑล

deputy district attorney รักษาการแทนอัยการเขต

deputy-in-charge ดํารงตําแหนง

deregulation การอิสระจากกฎระเบียบ

desert storm พายุทะเลทราย

design ออกแบบ

designated ไดรับมอบหมาย

designated agent-payroll หนวยงานบัญชีเงินเดือนที่ไดรับมอบหมาย

designated vote-by-mail precinct ซึ่งไดรับแตงตั้งเป็นปริมณฑลการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย

designation การมอบหมาย

designation of judicial office การมอบหมายของพนักงานศาล
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design-build project โครงการออกแบบและกอสราง

designer ผูออกแบบ

detach here ฉีกที่นี่

detective bureau สํานักงานนักสืบ

detective supervisor หัวหนานักสืบ

detention services officer เจาหนาที่สถานกักกัน

deteriorating การเสื่อมโทรม

deteriorating facilities การเสื่อมโทรมของอาคาร

determination of incapacity การลงความเห็นเกี่ยวกับการไรความสามารถ

deters ยับยั้ง

developer / development ผูพัฒนา / การพัฒนา

developer fees คาธรรมเนียมของผูพัฒนา

development associate สมาคมการพัฒนา

development of assets การพัฒนาหลักทรัพย

development of the neighborhood council plan แผนสภาชิกสภาเพื่อการพัฒนาหมูบาน

development of the water and power assets การพัฒนาทรัพยสินดานการประปาและไฟฟา

development plan review board คณะกรรมการตรวจสอบแผนการพัฒนา

Diamond Bar City councilman สภาชิกสภาเมือง Diamond Bar

diesel mechanic ชางเครื่องยนตดีเซล

digital media สื่อดิจิตอล

digital media supervisor ผูควบคุมดูแลสื่อดิจิตอล

digital schools โรงเรียนเทคโนโลยี

dignity ความมีเกียรติ

diplomat นักการทูต

direct democracy ประชาธิปไตยทางตรง

direct mail service การบริการไปรษณียโดยตรง

direct primary การเลือกตั้งเบื้องตน

director ผูอํานวยการ

director at large ผูอํานวยการโดยทั่วไป

director of Congressional Office ผูอํานวยการของสํานักงานสภานิติบัญญัติ

director of Consumers' Organization ผูอํานวยการองคกรของผูบริโภค

director, Orchard Dale Water District ผูอํานวยการเขตนํ้าประปา Orchard Dale
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directory นามานุกรม

disability การทุพพลภาพ

disability foundation มูลนิธิของผูทุพพลภาพ

disability pension เงินบํานาญของผูทุพพลภาพ

disability retirement การเกษียณอายุจากการทุพพลภาพ

disabled access การเขาถึงสําหรับผูพิการ

disabled individuals บุคคลผูพิการ

disabled outreach representative ตัวแทนการใหความชวยเหลือกับผูพิการ

disabled rights worker สิทธิของคนงานที่ทุพพลภาพ

disabled veteran ทหารผานศึกที่ทุพพลภาพ

disabled voters ผูออกเสียงลงคะแนนที่ทุพพลภาพ

disaster preparedness การเตรียมพรอมตอภัยพิบัติ

disbursing officer เจาหนาที่การเบิกจาย

disciplinary board คณะกรรมการพิจารณาความผิดทางวินัย

disciplinary functions การดําเนินการเกี่ยวกับความผิดทางวินัย

disciplinary hearings การพิจารณาเกี่ยวกับความผิดทางวินัย

discipline provision ขอกําหนดเกี่ยวกับความผิดทางวินัย

disclaimer ผูสละสิทธิ์

disclosure การเปิดเผย

Discovery Science Center ศูนยวิทยาศาสตรการคนพบ

discretionary transfer to general fund การใชดุลยพินิจในการโอนไปยังกองทุนทั่วไป

discrimination complaint investigator ผูสืบสวนการรองเรียนในการเลือกปฏิบัติ

Disney imaginer ผูสรางจินตนาการของดิสนีย

dispatch center ศูนยสงขาวดวน

dispatcher ผูสงขาวดวน

displacement การยายที่อยู

display แสดง

display room หองโชว

dispute การโตแยง

disqualification ขาดคุณสมบัติ

dissenting ความเห็นที่ขัดแยง

dissertation ปริญญานิพนธ
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distance learning courses หลักสูตรการเรียนทางไกล

distinguished school โรงเรียนที่มีชื่อเสียง

distribution accountant สมุหบัญชีการจําหนาย

distribution manager ผูจัดการการจําหนาย

distribution of contributions การแจกจายจากการบริจาค

distributor ผูจําหนาย

district เขต

District Advisory Committee คณะกรรมการที่ปรึกษาเขต

district appellate courts เขตศาลอุทธรณ

district assembly สมัชชาเขต

district attorney อัยการเขต

district attorney investigator ผูสืบสวนอัยการเขต

district attorney of Los Angeles พนักงานอัยการเขตนครลอสแอนเจลิส

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

district bonds พันธบัตรของเขต

district chairman, Lions Youth Exchange ประธานเขต โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน Lions

District Cleanup Program โครงการทําความสะอาดเขต

district committee คณะกรรมการเขต

district director ผูอํานวยการเขต

district fair director ผูอํานวยการการจัดนิทรรศการของเขต

district governing board member สมาชิกคณะกรรมการการปกครองเขต

district inspector ผูตรวจการเขต

district lines อาณาบริเวณของเขต

district manager ผูควบคุมดูแลเขต

district no. เลขที่เขตการปกครอง

district parent advisory committee คณะกรรมการเขตที่ปรึกษาหลัก

district representative ตัวแทนเขต

district sales manager ผูจัดการฝายขายสําหรับเขต

district senate วุฒิสภาเขต

District Special Bond Election การเลือกตั้งเกี่ยวกับพันธบัตรพิเศษสําหรับเขต

District Special Election การเลือกตั้งพิเศษของเขต

district superintendent ผูดูแลเขต
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district wide early education and adult education facilities อาคารสําหรับการศึกษาเบื้องตนและการศึกษาผูใหญทั่วทั้งเขต

district x council office สํานักงานสภาเขต x

District’s Certificates of Participation ใบรับรองการเขารวมของเขตการปกครอง

District-City Subcommittee คณะอนุกรรมการเมือง-เขต

diversity ความหลากหลาย

divestiture การถอนทุนบริษัท

dividend เงินปันผล

divinity พระเจา, ศาสนศาสตร

division แผนก

division (ex: part 3 of division 2 of the public contract code) หมวด (เชน : สวน 3 ของ 2 ของประมวล กฎหมายวาดวยการทําสัญญาสาธารณะ)

division chief หัวหนาแผนก

division manager ผูจัดการแผนก

division of departmental functions หนาที่งานตาง ๆ ของแผนก

division of fairs and expositions แผนกการจัดงานและแสดงสินคา

do not vote this page กรุณางดออกเสียงลงคะแนนบนหนานี้

doctor แพทย

doctor of chiropractic แพทยจัดกระดูก

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

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

doctor of optometry แพทยการวัดสายตาและประกอบแวน

doctoral degree in school administration ปริญญาเอกสาขาการบริหารโรงเรียน

document receipt section หมวดรับเอกสาร

documented ทําเป็นเอกสาร

dog park สวนสาธารณะสําหรับสุนัข

dog run สําหรับเป็นที่วิ่งเลนของสุนัข

dollar ดอลลาร

domestic ภายในครอบครัว

domestic engineering ผูดูแลภายในบาน

domestic partner คูหรือคูครองที่อยูดวยกัน

domestic violence council คณะกรรมการเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว

domestic violence court ศาลสําหรับกรณีความรุนแรงในครอบครัว

double benefits ผลประโยชนซอน
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double tracking การติดตามซอน

double voting การออกเสียงลงคะแนนซํ้าซอน

double-dipping ไดรับการจายเงินสองครั้งจากการทํางานเดียวกัน

download ดาวนโหลด

downtown ยานธุรกิจการคา

downtown parking commission คณะกรรมการที่จอดรถยานธุรกิจการคา

draft ราง

draft (a law) ราง (กฎหมาย)

draftsman ชางเขียนแบบ

draftswoman ชางเขียนแบบหญิง

Draper Center for Community Partnerships ศูนยพันธมิตรชุมชน Draper

drawing of the 26 letters of the alphabet การจับฉลากตัวอักษร 26 ตัวจากตัวอักษรทั้งหมด

DREAM Act (Development, Relief, and Education for Alien Minors) กฎหมาย DREAM (การพัฒนา การบรรเทาทุกขและการศึกษาสําหรับผูเยาวชาวตางดาว)

dredging ขุดลอก

dress designer นักออบแบบชุดสตรี

drive ขับรถ

drive (legal) บังคับ (กฎหมาย)

drive-by shooting
การใชอาวุธปืนยิงฝายตรงขามเป็นการสวนตัวจากบุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคลหนึ่งโดยใช

รถยนตเป็นพาหนะที่จอดอยูหรือขณะกําลังขับขี่

driver คนขับรถ

driver’s license number หมายเลขใบอนุญาตขับขี่รถยนต

driving instructor ครูสอนขับรถยนต

drop-out ออกจากโรงเรียนกอนเรียนจบหลักสูตร

drug counselor ที่ปรึกษาเกี่ยวกับยาเสพติด

drug dealer ผูคายาเสพติด

Dual Language Immersion (DLI) Program โปรแกรมการเรียนการสอนสองภาษา (DLI)

due process กระบวนการตามกฎหมาย

duplicate vote การออกเสียงเลือกตั้งซํ้า

duties คาภาษี หนาที่

duties and responsibilities of the Ethics Commission หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจรรยาบรรณ

duties of City Ethics Commission หนาที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณของเมือง

dwelling unit หนวยสถานที่พักอาศัย
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each class ชั้นเรียนแตละชั้น

early childhood development teaching credential ใบรับรองการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กในวัยเริ่มแรก

Early Childhood Education (ECE) Program โปรแกรมการศึกษาเด็กปฐมวัย(ECE)

early retirement การเกษียณอายุกอนกําหนด

early touchscreen voting locations ที่ตั้งการออกเสียงลงคะแนนกอนกําหนดโดยจอสัมผัส

early voting การออกเสียงลงคะแนนกอนกําหนด

early voting by touchscreen การออกเสียงลงคะแนนกอนกําหนดโดยใชหนาจอภาพสัมผัส

early voting touch screen sites หนวยเลือกตั้งสําหรับการออกเสียงลงคะแนนกอนกําหนดโดยใชหนาจอสัมผัส

early warning system ระบบการเตือนลวงหนา

earnings deceleration การระบุรายได

earthquake แผนดินไหว

earthquake retrofitting การกอสรางตามหลักเกณฑเพื่อปองกันความเสียหายจากแผนดินไหว

easements สิทธิการใชทรัพยสินของผูอื่น

east ตะวันออก

east wing อาคารทางปีกตะวันออก

e-business ธุรกิจทางอินเตอรเน็ต

ECO businessman นักธุรกิจ ECO

ecological stewardship การใหบริการเกี่ยวกับระบบนิเวศน

ecological wisdom ความรอบรูเกี่ยวกับระบบนิเวศน

economic เศรษฐกิจ

economic development การพัฒนาเศรษฐกิจ

Economic Development Council คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

economic forecast conferences การประชุมเกี่ยวกับการพยากรณทางเศรษฐกิจ

economic stimulus initiative แนวคิดริเริ่มกระตุนเศรษฐกิจ

economics professor ศาสตราจารยดานเศรษฐศาสตร

economist นักเศรษฐศาสตร

economist-educator นักเศรษฐศาสตร-นักการศึกษา

ecumenical council คณะกรรมการความสามัคคีของคริสเตียน

Ecumenical Hunger Program โปรแกรมผูหิวโหยคริสเตียน

editor บรรณาธิการ

editorial consultant ที่ปรึกษาบรรณาธิการ

education การศึกษา
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educational เกี่ยวกับการศึกษา

educational foundation มูลนิธิเกี่ยวกับการศึกษา

educational institute สถาบันเกี่ยวกับการศึกษา

Educational Results Partnership (ERP) ความรวมมือดานผลการศึกษา (ERP)

educational technology manager ผูจัดการฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา

educational value คุณคาทางการศึกษา

educator นักการศึกษา

effect of enactment on existing law and offices ผลของการประกาศใชกฎหมายและสํานักงานที่ใชอยู

effect of invalidity in part ในสวนของการเป็นโมฆะ

effect of new charter on board of education ผลของกฎบัตรใหมในคณะกรรมการการศึกษา

effect of ordinances ผลของกฎหมาย

effect of redistricting on incumbents ผลของตําแหนงในการกําหนดเขตใหม

effect of section on issuance of bonds ผลของหมวดที่ออกพันธบัตร

effect of veto ผลของการยับยั้ง

effect of violation on outcome of election ผลของการละเมิดขอมูลการเลือกตั้ง

effect on pension and retirement benefits ผลของสวัสดิการเบี้ยบํานาญและการเกษียณอายุ

effective date วันที่มีผลบังคับใช

elder ผูสูงอายุ

elder (church) พระอาวุโส (โบสถ)

elder abuse การกระทําทารุณตอผูสูงอายุ

elder caretaker ผูดูแลผูสูงอายุ

elderly voter ผูออกเสียงเลือกตั้งที่อาวุโส

elect เลือกตั้ง

elect a city charter revision การเลือกการแกไขกฎบัตรของเมือง

elected council-persons สมาชิกสภาที่ไดรับเลือก

elected Los Angeles Charter Reform Commission chair vice chair รองคณะกรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปกฎบัตรลอสแอนเจลิสที่ไดรับเลือก

elected member สมาชิกที่ไดรับเลือก

elected officials เจาหนาที่ที่ไดรับเลือก

election การเลือกตั้ง

election ballot บัตรเลือกตั้ง

election campaign การรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง

election clerk เสมียนเลือกตั้ง
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election code ประมวลกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง

election contribution การบริจาคเพื่อการเลือกตั้ง

election cycle รอบวาระการเลือกตั้ง

election day วันเลือกตั้ง

election day use only ใชในวันเลือกตั้งเทานั้น

election day vote by mail application การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้งโดยการสมัครทางไปรษณีย

election division แผนกการเลือกตั้ง

election division chief หัวหนาแผนกการเลือกตั้ง

election events งานการเลือกตั้ง

election glossary อภิธานศัพทการเลือกตั้ง

election information ขอมูลการเลือกตั้ง

election information section หมวดขอมูลการเลือกตั้ง

election inspector ผูตรวจสอบการเลือกตั้ง

election night volunteer อาสาสมัครคืนวันเลือกตั้ง

election observer ผูสังเกตการณการเลือกตั้ง

election of board members สมาชิกคณะกรรมการการเลือกตั้ง

election of candidate to succeed recalled officer การเลือกตั้งของผูสมัครเพื่อแทนตําแหนงเจาหนาที่ที่ถูกถอดถอน

election of city council members การเลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

election of officers at large การเลือกตั้งของเจาหนาที่โดยทั่วไป

election officer พนักงานการเลือกตั้ง

election official เจาหนาที่การเลือกตั้ง

election precinct เขตการเลือกตั้ง

election precinct officer พนักงานเขตการเลือกตั้ง

election resolution การลงมติการเลือกตั้ง

election results ผลการเลือกตั้ง

election volunteer อาสาสมัครการเลือกตั้ง

electioneer รณรงคหาเสียงใหผูสมัครรับเลือกตั้ง

electioneering รณรงคหาเสียงใหผูสมัครรับเลือกตั้ง

elections การเลือกตั้ง

elections code ประมวลกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง

Elections Code Section มาตราประมวลกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง

Elections Division แผนกการเลือกตั้ง
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elections official's office สํานักงานของเจาหนาที่การเลือกตั้ง

elective office ตําแหนงโดยการเลือกตั้ง

elector ผูมีสิทธิเลือกตั้ง

electoral college คณะผูเลือกตั้ง

electoral profile ประวัติโดยยอดานการเลือกตั้ง

electorate ผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง

electrical เกี่ยวกับไฟฟา

electrical engineer วิศวกรรมไฟฟา

electrician ชางไฟฟา

electronic เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส

elementary เบื้องตน

elementary school โรงเรียนระดับประถมศึกษา

elevated railways รถไฟลอยฟา

eligibility for office คุณสมบัติสําหรับตําแหนง

eligibility to vote สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง

eligibility worker สิทธิของคนงาน

eligible มีสิทธิรับเลือกตั้ง

eligible candidates ผูสมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

eligible list รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

eligible to register ผูมีสิทธิลงทะเบียนการเลือกตั้ง

eligible to vote ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

eligible voters ผูออกเสียงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

e-mail อีเมล

emergency ฉุกเฉิน

emergency medical services บริการฉุกเฉินทางการแพทย

emergency planner ผูวางแผนฉุกเฉิน

emergency response facility สถานตอบรับเหตุฉุกเฉิน

emergency room physician แพทยหองฉุกเฉิน

emergency vote by mail การลงคะแนนฉุกเฉินทางไปรษณีย

eminent domain โดเมนที่มีชื่อเสียง

employee พนักงาน

employee relations board คณะกรรมการพนักงานสัมพันธ
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employee relations representative ตัวแทนพนักงานสัมพันธ

employee rights attorney ทนายความดานสิทธิของพนักงาน

employment and economic incentive areas พื้นที่ที่มีคาแรงจูงใจดานการวาจางและเศรษฐกิจ

employment counselor ที่ปรึกษาการวาจาง

employment of การวาจางของ

employment provisions บทบัญญัติวาดวยการวาจาง

employment recruiter ผูสรรหาการวาจางพนักงานใหม

empower ใหอํานาจ

empower volunteer organizations ใหอํานาจองคกรอาสาสมัคร

empowerment ใหอํานาจ

enact ออกกฎหมาย

enacting clause ขอความที่อยูในการออกกฎหมาย

enclosure titles เชื่อเรื่องของการสนับสนุนและคําคัดคาน

encourage water conservation สนับสนุนการอนุรักษนา

end of ballot สิ้นสุดของบัตรลงคะแนน

end of voting สิ้นสุดของการออกเสียงลงคะแนน

end of year transfer provisions บทบัญญัติสําหรับการโอนในตอนสิ้นปี

Endangered Species Act กฎหมายวาดวยสัตวปาหรือสิ่งมีชีวิตที่ใกลจะสูญพันธุ

endorse สนับสนุน

endorsed by ใหการสนับสนุนโดย

endorsement การสนับสนุน

energetic กระตือรือรน

Energy Conservation Program โครงการอนุรักษพลังงาน

energy coordinator ผูประสานงานดานพลังงาน

energy engineer วิศวกรพลังงาน

energy management analysis การวิเคราะหการจัดการพลังงาน

energy service company บริษัทบริการพลังงาน

enforceable contract สัญญาที่บังคับใชได

enforcement การบังคับใช

enforcement officer เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย

engine room หองเครื่อง

engineer วิศวกร
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engineering วิศวกรรม

English ภาษาอังกฤษ

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

English literature วรรณคดีภาษาอังกฤษ

English professor ผูเชี่ยวชาญในวิชาภาษาอังกฤษ

English teacher ครูสอนภาษาอังกฤษ

enhance ปรับปรุงใหดีขึ้น

enhanced sentence provisions บัญญัติคําตัดสินลงโทษที่เพิ่มขึ้น

enrichment class ชั้นเรียนเสริม

enrichment program โปรแกรมเสริม

enrollment การลงทะเบียน

entering-level clerical positions เขาในระดับตําแหนงธุรการ

enterprise zones เขตสําหรับธุรกิจ

entertainer ผูใหความบันเทิง

entertainment ความบันเทิง

entertainment industry professional อุตสาหกรรมความบันเทิงระดับมืออาชีพ

entities บริษัท

entitlement to develop การมีสิทธิ์ในการพัฒนา

entitlement to service credit การมีสิทธิ์ไดรับเครดิตในการบริการ

entity เอกลักษณ / องคกร

entrepreneur ผูประกอบการ

entry into public utility competition การเขาสูการแขงขันดานสาธารณูปโภค

enumerated powers อํานาจที่มอบใหรัฐบาล

envelope ซอง

environment สิ่งแวดลอม

environment defense fund กองทุนปองกันสิ่งแวดลอม

environmental ภาวะสิ่งแวดลอม

Environmental Advisory Committee คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม

environmental advocate ตัวแทนภาวะสิ่งแวดลอม

environmental attorney ทนายภาวะสิ่งแวดลอม

environmental chemist นักเคมีสิ่งแวดลอม

Environmental Conservation Organization (ECO) businessman องคกรอนุรักษสิ่งแวดลอม (ECO) นักธุรกิจชาย
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environmental education director ผูอํานวยการการศึกษาสิ่งแวดลอม

environmental political chairperson ประธานทางการเมืองเพื่อสิ่งแวดลอม

environmental scientist นักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

environmental water consultant ที่ปรึกษาภาวะแวดลอมของนํ้า

equalization บริหารภาษี

equalization board member สมาชิกคณะบริหารภาษี

equalization process กระบวนการบริหารภาษี

Equestrian and Traffic and Safety Committees คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยในการขี่มาบนถนนและการจราจร

equestrian trails, ridgeline preservation เสนทางสําหรับขี่มา การสงวนสันเขา

equipment เครื่องมือ

equity management การบริหารความยุติธรรม

equivalent dwelling หนวยสําหรับวัดเพื่อคิดคาบริการการกําจัดสิ่งปฏิกูลทางทอระบาย

e-sample ballot บัตรตัวอยางการลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส

escrow agent ตัวแทนรับฝากสินทรัพย

escrow office สํานักงานรับฝากสินทรัพย

ESL tutor ครูพิเศษ ESL (ครูพิเศษสําหรับผูที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง)

establishment การกําหนด

estate ทรัพยสินที่ดิน

estate or trust ทรัพยสินที่ดิน หรือทรัสต

estate planner ผูวางแผนทรัพยสินที่ดิน

estimated cost คาใชจายโดยประมาณ

ethical หลักจริยธรรม

Ethics Commission คณะกรรมการจรรยาบรรณ

ethnicity ชาติพันธุ

evaluating consultants ที่ปรึกษาการประเมินราคา

event เหตุการณ

events education manager ผูจัดการกิจกรรมการศึกษา

evidence storage การเก็บรักษาหลักฐาน

ex officio โดยตําแหนงหนาที่

exaggerated and exorbitant สรรพคุณเกินจริงและเหลือเชื่อ

examination การตรวจสอบ

examining การตรวจสอบ
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exchange เปลี่ยน

exchange of water เปลี่ยนนํ้า

exchangeable เปลี่ยนแปลงได

excusing hazardous materials citations การกลาวโทษโดยอางวัสดุที่เป็นอันตราย

executed by me กระทําโดยขาพเจา

execution, delivery and performance การดําเนินการ การสงมอบและประสิทธิภาพการทํางาน

executive ผูบริหาร

executive administrator ผูบริหารการบังคับคดี

executive assistant ผูชวยผูบริหาร

executive assistant city attorney อัยการเมืองผูชวยผูบริหาร

executive board คณะกรรมการผูบริหาร

executive branch สาขาของผูบริหาร

executive budget งบประมาณผูบริหาร

executive budget division แผนกการบริหารงบประมาณ

executive committee คณะกรรมการผูบริหาร

executive directives คณะผูอํานวยการ

executive director กรรมการบริหาร

executive director of the Board of Police Commissioners กรรมการบริหารของคณะกรรมาธิการตํารวจ

executive director, Consumer Federation of California กรรมการบริหาร สหพันธผูบริโภคแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

executive legal liaison ผูบริหารการประสานงานทางกฎหมาย

Executive Steering Committee คณะกรรมการอํานวยการการบริหาร

exempt ซึ่งยกเวน

exempt (employee, position) ซึ่งยกเวน (พนักงาน ตาแหนง)

exempt actions การดําเนินการที่ยกเวน

exemption from civil service ยกเวนจากขาราชการพลเรือน

exemptions ขอยกเวน

exercise การใชสิทธิ์

exercise room หองออกกําลังกาย

exhausted ใชหมดสิ้น

exhibit หลักฐาน

exit polls การหยั่งเสียงเลือกตั้งจากผูที่เพิ่งลงคะแนนเสร็จ

expand technology เทคโนโลยีขยายเครือขาย
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expedite voting การออกเสียงลงคะแนนใหรวดเร็วขึ้น

expenditure programs โปรแกรมเงินรายจาย

expenditures เงินรายจาย

expertise ผูเชี่ยวชาญ

explore merit bonuses for teachers สํารวจการจายโบนัสแกครูตามความสามารถ

explorers ผูสารวจ

export businessman ผูสงออก

export development consultant ที่ปรึกษาการพัฒนาการสงออก

export manager ผูจัดการการสงออก

exposition hall หองแสดงสินคา

exposition master plan แผนการหลักในการแสดงสินคา

Exposure Control Plan แผนควบคุมการเสี่ยงภัย

extent ขอบเขต

eye clinic จักษุคลินิก

fabric store รานขายผา

facilitator ผูประสานงาน

facilities ทรัพยากรกายภาพ

Facilities Advisory Committee คณะกรรมการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับสถานที่

facilities manager ผูจัดการสถานประกอบการ

Facilities Modernization Committee คณะกรรมาธิการปรับปรุงความทันสมัยของอาคารสถานที่

facility repair and replacement program โปรแกรมการซอมแซมและปรับคืนสถานประกอบการสูสภาพเดิม

Facility Special Plan แผนการพิเศษสําหรับสถานประกอบการ

fact recital การบรรยายเกี่ยวกับขอเท็จจริง

fact sheet ใบแสดงความคิดเห็น

factotum พนักงานที่มีหนาที่ทํางานทุกประเภท

faculty คณะ

fail-safe voter ผูออกเสียงซึ่งยายที่อยูแตอนุญาตใหออกเสียงได

fair insurance responsibility act กฎหมายวาดวยความรับผิดชอบในการประกันความยุติธรรม

fair market value มูลคาที่ยุติธรรมในตลาด

Fair Political Practices Commission คณะกรรมาธิการเพื่อการปฏิบัติทางการเมืองที่ยุติธรรม

Fair Political Practices Commission Regulations กฎเกณฑของคณะกรรมาธิการเพื่อการปฏิบัติทางการเมืองที่ยุติธรรม

fairness doctrine หลักการความยุติธรรม
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family broadcasting executive ผูบริหารการกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศนเพื่อครอบครัว

family code ประมวลกฎหมายวาดวยครอบครัว

family counselor ที่ปรึกษาครอบครัว

family crisis center ศูนยวิกฤติกาลครอบครัว

family law กฎหมายครอบครัว

family rights advocate ผูแทนทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของครอบครัว

family therapist นักบําบัดโรคประจําครอบครัว

family trust administrator ผูบริหารทรัสตครอบครัว

farm bureau manager ผูจัดการสํานักงานฟารม

farmer เกษตรกร

farmland ไรนา

father บิดา

FBI FBI

features ลักษณะ

federal รัฐบาลกลาง

federal administrator ผูบริหารรัฐบาลกลาง

federal census การสํารวจจํานวนประชากรของรัฐบาลกลาง

federal credit union act กฎหมายวาดวย credit union ของรัฐบาลกลาง

federal criminal prosecutor อัยการคดีอาญาของรัฐบาลกลาง

federal deposit insurance corporation บริษัทประกันเงินฝากของรัฐบาลกลาง

federal discretionary funds กองทุนการใชดุลยพินิจที่ดีของรัฐบาลกลาง

federal elections commission คณะกรรมการการเลือกตั้งของรัฐบาลกลาง

federal field representative ตัวแทนเขตของรัฐบาลกลาง

federal government รัฐบาลกลาง

federal grand juror คณะลูกขุนใหญของรัฐบาลกลาง

federal income tax return form แบบฟอรมผูเสียภาษีรายไดบุคคลธรรมดาของรัฐ

federal law กฎหมายของสหพันธรัฐ

federal prosecutor อัยการของสหพันธรัฐ

Federal Voting Rights Act กฎหมายวาดวยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของสหพันธรัฐ

federalists ผูนิยมการปกครองในรูปสหรัฐหรือสหพันธรัฐ

federally recognized tribes เผาพันธุที่ไดรับการยอมรับตามสหพันธรัฐ

federally-mandated languages ภาษาที่รัฐบาลกลางกําหนดใหใช
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fee คาธรรมเนียม

feeder district เขตโรงเรียนซึ่งปอนนักเรียนใหกับโรงเรียนตางเขตเพื่อเขาเรียนในระดับที่สูงขึ้น

feeder school โรงเรียนที่ปอนนักเรียนใหกับโรงเรียนตางเขตเพื่อเขาเรียนในระดับที่สูงขึ้น

feet เทา

fellow citizens เพื่อนรวมชาติ

felony ความผิดอาญาอุกฉกรรจ

feminist writer นักเขียนผูสนับสนุนสิทธิสตรี

fiber optic engineer วิศวกรเสนใยแกวนําแสง

field deputy ตัวแทนภาคสนาม

field engineer วิศวกรภาคสนาม

field organizer ผูดูแลภาคสนาม

field representative ตัวแทนภาคสนาม

field service technician ชางงานภาคสนาม

field supervisor ผูควบคุมดูแลภาคสนาม

field trips ทัศนศึกษา

figure รูปราง

file แฟม

filibuster การขัดขวางการผานญัตติหรือมติในสภา

filing and certification การยื่นเรื่องและการรับรอง

filling vacancy การบรรจุตําแหนงที่วาง

film producer ผูอํานวยการสรางภาพยนตร

film writer ผูเขียนภาพยนตร

filmmaker ผูสรางภาพยนตร

films production manager ผูจัดการการผลิตภาพยนตร

filter manufacturing executive ผูบริหารการผลิตเครื่องกรอง

final average salary เงินเดือนขั้นสุดทายโดยเฉลี่ย

final votes cast by the legislature การออกเสียงลงคะแนนขั้นสุดทายโดยสภานิติบัญญัติ

finance การเงิน

finance administrator ผูบริหารทางการเงิน

finance clerk เจาหนาที่การเงิน

finance commissioner คณะกรรมาธิการทางการเงิน

finance committee คณะกรรมการทางการเงิน
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finance director ผูอํานวยการทางการเงิน

finance manager student นักศึกษาผูบริหารจัดการการเงิน

financial การเงิน

financial accounting supervisor ผูควบคุมบัญชีทางการเงิน

financial administrator ผูบริหารทางการเงิน

financial advisor ที่ปรึกษาทางการเงิน

financial analyst ผูวิเคราะหทางการเงิน

financial broker นายหนาทางการเงิน

financial business planner ผูวางแผนธุรกิจทางการเงิน

financial commissioner กรรมาธิการทางการเงิน

financial consultant ที่ปรึกษาทางการเงิน

financial impact ผลกระทบทางการเงิน

Financial Impact Statement (in ref to OSB) รายงานผลกระทบทางการเงิน (ที่เกี่ยวของกับ OSB)

financial institution สถาบันทางการเงิน

financial investment advisor ที่ปรึกษาการลงทุนทางการเงิน

financial officer ผูบริหารทางการเงิน

financial planner ผูวางแผนทางการเงิน

financial services consultant ที่ปรึกษาการบริการทางการเงิน

financial stability ความมั่นคงทางการเงิน

financial statements งบการเงิน

financial support การสนับสนุนทางการเงิน

financial systems consultant ที่ปรึกษาระบบทางการเงิน

financier ผูใหเงินทุน

findings ผลการตัดสินของศาล, การคนพบ

findings and declarations of policy ผลการตัดสินและการประกาศนโยบาย

findings and purposes ผลการตัดสินและวัตถุประสงค

findings for granting a variance ผลการตัดสินเพื่ออนุญาตใหมีการเปลี่ยนแปลง

findings of probable cause; administrative enforcement การตรวจพบสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุการบังคับใชในการบริหาร

fine art dealer ผูประกอบการคาดานวิจิตรศิลป

fire ไฟ

Fire & Police Pension Plan แผนบําเหน็จบํานาญสําหรับเจาหนาที่ดับเพลิงและตํารวจ

fire air operations and city helicopter maintenance facility การดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องบินและเฮลิคอปเตอรของเมือง
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fire alarm technician ชางสัญญาณเตือนไฟไหม

fire alarms สัญญาณเตือนไฟไหม

fire and paramedic 9/1/1 dispatch center ศูนยขาวดวน 9/1/1 สําหรับเรียกรถดับเพลิงและรถพยาบาล

Fire and Police General Pension Fund กองทุนบํานาญทั่วไปสําหรับหนวยดับเพลิงและตํารวจ

fire and police pension บํานาญสําหรับหนวยดับเพลิงและตํารวจ

Fire and Police Tier   Service Pension Fund กองทุนการบริการบํานาญตามลําดับชั้นของหนวยดับเพลิงและตํารวจ

fire budgets งบประมาณการดับเพลิง

fire captain กัปตันหนวยดับเพลิง

fire chief หัวหนาหนวยดับเพลิง

fire chief, Los Angeles Fire Department หัวหนาหนวยดับเพลิง กองดับเพลิงลอสแอนเจลิส

Fire Commission คณะกรรมาธิการดับเพลิง

fire commissioner คณะกรรมาธิการกองดับเพลิง

fire communications dispatcher เจาหนาที่สื่อสารขาวดวนกองดับเพลิง

fire control / fire hazards การควบคุมอัคคีภัย/อันตรายจากไฟไหม

Fire Department แผนกดับเพลิง

fire department paramedic หนวยแพทยของกองดับเพลิง

fire dispatch นําสงหนวยดับเพลิง

fire district เขตดับเพลิง

fire fighter เจาหนาที่ดับเพลิง

fire hydrant หัวกอกนํ้าดับเพลิง

fire insurance agent ตัวแทนประกันอัคคีภัย

fire marshal พนักงานเจาหนาที่ดับเพลิง

fire separation wall ผนังกั้นไฟ

fire station สถานีดับเพลิง

fire systems engineer วิศวกรระบบดับเพลิง

firefighter พนักงานดับเพลิง

firefighters association สมาคมพนักงานดับเพลิง

fireman พนักงานดับเพลิง

firm บริษัท

First Christian Church โบสถ เฟิรสตคริสเตียน

first degree murder การฆาคนตายโดยเจตนา

first hand experience ประสบการณโดยตรง
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First Time Home Buyer Programs โปรแกรมผูซื้อบานหลังแรก

First United Methodist Church โบสถ เฟิรสตยูไนเต็ดเมโธดิสต

fiscal เกี่ยวกับงบประมาณ

fiscal conservative การอนุรักษงบประมาณ

fiscal effect ผลของงบประมาณ

fiscal impact ผลกระทบของงบประมาณ

fiscal management การบริหารจัดการงบประมาณ

fiscal responsibility ความรับผิดชอบตองบประมาณ

fiscal solvency for our school ประสิทธิภาพทางการเงินสําหรับงบประมาณของโรงเรียนเรา

fiscal year ปีงบประมาณ

fish and game code ประมวลกฎหมายวาดวยการตกปลาและลาสัตว

Fish and Game Preservation Fund กองทุนพิทักษการตกปลาและลาสัตว

flag room หองประดับธง

flap สะบัด

flight attendant พนักงานบริการบนเครื่องบิน

flight crewmember ลูกเรือบนเครื่องบิน

flight engineer วิศวกรการบิน

flight test engineer วิศวกรการทดสอบการบิน

flood control การควบคุมนํ้าทวม

flood control employee พนักงานควบคุมนํ้าทวม

flood management การบริหารจัดการนํ้าทวม

flood prevention authority ผูมีอํานาจในการปองกันนํ้าทวม

flood protection การปองกันนํ้าทวม

flood protection bond พันธบัตรการปองกันนํ้าทวม

Flood Protection Corridor Program โปรแกรมเขตการปองกันนํ้าทวม

flood protection corridor sub account บัญชียอยเขตการปองกันนํ้าทวม

floor area restriction พื้นที่อาคารหวงหาม

florist รานขายดอกไม

fluctuating pension เบี้ยบํานาญที่ผันแปร

food co-operative coordinator ผูประสานงานสหกรณดานอาหาร

food purchasing assistant ผูชวยดานการจัดซื้ออาหาร

food service representative ตัวแทนการบริการอาหาร
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football coach โคชอเมริกันฟุตบอล

footnote เชิงอรรถ

for สําหรับ

for construction or improvement สําหรับการกอสรางหรือการปรับปรุง

for or against เพื่อ หรือ ตอตาน

for sale on competitive bidding สําหรับขายดวยการแขงขันประมูลราคา

for text of สําหรับเนื้อหาของ

for text of proposition x see page x สําหรับเนื้อหาของขอเสนอ x ดูที่หนา x

forced busing การบังคับใหรถโรงเรียนนํานักเรียนจากตางเขตมาเรียนที่โรงเรียนเดียวกัน

foregoing ที่มากอน

foreign exchange department แผนกแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

foreign language teacher ครูสอนภาษาตางประเทศ

foreign policy researcher ผูวิจัยดานนโยบายตางประเทศ

foreman หัวหนาคนงาน

forensic consultant ที่ปรึกษาทางนิติเวช

forensic crime laboratories หองปฏิบัติการดานนิติเวชทางอาชญากรรม

Forensic Laboratories Capital Expenditure Bond Fund กองทุนพันธบัตรรายจายที่เป็นเงินตนของหองปฏิบัติการดานนิติเวช

forensic laboratory หองปฏิบัติการดานนิติเวช

forensics laboratories authority ผูมีอํานาจหองปฏิบัติการดานิติเวช

forest program โครงการปาไม

forest ranger เจาหนาที่ปาไม

forester พนักงานปาไม

forestry camp แคมปปาสงวน

forfeiture การริบทรัพยสิน

form แบบฟอรม

former อดีต

Fortune 500 Company บริษัทชั้นนํา 500 บริษัท

foster care executive ผูบริหารงานดานครอบครัวอุปถัมภ

foundation มูลนิธิ

foundation board member สมาชิกคณะกรรมการมูลนิธิ

foundation board of directors ผูอํานวยการคณะกรรมการมูลนิธิ

foundation director ผูอํานวยการมูลนิธิ
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foundation trustee ทรัสตีมูลนิธิ

founder & pastor ผูกอตั้งและบาทหลวง

Founder’s Day Honorary Service Award รางวัลกิติมศักดิ์วันผูสถาปนา

founding fathers บิดาแหงการกอตั้ง

Foursquare Gospel ยึดมั่นในคําสอนของพระเยซู

foyer หองโถง

framework agreement ขอตกลงเกี่ยวกับขอบขายงาน

franchise แฟรนไชส

franchise (legal term) สัมปทาน (ภาวะตามกฎหมาย)

franchise business owner เจาของธุรกิจแฟรนไชส

franchise fees คาธรรมเนียมแฟรนไชส

franchise tax ภาษีจากรายไดสุทธิของรายไดรวม

Franchise Tax Board คณะกรรมการดานภาษีธุรกิจ

franchised agency ตัวแทนที่ไดรับสิทธิพิเศษ

fraternity house หอพักนักศึกษาชาย

fraud การฉอฉล

fraud investigator ผูสืบสวนสอบสวนการฉอฉล

fraud prosecutor อัยการคดีการฉอฉล

free clinic คลินิกแบบไมตองเสียคาบริการ

free enterprise บริษัทอิสระ

freelance ทํางานโดยอิสระ

freelance environmental consultant ที่ปรึกษาการทํางานอิสระเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

freelance journalist ผูสื่อขาวอิสระ

freelance reporter ผูสื่อขาวอิสระ

freelance writer นักเขียนอิสระ

freeway ฟรีเวย

frequently asked questions คําถามที่ถามบอย

freshman นักศึกษาปีหนึ่ง

Friends of the Azusa Library หองสมุดเพื่อนของ Azusa

Friends of the Center for the Performing Arts กลุมผูสนับสนุนศูนยการแสดงศิลปะ

Friends of the Concert Band; president ประธานกลุมผูสนับสนุนวงดนตรีคอนเสิรต

frivolous เล็กนอยไมสําคัญ
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front cover ปกหนา

front desk clerk เจาหนาที่ประจําดานหนาสํานักงาน

front office ดานหนาสํานักงาน

fuel systems operator ผูควบคุมระบบนํ้ามัน

full term เต็มวาระ

full text of measure รางพระราชบัญญัติฉบับสมบูรณ

functional currency เงินตราหลัก

functions ฟังกชั่น / การทํางาน

fund กองทุน

fund city services จายเงินคาบริการใหแกเมือง

fund development director ผูอํานวยการพัฒนากองทุน

fundable จัดหาทุนได

fundamental deterioration พื้นฐานเสื่อม

funded bond พันธบัตรที่เป็นกองทุน

funding earnings รายไดจากกองทุน

fundraiser ผูระดมเงินทุน

fund-raising การระดมเงินทุน

fundraising consultant ที่ปรึกษาการระดมเงินทุน

fundraising director ผูอํานวยการการระดมเงินทุน

funds กองทุน

funeral director ผูอํานวยการการฌาปนกิจ

future contracts and options สัญญาและทางเลือกในอนาคต

gambling การพนัน

gambling on tribal lands การพนันในที่ดินของชนเผา

gambling on tribal lands; legislative constitutional amendment การพนันในที่ดินของชนเผา; การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในสภานิติบัญญัติ

gang แกง

gang appropriations limit ขีดจํากัดการจัดสรรงบประมาณสําหรับงานดานแกง

Gang Assessment & Management System ระบบประเมินและบริหารจัดการแกง

gang homicide prosecutor อัยการฝายฆาตกรรมของแกง

Gang Investigators Association สมาคมผูสืบสวนสอบสวนแกง

gang prosecutor อัยการสําหรับคดีเกี่ยวกับแกง

gang related เกี่ยวของกับแกง
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gang violence ความรุนแรงจากการกระทําผิดของแกง

Gang Violence and Juvenile Crime Prevention Act กฎหมายปองกันความรุนแรงจากการกระทําผิดของแกงและอาชญากรรมเยาวชน

garage โรงรถ

gardener คนทําสวน

garment worker ชางตัดเย็บเสื้อผา

gatehouse เรือนเฝาประตู

general ทั่วไป

general budget งบประมาณทั่วไป

general consolidated election การเลือกตั้งทั่วไปแบบรวม

general election การเลือกตั้งทั่วไป

general fund กองทุนทั่วไป

general fund revenues รายไดจากกองทุนทั่วไป

general law กฎหมายทั่วไป

general minor costs to state and county คาใชจายปลีกยอยทั่วไปสําหรับมลรัฐและมณฑล

General Municipal and Consolidated Election การเลือกตั้งทั่วไประดับเทศบาลและแบบรวม

General Municipal and School District Election การเลือกตั้งทั่วไประดับเทศบาลและเขตโรงเรียน

General Municipal Election การเลือกตั้งทั่วไประดับเทศบาล

General Municipal or Special Election การเลือกตั้งทั่วไประดับเทศบาลหรือการเลือกตั้งพิเศษ

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

General Obligation Bond Expense Revolving Fund กองทุนหมุนเวียนสําหรับคาใชจายดานตราสารหนี้ภาระผูกพันแบบทั่วไป

general obligation of the city ภาระผูกพันทั่วไปของเมือง

general plan แผนงานทั่วไป

general plan - procedures for adoption แผนงานทั่วไป - ขั้นตอนการมีมติเห็นชอบ

general plan - purpose and contents แผนงานทั่วไป - วัตถุประสงคและเนื้อหา

general plan areas ประเด็นในแผนงานทั่วไป

general plan compliance การปฏิบัติตามแผนงานทั่วไป

general plan update committee คณะกรรมการปรับปรุงแกไขแผนงานทั่วไป

general practice การปฏิบัติทั่วไป

general practice physician แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป

general provisions ขอกําหนดทั่วไป

general provisions for proprietary departments ขอกําหนดทั่วไปสําหรับแผนกเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์

general provisions related to departments ขอกําหนดทั่วไปที่เกี่ยวของกับแผนกตาง ๆ
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general provisions related to officers ขอกําหนดทั่วไปที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่

general provisions relating to elections ขอกําหนดทั่วไปที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง

general services fund กองทุนการใหบริการทั่วไป

general services manager ผูจัดการฝายการใหบริการทั่วไป

general tax ภาษีทั่วไป

geographic information specialist ผูเชี่ยวชาญดานขอมูลภูมิศาสตร

geologist นักธรณีวิทยา

geology professor ศาสตราจารยวิชาธรณีวิทยา

geometry เรขาคณิต

geometry tutor ครูสอนพิเศษวิชาเรขาคณิต

geoscientist นักวิทยาศาสตรทางธรณีวิทยา

geothermal power พลังงานความรอนใตพิภพ

geothermal power development การพัฒนาพลังงานความรอนใตพิภพ

geriatric registered nurse พยาบาลวิชาชีพดานเวชศาสตรผูสูงอายุ

gift ของกํานัล

gift tax ภาษีของกํานัล

Gifted and Talented Students Program โครงการนักเรียนที่มีพรสวรรคและความสามารถสูง

gifted student นักเรียนที่มีพรสวรรค

girl scout เนตรนารี

girl's gymnasium โรงกายกรรมเด็กหญิง

girls softball กีฬาซอฟตบอลเด็กหญิง

glossary คําอภิธานศัพท

go to next page ไปที่หนาถัดไป

Golden Apple Award รางวัลแอปเปิลทองคา

Golden Oak Award รางวัล Golden Oak

golf course manager ผูจัดการสนามกอลฟ

good faith ความสุจริต

good fiscal management การบริหารจัดการดานการคลังที่ดี

good standards of character for their lives มาตรฐานคุณสมบัติที่ดีสําหรับชีวิตของบุคคลเหลานั้น

good-will ไมตรีจิต

Goodwill Industries อุตสาหกรรม Goodwill

governance การปกครอง
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governing board คณะกรรมการกํากับดูแล

governing board member สมาชิกของคณะกรรมการกํากับดูแล

governing board member (unexpired term ending) สมาชิกของคณะกรรมการกํากับดูแล (วันสิ้นสุดวาระที่ยังเหลืออยู)

governing board member, area no. สมาชิกของคณะกรรมการกํากับดูแล, หมายเลขพื้นที่

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

governing board member, Orange Unified School District สมาชิกของคณะกรรมการกํากับดูแล, เขตโรงเรียนรวม Orange

governing board member, trustee area สมาชิกของคณะกรรมการกํากับดูแล, ดานทรัสตี

governing boardmember, Rio Hondo Community College District, Area 4 สมาชิกของคณะกรรมการกํากับดูแล, เขตวิทยาลัยชุมชน Rio Hondo, พื้นที่ที่ 4

governing body คณะกรรมการกํากับดูแล

governing member สมาชิกกํากับดูแล

governing member, Board of Education สมาชิกกํากับดูแล, คณะกรรมการการศึกษา

governing member, Board of Education, ____ district สมาชิกกํากับดูแล, คณะกรรมการการศึกษา, เขต ____

government รัฐบาล

Government Action Council (GAC) สภาการปฏิบัติงานของรัฐบาล (GAC)

government administrator ผูบริหารในรัฐบาล

government affairs advisor ที่ปรึกษาดานรัฐกิจ

government aided ในความอุปถัมภของรัฐบาล

government attorney ทนายความของรัฐบาล

government benefits representative ตัวแทนฝายสวัสดิการจากรัฐบาล

government board member สมาชิกคณะกรรมการของรัฐบาล

government bond พันธบัตรรัฐบาล

government CFO CFO ของรัฐบาล

government code ประมวลกฎหมายรัฐบาล

government committee คณะกรรมาธิการรัฐบาล

government economics teacher ครูสอนวิชาเศรษฐศาสตรรัฐบาล

government employee ขาราชการ

government ethics provisions ขอกําหนดดานจริยธรรมของรัฐบาล

government relations รัฐกิจสัมพันธ

government schools โรงเรียนรัฐบาล

governmental entities หนวยงานรัฐบาล

governments รัฐบาล

governor ผูวาการรัฐ
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grade crossing plan แผนงานขามระดับ

grade inflation สภาพเกรดเฟอ

grade separated railways รางรถไฟตางระดับ

graduate school secretary เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

graduate student นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

graduate summa นักศึกษาที่ไดเกียรตินิยม

graduated with honor(s) สําเร็จการศึกษาดวยปริญญาเกียรตินิยม

graffiti รอยขูดขีดเขียน

graffiti fighter ผูลบลางรอยขูดขีดเขียน

grand juror coordinator ผูประสานงานสําหรับลูกขุนใหญ

grand jury คณะลูกขุนใหญ

grandchildren หลาน

grant ทุนวิจัย

grant administrator ผูบริหารทุนวิจัย

grant program โครงการทุนวิจัย

grant proposal โครงการเสนอขอรับทุนวิจัย

grant writer นักเขียนขอทุนวิจัย

grant-funded positions ตําแหนงที่จางดวยทุนวิจัย

granting of franchises การใหสิทธิ์แฟรนไชส

graphic artist จิตรกรกราฟิก

graphic designer นักออกแบบงานกราฟิก

graphic technician ชางเทคนิคดานกราฟิก

gray write-in envelope ซองสีเทาแบบเขียนได

Greater Los Angeles County Vector Control District เขตการควบคุมพาหะนําโรคมณฑลมหานคร Los Angeles

great-grandchildren เหลน

green belt แนวพื้นที่สีเขียว

Green County Committee คณะกรรมาธิการมณฑล Green

Green Party พรรคกรีน

green peace องคกรกรีนพีซ

green striped envelope ซองลายทางสีเขียว

greenhouse worker คนงานในเรือนกระจกปลูกตนไม

gridlock ติดขัด

Thai Glossary Page 83 of 188 11/4/2015



grocery clerk ลูกจางรานขายของชํา

gross floor area เนื้อที่พื้นหองโดยรวม

ground water wells บอนํ้าใตดิน

grounds for recall สาเหตุในการเรียกคืน, สาเหตุในการถอดถอน

group กลุม

growth control ordinance บทบัญญัติควบคุมการเติบโต

guardian of estate ผูพิทักษทรัพยมรดก

gubernatorial general election การเลือกตั้งทั่วไปสําหรับผูวาการรัฐ

gubernatorial primary election การเลือกตั้งขั้นตนสําหรับผูวาการรัฐ

guest teacher ครูรับเชิญ

guidance counselor ครูแนะแนว

guidance technician เจาหนาที่แนะแนว

guidelines แนวทางปฏิบัติ

gun dealer ตัวแทนจําหนายปืน

gun safety advocate ผูรณรงคความปลอดภัยเกี่ยวกับปืน

gunsmith ชางปืน

gymnasium โรงกายกรรม

gynecology and obstetrics สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา

habitat reserve พื้นที่สงวน

hallway ทางเดินในอาคาร

Hand on Science วิทยาศาสตรภาคปฏิบัติ

Handgun Control, Inc. บริษัทแฮนดกันคอนโทรล จํากัด

handrail ราวบันได

handyman ชางทั่วไป

harbor อาว

Harbor and Airport Regulation of Public Service and Public Utilities ระเบียบขอบังคับวาดวยบริการสาธารณะและสาธารณูปโภคสําหรับอาวและทาอากาศยาน

Harbor Association of Industry and Commerce สมาคมทาเรือแหงอุตสาหกรรมและการพาณิชย

harbor commission คณะกรรมการกากับดูแลพื้นที่อาว

harbor department แผนกอาว

Harbor Revenue Fund กองทุนรายไดจากอาว

hardware manager ผูจัดการฝายฮารดแวร

hardware sales manager ผูจัดการฝายขายฮารดแวร
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hardworking person บุคคลที่ทํางานหนัก

hazard pay คาตอบแทนงานเสี่ยงอันตราย

head chef หัวหนาพอครัว

head deputy attorney หัวหนาผูชวยทนายความ

head deputy DA หัวหนาผูชวย DA

head deputy district attorney หัวหนาผูชวยอัยการเขต

headquarters สํานักงานใหญ

headquarters building อาคารสํานักงานใหญ

HeadStart การแนะแนว

health สุขภาพ

health administration professor อาจารยวิชาการบริหารจัดการสุขภาพ

health administrator ผูบริหารจัดการดานสุขภาพ

health and safety code ประมวลกฎหมายดานสุขภาพและความปลอดภัย

health and welfare benefits ผลประโยชนดานสุขภาพและสวัสดิการ

health benefits ประโยชนตอสุขภาพ

health building อาคารสุขภาพ

health care / healthcare การดูแลสุขภาพ

health care provider ผูใหบริการดานการดูแลสุขภาพ

health center ศูนยสุขภาพ

health district เขตสุขภาพ

health insurance executive ผูบริหารการประกันสุขภาพ

Health Sub-Committee คณะอนุกรรมการดานสุขภาพ

healthcare administrator ผูบริหารจัดการดานการดูแลสุขภาพ

healthcare provider ผูใหบริการดานการดูแลสุขภาพ

Healthy Eating Active Community ชุมชนการบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดี

Healthy Start Team Leader ผูนําทีมริเริ่มการมีสุขภาพดี

hearing การไดยิน, การรับฟังคําชี้แจง

hearing examiners ผูตรวจสอบการไดยิน

hearing impaired บกพรองทางการไดยิน

hearing officer เจาหนาที่รับฟังคําชี้แจง

hearing representative ตัวแทนในการรับฟังคําชี้แจง

hearings and investigations การรับฟังคําชี้แจงและการสืบสวนสอบสวน
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heating contractor ผูรับเหมาดานระบบทําความรอน

Help America Vote Act (HAVA)
กฎหมายวาดวยความชวยเหลือในการเลือกตั้งสําหรับสหรัฐฯ (Help America Vote Act:

 HAVA)

henceforth ตอจากนี้

hereby ในที่นี้

hereby certify ขอรับรองไวในที่นี้

hereby declare ขอประกาศไวในที่นี้

heretofore แตกอน, จนกระทั่งบัดนี้

Hermosa Beach City councilman สมาชิกสภาเทศบาลเมือง Hermosa Beach

Hermosa Educational Renewal Operation (HERO) หนวยปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูการศึกษา Hermosa (HERO)

hi-class ชั้นสูง

high density dwellings in the coastal zone การอยูอาศัยที่หนาแนนในเขตชายฝั่ง

High Expectations Learning Program หลักสูตรการเรียนรูแบบมาตรฐานสูง

high school โรงเรียนมัธยมปลาย

high school district เขตโรงเรียนมัธยมปลาย

higher education อุดมศึกษา

higher education administrator ผูบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา

higher-education institute's co-founder ผูรวมสถาปนาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

highest quality of water คุณภาพระดับสูงสุดของนํ้า

high-tech businessman นักธุรกิจดานไฮเทค

high-tech economy เศรษฐกิจไฮเทค

high-tech entrepreneur ผูประกอบธุรกิจไฮเทค

highway patrol การลาดตระเวนทางหลวง

highway patrol officer ตํารวจลาดตระเวนทางหลวง

highway patrol sergeant สิบตํารวจเอกกองลาดตระเวนทางหลวง

highway patrolman พลลาดตระเวนทางหลวง

hi-paying คาจางสูง

hi-pressure ความดันสูง

Hispanas Organized for Political Equality องคกรสตรีฮิสแปนิกเพื่อความเสมอภาคทางการเมือง

historian นักประวัติศาสตร

historic core business improvement district เขตปรับปรุงธุรกิจใจกลางพื้นที่ประวัติศาสตร

historic district non-contributing resource แหลงทรัพยากรที่ไมมีสวนรวมในเขตประวัติศาสตร

historic home improvement exception ขอยกเวนในการบูรณะบานเรือนที่เป็นอาคารประวัติศาสตร

Thai Glossary Page 86 of 188 11/4/2015



historic home renovator นักบูรณะบานเรือนที่เป็นอาคารประวัติศาสตร

historic integrity บูรณภาพทางประวัติศาสตร

Historic Resource Board คณะกรรมการดานทรัพยากรทางประวัติศาสตร

Historical and Landmarks Commission คณะกรรมาธิการดูแลพื้นที่ประวัติศาสตรและจุดสังเกต

historical research coordinator ผูประสานงานการวิจัยทางประวัติศาสตร

historical resource แหลงขอมูลทางประวัติศาสตร

history ประวัติศาสตร

hi-tech ไฮเทค

HIV/AIDS educator นักการศึกษาดาน HIV/AIDS

hold an election จัดการเลือกตั้ง

hold office ตําแหนงที่ดํารงอยู

holder of 4 patents ผูถือครองสิทธิบัตร 4 ฉบับ

holiday วันนักขัตฤกษ

Hollywood Police Activities League สันนิบาตกิจกรรมตํารวจ Hollywood

Hollywood Police Support Association สมาคมชวยเหลือตํารวจ Hollywood

Hollywood Youth Charities องคกรการกุศลเพื่อเยาวชน Hollywood

home บาน

home (phone) Number หมายเลข (โทรศัพท) ที่บาน

home decorator นักตกแตงบาน

Home Improvement Grants เงินสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงบาน

home line telephone โทรศัพทที่บาน

home loan สินเชื่อบาน

home rule charter กฎบัตรสําหรับการปกครองตนเอง

home sales การขายบาน

home school teacher ครูสอนในโครงการเรียนที่บาน

home work club สโมสรการบาน

home-invasion robbery การปลนบาน

homeless ไรที่อยู

homeless rights worker เจาหนาที่ดานสิทธิ์ของผูไรที่อยู

homeless shelter manager ผูจัดการสถานสงเคราะหคนไรที่อยู

homemaker (female) / housewife ผูดูแลบาน (หญิง)/แมบาน

homemaker (male) ผูดูแลบาน (ชาย)
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homeowner เจาของบาน

Homeowner Association สมาคมเจาของบาน

Homeowner Association attorney ทนายความของสมาคมเจาของบาน

homeowners united เจาของบานที่รวมตัวกัน

homestead เคหสถาน

homicide detective นักสืบคดีฆาตกรรม

honesty ความซื่อสัตย

honorable discharge ปลดประจําการอยางมีเกียรติ

honorary service บริการเกียรติยศ

honorary service award รางวัลการใหบริการเกียรติยศ

hope house บานปรารถนา

horticulturist นักวิชาการดานพืชสวน

hospital โรงพยาบาล

host เจาบาน, เจาภาพ

hostile เป็นปรปักษ์์, มุงราย

hotel โรงแรม

hotel bed tax ภาษีเตียงโรงแรม

hotel visitors' tax ภาษีผูเขาพักโรงแรม

hotline บริการสายดวน

hourly รายชั่วโมง

House Budget Committee คณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร

House Judiciary Committee คณะกรรมาธิการตุลาการของสภาผูแทนราษฎร

House of Representatives สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา

House of Representatives and Senate สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา

household ครัวเรือน

housing เคหการ

Housing & Human Services Commission คณะกรรมาธิการเคหการและการใหบริการประชาชน

housing administrator ผูบริหารจัดการเคหการ

Housing and Emergency Shelter Trust Fund Act of 2002 กฎหมายวาดวยกองทุนรวมสําหรับเคหการและสถานสงเคราะหฉุกเฉินปี 2002

housing authority เจาหนาที่เคหการ

Housing Development Committee คณะกรรมาธิการเคหพัฒนาการ

housing director ผูอํานวยการฝายเคหการ
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housing inspection การตรวจสอบดานเคหการ

Howard Jarvis Taxpayers Association สมาคมผูเสียภาษี Howard Jarvis

human relations มนุษยสัมพันธ

Human Relations Advisory Committee คณะกรรมาธิการแนะนําดานมนุษยสัมพันธ

human relations commission คณะกรรมาธิการดานมนุษยสัมพันธ

human relations commissioner กรรมาธิการดานมนุษยสัมพันธ

human relations worker เจาหนาที่ฝายมนุษยสัมพันธ

human resources administrator ผูบริหารจัดการฝายบุคคล

human resources analyst นักวิเคราะหฝายทรัพยากรบุคคล

human resources consultant ที่ปรึกษาฝายทรัพยากรบุคคล

human resources coordinator ผูประสานงานฝายทรัพยากรบุคคล

human resources council คณะกรรมการฝายทรัพยากรบุคคล

human resources director ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล

human resources management คณะผูบริหารฝายทรัพยากรบุคคล

human rights activist นักรณรงคสิทธิมนุษยชน

human rights commissioner กรรมาธิการสิทธิมนุษยชน

human services administrator ผูบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชน

human trafficking การคามนุษย

hung jury คณะลูกขุนที่มีความเห็นขัดแยงกัน

HVAC ระบบการทําความรอน ระบบการระบายอากาศ และระบบทําความเย็น (HVAC)

hydro engineer วิศวกรดานนํ้า

hydro geologist นักอุทกธรณีวิทยา

Hydroelectric Pumped Storage Project โครงการโรงไฟฟาแบบสูบนํ้ากลับ

hydrologist นักอุทกวิทยา

i.e. กลาวคือ

ID card บัตรประจาตัว

if the recall prevails ถาผูเห็นดวยกับการถอดถอนตําแหนงมีจํานวนมากกวา

illegitimate child บุตรนอกสมรส

illness ความเจ็บปวย

immigration counselor ที่ปรึกษาดานการตรวจคนเขาเมือง

immigration lawyer นักกฎหมายดานการตรวจคนเขาเมือง

immortality concept researcher นักวิจัยแนวคิดความเป็นอมตะ
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impact ผลกระทบ

impartial analysis การวิเคราะหที่เป็นกลาง

impartial analysis by county counsel การวิเคราะหที่ยุติธรรมโดยที่ปรึกษาประจํามณฑล

impartial analysis of measure การวิเคราะหมาตรการที่ยุติธรรม

impartial summary ขอสรุปที่ยุติธรรม

implementation การนําไปใชปฏิบัติ

improve ปรับปรุง

improvement การปรับปรุง

in accordance with section ตามที่ระบุไวในหัวขอ

in effect มีผล

in favor of เห็นดวยกับ

in office ในสํานักงาน

inability to act ความไมสามารถที่จะกระทํา

inactive ไมทําหนาที่

inalienable right สิทธิที่โอนใหกันไมได

inapplicability to fluctuating pensions ไมเหมาะสมตอบํานาญที่ไมกําหนดจํานวนไวแนนอน

inappropriate ไมเหมาะสม

inappropriate balance สมดุลที่ไมเหมาะสม

inbox ชอง

incapacitated voter ผูลงคะแนนเสียงที่ไรความสามารถ

incapacity การไรความสามารถ

incidental authority อํานาจหนาที่โดยนัย

incidental death benefit provisions ขอกําหนดที่เกี่ยวกับผลประโยชนจจากการเสียชีวิต

income tax consultant ที่ปรึกษาดานภาษีรายได

income tax return รายงานภาษีเงินได

inconsistency ความไมสมํ่าเสมอ

incorporated cities เมืองที่ปกครองโดยระบบเทศบาล

incorporation การกอตั้งนิติบุคคล

increased ที่เพิ่มขึ้น

increased property values มูลคาอสังหาริมทรัพยที่เพิ่มขึ้น

increment สวนเพิ่ม

incumbent ซึ่งดํารงตําแหนง
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incumbent democratic ลูกพรรคเดโมแครตซึ่งดํารงตาแหนง

incur กอเกิด

independent artist ศิลปินอิสระ

independent business ธุรกิจอิสระ

independent businessman นักธุรกิจอิสระ (ชาย)

independent businesswoman นักธุรกิจอิสระ (หญิง)

independent candidate ผูสมัครรับเลือกตั้งอิสระ

Independent Citizens' Oversight Committee คณะกรรมาธิการอิสระเพื่อการกํากับดูแลในนามของพลเมือง

independent contractor ผูรับเหมาอิสระ

independent nomination การเสนอชื่อโดยอิสระ

independent producer ผูผลิตอิสระ

independent sales associate พนักงานขายอิสระ

Independent Taxpayer Oversight Committee คณะกรรมาธิการอิสระเพื่อการกํากับดูแลผูเสียภาษี

indeterminate life sentences คาพิพากษาใหจําคุกตลอดชีวิตโดยไมมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดเวลา

index ดรรชนี

Indian gaming compacts ขอตกลงรวมของชนเผาอินเดียนวาดวยการพนัน

Indian Gaming Regulatory Act กฎหมายควบคุมการพนันของชนเผาอินเดียน

Indian land แผนดินของชนเผาอินเดียน

Indian tribe ชนเผาอินเดียน

indictment คําฟองคดีอาญาอุกฉกรรจ

individual account บัญชีรายบุคคล

industrial ทางอุตสาหกรรม

industrial engineer วิศวกรอุตสาหกรรม

industry manufacturers council คณะกรรมาธิการผูผลิตในอุตสาหกรรม

infantry officer นายทหารกองทหารราบ

informal probation การคุมความประพฤติที่ไมเป็นทางการ

information สารสนเทศ

information and statistics สารสนเทศและสถิติ

information gathering การเก็บรวบรวมสารสนเทศ

information guide คําแนะนําเกี่ยวกับสารสนเทศ

information system manager ผูจัดการระบบสารสนเทศ

information systems analyst นักวิเคราะหระบบสารสนเทศ
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information systems technician ชางเทคนิคระบบสารสนเทศ

information technologist นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

information technology director ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

information technology engineer วิศวกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

information technology manager ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

infrastructure โครงสรางพื้นฐาน

infrastructure fund กองทุนโครงสรางพื้นฐาน

Inglewood City councilmember สมาชิกสภาเทศบาลเมือง Inglewood

Inglewood City treasurer เหรัญญิกเมือง Inglewood

inheritance examiner ผูตรวจสอบการรับมรดก

initial determination การพิจารณาเบื้องตน

initial election การเลือกตั้งเบื้องตน

initial hearing and determination การรับฟังคําชี้แจงและการพิจารณาเบื้องตน

initial petition คํารองเบื้องตน

initiation of amendments การริเริ่มการแกไขเพิ่มเติม

initiative โครงการริเริ่ม

initiative constitutional amendment การเสนอบทแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

initiative constitutional amendment and statute การเสนอบทแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและบทกฎหมาย

initiative measure การเสนอมาตรการ

initiative petitions การเสนอคํารอง

initiative statute การเสนอบทกฎหมาย

injunction คําสั่งหาม

injunctive relief คําสั่งหามเพื่อบรรเทาความเสียหาย

injured worker consultant ที่ปรึกษาสําหรับคนงานที่ไดรับบาดเจ็บ

injury, sickness การบาดเจ็บ, ความเจ็บปวย

InkaVote เครื่อง InkaVote

InkaVote Plus เครื่อง InkaVote Plus

inmates ผูอยูอาศัย, นักโทษ

insane วิกลจริต

insolvency ความไมสามารถชําระหนี้ได

inspector ผูตรวจการณ

inspector general ผูตรวจการณทั่วไป
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instant runoff แบบหลายรอบในทันที

institute chartered accountants สถาบันผูสอบบัญชีที่ไดรับการรับรอง

instruction technology เทคโนโลยีการสอน

instructional aide ผูชวยสอน

instructional materials วัสดุอุปกรณในการเรียนการสอน

instructional teachers aide ผูชวยสื่อการเรียนการสอน

instructions คําแนะนํา

instructions for absent voter คาแนะนําสําหรับผูลงคะแนนเสียงที่ไมสามารถไปลงคะแนนเสียงที่คูหาเลือกตั้ง

instructions for vote-by-mail voter คําแนะนําสําหรับผูออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย

instructions for voting คําแนะนําในการลงคะแนนเสียง

instructions to voters คําแนะนําสําหรับผูลงคะแนนเสียง

instructions to voters at the polls คําแนะนําสําหรับผูลงคะแนนเสียงที่คูหาเลือกตั้ง

instructor วิทยากร

instrumental in มีบทบาทสาคัญใน

insufficient nominees ผูไดรับการเสนอชื่อไมเพียงพอ

insurance การประกันภัย

insurance adjustor ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน

insurance analyst นักวิเคราะหการประกันภัย

insurance claims adjuster ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน

insurance claims examiner เจาหนาที่พิจารณาประกัน

insurance claims management การบริหารจัดการเคลมประกันภัย

insurance commissioner กรรมาธิการประกันภัย

insurance company บริษัทประกันภัย

integrate computer technology เทคโนโลยีคอมพิวเตอรครบวงจร

Integrated Plan for Implementation of the Watershed Management 
Initiative

แผนเบ็ดเสร็จสําหรับการนําโครงการบริหารจัดการบริเวณลุมนํ้าไปใชปฏิบัติ

Integrated Waste Management Board คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบเบ็ดเสร็จ

integrity ความซื่อสัตย

intellect สติปัญญา

intelligence ขอมูลลับ, เชาวปัญญา

intent ความตั้งใจ

intent of voters ความตั้งใจของผูลงคะแนนเสียง

interchange แลกเปลี่ยน
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intercultural committee คณะกรรมาธิการระหวางวัฒนธรรม

interest group กลุมผลประโยชน

intergovernmental relations ความสัมพันธระหวางรัฐบาล

interim amendment การแกไขเพิ่มเติมฉบับชั่วคราว

interim historic ordinance ขอบัญญัติเขตประวัติศาสตรชั่วคราว

interim housing บานพักชั่วคราว

interim receipt ใบเสร็จชั่วคราว

interior design manufacturer ผูผลิตงานออกแบบตกแตงภายใน

interior designer มัณฑนากร

interiors cape business owner เจาของธุรกิจภูมิทัศนภายในอาคาร

intermediate ขั้นกลาง

intermediate school โรงเรียนมัธยมตน

intermittent appointments กําหนดนัดแบบครั้งคราว

Internal Revenue Code ประมวลกฎหมายสรรพากร

internal revenue officer เจาหนาที่สรรพากร

Internal Revenue Services สํานักงานสรรพากร

international airport master plan แผนแมบทสําหรับทาอากาศยานนานาชาติ

international baccalaureate programs หลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ

International Brotherhood of Electrical Workers สหภาพแรงงานคนงานอุตสาหกรรมการไฟฟาระหวางประเทศ

international business consultant ที่ปรึกษาดานธุรกิจระหวางประเทศ

international educational consultant ที่ปรึกษาดานการศึกษาระหวางประเทศ

International Peace Choir คณะสันติภาพสากล

international trade agent ตัวแทนการคาระหวางประเทศ

International Treaty สนธิสัญญาระหวางประเทศ

international youth exchange host family ครอบครัวอุปถัมภในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติ

internet อินเทอรเน็ต

internet homepage หนาแรกของเว็บไซตทางอินเทอรเน็ต

intimidation การขมขู

intra-departmental transfer การโอนยายภายในแผนก

intranet อินทราเน็ต

introduction บทนํา

introduction and passage บทนําและเนื้อหา
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inventor นักประดิษฐ

investigations การสืบสวนสอบสวน

investigations and enforcement proceedings กระบวนการสืบสวนสอบสวนและการบังคับใชกฎหมาย

investigative reporter นักขาวสืบสวน

investigator พนักงานสืบสวนสอบสวน

investment การลงทุน

investment advisor ที่ปรึกษาดานการลงทุน

investment advisor fees คาธรรมเนียมของที่ปรึกษาดานการลงทุน

investment banker นักวาณิชธนกิจ

investment counselor ผูแนะแนวการลงทุน

investment manager ผูจัดการการลงทุน

investment objective วัตถุประสงคในการลงทุน

investment of proceeds การลงทุนเงินรายได

investment performance ผลตอบแทนจากการลงทุน

investment program โครงการการลงทุน

investment statement ถอยแถลงการลงทุน

investor นักลงทุน

irrelevant ไมเกี่ยวของ

irrigation district เขตชลประทาน

issuance การออก

issuance of housing revenue bonds การออกพันธบัตรรายไดสําหรับเคหการ

issuance of the share การออกหุน

issue ปัญหา, ออก

the issue (in ref to OSB) ประเด็น

issue bond ออกหุน

IT consultant ที่ปรึกษาดาน IT

item รายการ

item veto การยับยั้งบางรายการ

Ivy League Association of Southern California สมาคมสันนิบาตสถาบันการศึกษาชั้นนําของ Southern California

jail คุก

jail facility เรือนจํา

janitor ภารโรง
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Jaycees Jaycees

Jehovah's witnesses นิกายพยานพระ Jehovah

jeopardy การเสี่ยงอันตราย

jeweler คนขายเครื่องเพชรพลอย

jewelry maker ชางทําเครื่องเพชรพลอย

Jewish community executive ผูบริหารชุมชนชาวยิว

jig-fixture builder ผูผลิตอุปกรณกําหนดตําแหนงและจับยึดชิ้นงาน

job creation การสรางงาน

jobs, economy analyst นักวิเคราะหงานและเศรษฐกิจ

joint advisory committee คณะกรรมาธิการที่ปรึกษารวม

Joint Committee on Prison Construction & Operations คณะกรรมาธิการรวมดานการสรางทัณฑสถานและการปฏิบัติงาน

joint labor-management partnerships หุนสวนการบริหารจัดการแรงงานรวม

Joint Powers Insurance Authority (JPIA) องคการพลังความรวมมือเพื่อการประกันภัย (JPIA)

joint stock company บริษัทรวมทุน

joint venture การรวมทุน

journalism teacher ครูสอนวิชาวารสารศาสตร

journalist นักหนังสือพิมพ

journeyman นักเดินทาง

judge ผูพิพากษา

judge Los Angeles Superior Court ผูพิพากษาศาลสูงลอสแอนเจลิส

judge of superior court ผูพิพากษาศาลสูง

judge of the Los Angeles Municipal Court ผูพิพากษาศาลเทศบาลลอสแอนเจลิส

judge of the municipal court ผูพิพากษาศาลเทศบาล

judge of the superior court ผูพิพากษาศาลสูง

judge of the superior court no. 100 ผูพิพากษาศาลสูง หมายเลข 100

judge, Los Angeles Judicial District ผูพิพากษา, เขตอํานาจศาลลอสแอนเจลิส

judge, Los Angeles Superior Court ผูพิพากษา, ศาลสูงลอสแอนเจลิส

judge, superior court ผูพิพากษา, ศาลสูงลอสแอนเจลิส

judgment คําพิพากษา

judicial เกี่ยวกับฝายตุลาการ

judicial administrator ผูบริหารฝายตุลาการ

judicial assistant ผูชวยฝายตุลาการ
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judicial candidate ผูสมัครเขารับตําแหนงฝายตุลาการ

judicial district เขตตุลาการ

judicial liaison การประสานงานดานตุลาการ

judicial liaison, Domestic Violence Council การประสานงานดานตุลาการ, คณะกรรมการดานความรุนแรงในครอบครัว

judicial review การตรวจสอบความชอบธรรมโดยฝายตุลาการ

junior ผูเยาว

Junior Achievement ความสําเร็จของผูเยาว

junior college วิทยาลัยหลักสูตรสองปี

junior high school โรงเรียนมัธยมตน

The Junior Statesmen Foundation มูลนิธิรัฐบุรุษรุนเยาว

jurisdiction เขตอานาจศาล

jurist doctor ผูมีปริญญาขั้นแรกทางกฎหมาย

jurist doctorate วุฒิปริญญาขั้นแรกทางกฎหมาย

juror docent ผูชวยเหลือลูกขุน

juror services division ฝายการใหบริการลูกขุน

jury คณะลูกขุน

justice of the court of appeal ความยุติธรรมจากศาลอุทธรณ

justice of the municipal court ความยุติธรรมจากศาลเทศบาล

justice of the supreme court ความยุติธรรมจากศาลฎีกา

juvenile เด็กและเยาวชน

juvenile advocate attorney ทนายความที่รณรงคเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

juvenile court teacher ครูสําหรับศาลคดีเด็กและเยาวชน

juvenile crime อาชญากรรมของเด็กและเยาวชน

juvenile delinquency การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน

juvenile hall สถานกักกันเด็กและเยาวชน

Juvenile Justice Task Force หนวยปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อความยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน

juvenile probation counselor ที่ปรึกษาฝายควบคุมประพฤติสําหรับเด็กและเยาวชน

juvenile program administrator ผูบริหารโครงการสําหรับเด็กและเยาวชน

JWA settlement agreement ขอตกลงการระงับคดี JWA

K-9 dog unit หนวยสุนัข K-9

k-9 program โครงการสุนัขตํารวจ (k-9)

KARE Youth League (KYL) การแขงขันเยาวชน KARE (KYL)
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Kensington Assisted Living สถานสงเคราะหการชวยเหลือผูอยูอาศัย Kensington

kidnapping การลักพาตัว

Kids at Risk- (helping youth) เด็กที่เสี่ยงภัย- (ชวยเหลือเด็กและเยาวชน)

kids care fair นิทรรศการการดูแลเด็ก

Kids on Stage การแสดงบนเวทีของเด็ก ๆ

killing การฆา

kindergarten อนุบาล

kiosk (in ref to Voter Information Kiosk) บูธเล็ก (ที่เกี่ยวกับเครื่องใหขอมูลผูออกเสียง)

Kiwanis club สโมสร Kiwanis

Knights of Columbus อัศวินแหง Columbus

knowingly possess ครอบครองโดยเจตนา

Korean ชาวเกาหลี

L.A. County assessor ผูประเมินประจํามณฑล L.A.

L.A. County employee เจาหนาที่ประจํามณฑล L.A.

L.A. County sheriff นายอําเภอประจํามณฑล L.A.

L.A. County USC Medical Center ศูนยการแพทยของ USC ประจํามณฑลแอลเอ

lab technician เจาหนาที่หองปฏิบัติการ

label ติดปาย

Labor Compliance Program (LCP) โครงการการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน (LCP)

labor consultant ที่ปรึกษาฝายแรงงาน

labor economist นักเศรษฐศาสตรแรงงาน

labor relations / labor relationship แรงงานสัมพันธ

labor union สหภาพแรงงาน

labor union worker คนงานของสหภาพแรงงาน

laboratory scientist นักวิทยาศาสตรประจําหองปฏิบัติการ

laboratory technician เจาหนาที่หองปฏิบัติการ

laborer ผูใชแรงงาน

LAFCO (local agency formation commission) LAFCO (คณะกรรมการดานขอมูลหนวยงานทองถิ่น)

Lancaster City councilwoman สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหญิงเมือง Lancaster

land developer นักพัฒนาที่ดิน

land planner นักวางแผนที่ดิน

land surveyor นักสํารวจที่ดิน
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land use regulations ขอบังคับวาดวยการใชที่ดิน

landfill การฝังกลบ

landlord ผูใหเชาอสังหาริมทรัพย

landmark จุดสังเกต

landscape ภูมิทัศน

Landscaping and Lighting Act กฎหมายวาดวยภูมิทัศนและไฟสองสวาง

language assistance ความชวยเหลือทางดานภาษา

language translator นักแปลภาษา

laser engineer วิศวกรเลเซอร

last day to apply วันสุดทายในการยื่นใบสมัคร

last day to register วันสุดทายในการลงทะเบียน

last day to vote วันสุดทายในการออกเสียงลงคะแนน

last name นามสกุล

Latino Association สมาคมชาวละตินอเมริกา

Latino Peace Officers Association สมาคมเจาหนาที่รักษาความสงบชาวละตินอเมริกาที่อาศัยในสหรัฐฯ

LAUSD Los Angeles LAUSD ลอสแอนเจลิส

law analyst นักวิเคราะหกฎหมาย

law clerk เสมียนทนายที่ทํางานดานกฎหมาย

law degree ปริญญาทางกฎหมาย

law enforcement (government) การบังคับใชกฎหมาย (รัฐบาล)

law enforcement (people) การบังคับใชกฎหมาย (ประชาชน)

law enforcement alliance พันธมิตรเพื่อการบังคับใชกฎหมาย

law enforcement officer เจาหนาที่ตารวจ

law firm manager ผูจัดการสํานักงานกฎหมาย

law governing bonded indebtedness หนี้สินทัณฑบนภายใตกฎหมาย

law maker ผูบัญญัติกฎหมาย

law office สํานักงานกฎหมาย

law office manager ผูจัดการสํานักงานกฎหมาย

law professor อาจารยสอนกฎหมาย

law researcher นักวิจัยกฎหมาย

law school admission การรับเขาศึกษาตอในโรงเรียนกฎหมาย

law student นักศึกษากฎหมาย
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lawful ชอบดวยกฎหมาย

lawmaker ผูบัญญัติกฎหมาย, สมาชิกสภานิติบัญญัติ

lawmaking การบัญญัติกฎหมาย

lawyer นักกฎหมาย

Lawyers Bar Associations เนติบัณฑิตยสภาสําหรับนักกฎหมาย

layoff / layoffs เลิกจาง

leader ผูนํา

Leader In Technology Education (LITE) ผูนําดานการศึกษาทางเทคโนโลยี (LITE)

leadership ความเป็นผูนํา

leadership skills ทักษะความเป็นผูนํา

league สมาคม, สันนิบาต

League of Conservation Voters สมาคมผูลงคะแนนเสียงเพื่อการอนุรักษ

League of Women Voters สมาคมสตรีผูลงคะแนนเสียง

League of Women Voters of California สมาคมสตรีผูลงคะแนนเสียงแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

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

League of Women Voters/Sierra Club สมาคมสตรีผูลงคะแนนเสียง/สโมสร Sierra

lease การใหเชา

lease agreement สัญญาเชา

lease of facilities การใหเชาอาคารสถานที่

leasing of subsurface space การใหเชาพื้นที่ใตดิน

Leave No Child Behind Program โครงการไมทอดทิ้งเด็ก

leave of absence การลาหยุด

lecture hall หองบรรยาย

lecturer ผูบรรยาย

left turn sign สัญญาณเลี้ยวซาย

legacy forest program โครงการอนุรักษพื้นที่ปาไม

legal ทางกฎหมาย

legal advisor ที่ปรึกษาฝายกฎหมาย

legal assistant ผูชวยฝายกฎหมาย

legal deadline กําหนดเวลาตามกฎหมาย

legal defense fund กองทุนตอสูคดี

legal holiday วันหยุดตามกฎหมาย
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legal interest rate อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย

legal notice ประกาศทางกฎหมาย

legal permanent resident ผูอาศัยอยูถาวรอยางถูกกฎหมาย

legal services บริการดานกฎหมาย

legalize ทําใหถูกตองตามกฎหมาย

legalize marijuana การทําใหกัญชาถูกตองตามกฎหมาย

legally ตามกฎหมาย

legally constituted ที่กอตั้งขึ้นตามกฎหมาย

legally determined ที่กําหนดตามกฎหมาย

legislation analyst นักวิเคราะหดานการบัญญัติกฎหมาย

legislation pending before state and federal government การตรากฎหมายที่รอพิจารณาจากรัฐบาลระดับมลรัฐและรัฐบาลกลาง

legislative ในทางนิติบัญญัติ

legislative aide ผูชวยฝายนิติบัญญัติ

legislative branch ฝายนิติบัญญัติ

legislative constitutional ตามรัฐธรรมนูญในสภานิติบัญญัติ

Legislative Constitutional Amendment การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในสภานิติบัญญัติ

legislative deputy รองฝายนิติบัญญัติ

legislative district director ผูอํานวยการเขตนิติบัญญัติ

legislative districts/elected officials เขตนิติบัญญัต/ิเจาหนาที่ที่ไดรับเลือกตั้ง

legislative expenditure การใชจายของฝายนิติบัญญัติ

legislative field deputy รองฝายนิติบัญญัติภาคสนาม

Legislative Initiative Amendment การเสนอแกไขเพิ่มเติมบทกฎหมาย

legislative measure มาตรการทางนิติบัญญัติ

legislative ratification การใหสัตยาบันทางนิติบัญญัติ

legislator ผูบัญญัติกฎหมาย, สมาชิกสภานิติบัญญัติ

legislator's administrative assistant ผูชวยบริหารของสมาชิกสภานิติบัญญัติ

legislator's chief deputy รองหัสหนาในสังกัดของสมาชิกสภานิติบัญญัติ

legislator's field representative ตัวแทนภาคสนามของสมาชิกสภานิติบัญญัติ

legislator's senior deputy รองระดับอาวุโสในสังกัดของสมาชิกสภานิติบัญญัติ

legislature สภานิติบัญญัติ

length of service pay คาตอบแทนสําหรับอายุงาน

leniency การผอนผัน
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Let Freedom Ring Committee คณะกรรมาธิการสงเสริมเสรีภาพ

letter carrier ผูนําสงจดหมาย

letters patent เอกสารสิทธิบัตร

levy การเก็บภาษี

liaison การประสานงาน

liberal studies (BA) เสรีศึกษา (BA)

libertarian ผูสนับสนุนหรือยึดถือหลักแหงเสรีภาพ

Libertarian County Committee คณะกรรมการเสรีนิยมระดับมณฑล

Libertarian Party พรรคเสรีนิยม

librarian บรรณารักษ

library / libraries หองสมุด

Library Board Commission คณะกรรมาธิการหองสมุด

library district เขตหองสมุด

Library District Special Election การเลือกตั้งพิเศษสําหรับเขตหองสมุด

library fund กองทุนหองสมุด

Library Litigation Committee คณะกรรมาธิการคดีความของหองสมุด

library property ทรัพยสินของหองสมุด

Library Task Force หนวยปฏิบัติการเฉพาะกิจของหองสมุด

library trustee ทรัสตีของหองสมุด

license tax ภาษีใบอนุญาต

licensed ไดรับอนุญาต

licensed insurance broker นายหนาประกันที่มีใบอนุญาต

licensed private investigator นักสืบเอกชนที่มีใบอนุญาต

licensed vocational nurse พยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญาต

licensee ผูไดรับอนุญาต

licenses ใบอนุญาต

lieutenant รอยตํารวจโท (นายอําเภอ ตํารวจ)

lieutenant governor รองผูวาการรัฐ

lieutenant sheriff's department แผนกของรองนายอําเภอ

life imprisonment โทษจําคุกตลอดชีวิต

life member สมาชิกตลอดชีพ

life member, Police Officers Association สมาชิกตลอดชีพ สมาคมเจาหนาที่ตํารวจ
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life time member of the National Management Association สมาชิกตลอดชีพของสมาคมการบริหารจัดการแหงชาติ

life without parole จําคุกตลอดชีวิตโดยไมมีโอกาสพักการลงโทษ

life, liberty and the pursuit of happiness ชีวิต เสรีภาพ และการเสาะแสวงหาความสุข

lifeguard ผูคอยชวยชีวิต

lifelong education การศึกษาตลอดชีพ

Lifetime General Secondary Teaching Credential หนังสือรับรองการสอนระดับมัธยมตนทั่วไปแบบตลอดชีพ

Lifetime Service Award รางวัลการใหบริการตลอดชีพ

Lifetime Teaching Credential หนังสือรับรองการรับรองการสอนตลอดชีพ

light rail รถไฟขนสงมวลชนในเขตเมือง

lighting ไฟสองสวาง

limit on marriages, initiative statute ขอจํากัดเกี่ยวกับการสมรส, การเสนอบทกฎหมาย

limitations on campaign contributions in city elections ขอจํากัดเกี่ยวกับเงินบริจาคในการหาเสียงเลือกตั้งระดับเมือง

limitations on franchises, concessions, permits, licenses and leases ขอจํากัดเกี่ยวกับแฟรนไชส สัมปทาน ใบอนุญาต ใบทะเบียน หรือการใหเชา

limitations on franchises, permits, licenses or leases ขอจํากัดเกี่ยวกับแฟรนไชส ใบอนุญาต ใบทะเบียน หรือการใหเชา

limitations upon permits and licenses ขอจํากัดที่ขึ้นอยูกับใบอนุญาตและใบทะเบียน

limited English proficient (LEP) ทักษะการใชภาษาอังกฤษมีจํากัด (LEP)

lines เสน

Lions Breakfast Club สโมสรอาหารเชา Lions

Lions Club สโมสร Lions

liquidate ชําระบัญชี

liquidation of unfunded liabilities การชําระบัญชีสําหรับหนี้สินสมทบ

liquor store รานสุรา

literacy improvement การปรับปรุงการรูหนังสือ

literacy specialist ผูเชี่ยวชาญดานการรูหนังสือ

lithographer ชางพิมพหิน

litigation การฟองรองคดี

litigation expenses คาใชจายในการฟองรองคดี

litigation negotiator นักเจรจาในการฟองรองคดี

litigator ทนายความผูเชี่ยวชาญในการฟองรองคดี

litigator paralegal ผูชวยทนาย

little league กลุมยุวชน

living trust การมอบอํานาจดูแลทรัพยสินขณะที่เจาของยังมีชีวิต
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living wage คาจางขั้นตํ่าเพื่อดํารงชีวิต

loan การกูยืม

loan consultant ที่ปรึกษาในการกูยืม

loan officer เจาหนาที่ฝายการกูยืม

lobby วิ่งเตน, (ชักชวนใหสมาชิกสภาสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง)

lobbying การวิ่งเตน

lobbyist ผูวิ่งเตน

local ทองถิ่น

Local 6262 ทองถิ่น 6262

Local Agency Formation Commission (LAFCO) คณะกรรมาธิการการสรางหนวยงานทองถิ่น (LAFCO)

local and municipal consolidated elections การเลือกตั้งรวมระดับทองถิ่นและระดับเทศบาล

local assessments การประเมินทองถิ่น

local attorney ทนายความทองถิ่น

local business owner เจาของธุรกิจทองถิ่น

local business person นักธุรกิจทองถิ่น

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

Local Control Funding Formula สูตรการจัดหาเงินทุนควบคุมในระดับทองถิ่น

local government รัฐบาลทองถิ่น

local government employee เจาหนาที่รัฐบาลทองถิ่น

local improvement panel คณะผูปรับปรุงทองถิ่น

local independent businessman นักธุรกิจอิสระในทองถิ่น

local measure มาตรการทองถิ่น

local merchant พอคาทองถิ่น

local offices change positions, or "rotate." เจาหนาที่ทองถิ่นเปลี่ยนตําแหนง หรือ "สลับเปลี่ยน"

local tax ภาษีทองถิ่น

local tax revenues รายไดจากภาษีทองถิ่น

local taxpayers ผูเสียภาษีระดับทองถิ่น

location of police training facility ทําเลที่ตั้งของสถานฝึกอบรมตํารวจ

locksmith ชางทํากุญแจ

locomotive engineer วิศวกรรถจักร

log onto เขาสูระบบ

logistics พลาธิการทางทหาร
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long range ระยะไกล

long shot โอกาสนอย

long term ระยะยาว

longevity and merit pay คาตอบแทนตามอายุงานและความดีความชอบ

longevity pay คาตอบแทนตามอายุงาน

longshoreman กรรมกรทาเรือ

loophole ชองโหว

Los Angeles City and County Engineers Association สมาคมวิศวกรแหงเมืองและมณฑลลอสแอนเจลิส

Los Angeles city attorney ทนายความเมืองลอสแอนเจลิส

Los Angeles City councilman's deputy รองสมาชิกในสภาเทศบาลเมือง Los Angeles

Los Angeles city councilmember สมาชิกในสภาเทศบาลเมือง Los Angeles

Los Angeles City councilwoman สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหญิงเมือง Los Angeles

Los Angeles City Employees' Retirement Fund กองทุนเกษียณสําหรับเจาหนาที่เมืองลอสแอนเจลิส

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

Los Angeles city prosecutor อัยการประจําเมืองลอสแอนเจลิส

Los Angeles City Special Municipal Election การเลือกตั้งพิเศษระดับเทศบาลเมืองลอสแอนเจลิส

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

Los Angeles councilwoman สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหญิง Los Angeles

Los Angeles County มณฑลลอสแอนเจลิส

Los Angeles county assessor ผูประเมินประจํามณฑลลอสแอนเจลิส

Los Angeles county assessor, appointed ผูประเมินประจํามณฑลลอสแอนเจลิส, ไดรับแตงตั้ง

Los Angeles County Association of Deputy District Attorneys สมาคมผูชวยอัยการเขตแหงมณฑลลอสแอนเจลิส

Los Angeles County Bar Association เนติบัณฑิตยสภาแหงมณฑลลอสแอนเจลิส

Los Angeles County Board of Supervisors คณะกรรมการบริหารมณฑลลอสแอนเจลิส

Los Angeles County Chicano Employee Association สมาคมพนักงาน Chicano มณฑล Los Angeles

Los Angeles County Delinquency and Crime Commission
คณะกรรมาธิการกํากับดูแลการกระทําความผิดทางอาญาและอาชญากรรมแหงมณฑล

ลอสแอนเจลิส

Los Angeles County deputy assessor ผูชวยผูประเมินแหงมณฑลลอสแอนเจลิส

Los Angeles County employee เจาหนาที่ของมณฑลลอสแอนเจลิส

Los Angeles County Farm Bureau สํานักงานเกษตรกรรมฟารมมณฑลลอสแอนเจลิส

Los Angeles County Federation of Labor สหพันธแรงงานแหงมณฑลลอสแอนเจลิส

Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority สํานักงานการขนสงนครบาลมณฑลลอสแอนเจลิส

Los Angeles County Office of Education (LACOE) สํานักงานการศึกษามณฑล Los Angeles (LACOE)
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Los Angeles County Police Chiefs Association สมาคมผูบัญชาการตํารวจแหงมณฑลลอสแอนเจลิส

Los Angeles county private judge ผูพิพากษาเอกชนมณฑลลอสแอนเจลิส

Los Angeles county probation officers พนักงานคุมความประพฤติมณฑลลอสแอนเจลิส

Los Angeles County Professional Peace Officers Association สมาคมเจาหนาที่รักษาความสงบระดับมืออาชีพมณฑลลอสแอนเจลิส

Los Angeles County Registrar- Recorder/County Clerk (LA RR/CC) สํานักงานนายทะเบียน-บันทึก/สํานักงานปลัดเทศมณฑล Los Angeles (LA RR/CC)

Los Angeles County Sanitation Districts เขตสุขาภิบาลมณฑล Los Angeles

Los Angeles County School Police Association สมาคมโรงเรียนตํารวจแหงมณฑลลอสแอนเจลิส

Los Angeles County Sheriff Search & Rescue EMT Program โครงการ EMT เพื่อการคนหาและกูชีพในสังกัดของนายอําเภอมณฑลลอสแอนเจลิส

Los Angeles County Superior Court judge ผูพิพากษาศาลสูงแหง มณฑลลอสแอนเจลิส

Los Angeles county supervisor ผูดูแลมณฑลลอสแอนเจลิส

Los Angeles County Vector Control การควบคุมพาหะนําโรคมณฑลลอสแอนเจลิส

Los Angeles court commissioner คณะกรรมาธิการศาลของลอสแอนเจลิส

Los Angeles Economy & Efficiency Commission คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ ประสิทธิภาพแหงลอสแอนเจลิส

Los Angeles High School for the Arts โรงเรียนมัธยมเพื่อศิลปะประจําลอสแอนเจลิส

Los Angeles Judicial District เขตศาลลอสแอนเจลิส

Los Angeles Municipal Court judge ผูพิพากษาศาลเทศบาลลอสแอนเจลิส

Los Angeles Police Protective League สมาคมการคุมครองตํารวจแหงนครลอสแอนเจลิส

the Los Angeles river แมนํ้าลอสแอนเจลิส

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

lotteries ล็อตเตอรี่

lottery revenues รายไดจากล็อตเตอรี่

lowest possible cost ตนทุนตํ่าสุดเทาที่เป็นไปได

Lutheran Lutheran

Lynwood City councilman สมาชิกสภาเทศบาลเมือง Lynwood

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

M.A. อักษรศาสตรมหาบัณทิต, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

M.B.A. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

M.D. แพทยศาสตรบัณฑิต

M.S. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

M.S.S.W. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมสงเคราะห

machine operator ผูควบคุมเครื่องจักร ผูใชเครื่องจักร

machine tools businessman นักธุรกิจเครื่องจักรกล
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machinery analyst นักวิเคราะหเครื่องจักร

machinery manufacturer ผูผลิตเครื่องจักร

machinist ชางเครื่อง

Magnet Designation
การแตงตั้งการรับรองระดับชาติดานความเป็นเลิศในการใหการรักษาพยาบาลและคลินิก

ที่มีคุณภาพสําหรับผูปวย

magneto hydrodynamics อุทกพลศาสตรเชิงแมเหล็ก

mail carrier ผูใหบริการขนสงไปรษณีย

mail room หองไปรษณีย

mail(ed) ballot precinct เขตลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย

mailing address ที่อยูทางไปรษณีย

main telephone number หมายเลขโทรศัพทหลัก

maintain รักษา, คงไว

maintenance การบํารุงรักษา

Maintenance and Operation Reserve Fund เงินทุนสํารองเพื่อการดําเนินการและการบํารุงรักษา

maintenance technician ชางซอมบํารุง

major หลัก, สาคัญ

major accounts representative ที่ปรึกษาการลงทุนหลัก, เจาหนาที่บริหารการขายหลัก

majority สวนใหญ

majority leader ผูนําเสียงขางมาก

majority of the votes คะแนนเสียงขางมาก

Majority Rule Act กฎหมายวาดวยการถือเสียงขางมากเป็นเกณฑ

majority vote คะแนนเสียงขางมาก

make a difference สรางความแตกตาง

management การจัดการ, การบริหาร

management consultant ที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการ

manager ผูจัดการ

managing deputy assessor รองผูประเมินการจัดการ

managing partner หุนสวนการจัดการ

mandate การออกคําสั่ง บังคับใช

mandatory เป็นคําสั่ง เป็นขอบังคับ

mandatory vote การลงคะแนนเสียงตามขอบังคับ

manual tabulation of ballots การนับคะแนนเสียงดวยมือ

manufacturer ผูผลิต
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manufacturer and water industry executive ผูผลิตและผูบริหารอุตสาหกรรมนํ้า

manufacturing การผลิต

manufacturing operations engineer วิศวกรดําเนินการผลิต

maple counseling center ศูนยใหคําปรึกษา maple

marijuana legalization attorney ทนายความดานกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา

marine air station ฐานทัพอากาศนาวิกโยธิน

marine biologist นักชีววิทยาทางทะเล

Marine Corp Air Station (MCAS) ฐานทัพอากาศนาวิกโยธิน (MCAS)

Marine Corps นาวิกโยธิน

Marine Corps League Women's Auxiliary กองกําลังสนับสนุนของสตรีประจําสมาคมนาวิกโยธิน

marine machinist ชางเครื่องนาวิกโยธิน

maritime claims adjuster ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนในการประกันภัยทางทะเล

maritime commerce, navigation, and fishery การพาณิชยนาวี การนํารอง และการประมง

market tax/exempt interest rates ภาษีตลาด/อัตราดอกเบี้ยยกเวน

marketing การตลาด

Marketing and Public Relations Committee การตลาดและคณะกรรมการประชาสัมพันธ

marketing assistant ผูชวยดานการตลาด

marketing director ผูอํานวยการดานการตลาด

marking devices เครื่องมือในการทําเครื่องหมาย

marriage licenses การจดทะเบียนสมรส

marriage record บันทึกประวัติการสมรส

marriage/family therapist นักบําบัดคูสมรสและครอบครัว

marshal เจาหนาที่ศาล

masonry contractor ผูรับเหมากอสราง

mass communication การสื่อสารมวลชน

mass communication consultant ที่ปรึกษาดานการสื่อสารมวลชน

master calendar ปฏิทินหลัก

master degree (graduate degree) ปริญญามหาบัณฑิต, ปริญญาโท

Master of Boardsmanship Award รางวัลคณะกรรมการยอดเยี่ยม

master plan แผนหลัก

master settlement agreement ขอตกลงหลัก

master trustee ผูจัดการดูแลทรัพยสินหลัก
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masters in governance ผูเชี่ยวชาญดานการกํากับดูแล

matching funds เงินทุนสมทบ, เงินรวมลงทุน

matching funds and expenditure limitations authorization เงินทุนสมทบและการอนุมัติขีดจํากัดการใชจาย

matching state funds เงินรวมลงทุนของรัฐ

material เอกสาร

material expediter ผูจัดหาและควบคุมดูแลวัสดุ

material specialist ผูเชี่ยวชาญดานวัสดุ

materials processing engineer วิศวกรกระบวนการผลิตวัสดุ

Materials Recovery Facility โรงนํากลับคืนวัสดุ

materials shipping manager ผูจัดการการจัดสงวัสดุ

maternity care การดูแลสภาวะการเป็นมารดา

math teacher ครูสอนคณิตศาสตร

mathematician นักคณิตศาสตร

mathematics คณิตศาสตร

mathematics teacher ครูสอนคณิตศาสตร

maturity date วันครบกําหนดไถถอน (เชน พันธบัตร)

maximum สูงสุด

maximum use of water frontage การใชพื้นที่ริมนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด

mayor นายกเทศมนตรี

mayor and councilmember นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

mayor of Manhattan Beach นายกเทศมนตรีเมือง Manhattan Beach

mayor pro tem นายกเทศมนตรีชั่วคราว

mayor protempore นายกเทศมนตรีชั่วคราว

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

Mayor’s Teen Commission คณะกรรมการยุวชนเทศมนตรี

mayoral aide ผูชวยนายกเทศมนตรี

mayor's proposed budget งบประมาณที่เสนอโดยนายกเทศมนตรี

mayor's veto อํานาจในการยับยั้งของนายกเทศมนตรี

meal on wheels อาหารเคลื่อนที่ บริการจัดสงอาหาร

measure มาตรการ, กฎหมาย, การวัด

measure appearing on ballot มาตรการที่ปรากฏบนบัตรลงคะแนน

measure argumentation การการอภิปรายโตแยงมาตรการ
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measure information ขอมูลเกี่ยวกับมาตรการ

measures submitted to the voters มาตรการสําหรับผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง

mechanic ชางยนต ชางกล ชางเครื่อง

mechanical engineer วิศวกรเครื่องกล

mechanical maintenance supervisor ผูควบคุมดูแลการซอมบํารุงเครื่องกล

mechanical technician ชางเทคนิคเครื่องกล

medal of honor เหรียญกลาหาญ

media coordinator ผูประสานงานสื่อ

media day วันสื่อมวลชน

media marketing executive ผูบริหารการตลาดผานสื่อ

media relations director ผูอํานวยการดานสื่อมวลชนสัมพันธ

media talking points ประเด็นหลักสําหรับสื่อมวลชน

mediator ผูเป็นสื่อกลาง, คนกลาง

medic เจาหนาที่พยาบาล

Medicaid เมดิเคด (Medicaid)

medical ทางการพยาบาล, ทางการแพทย

medical affair กิจกรรมทางการแพทย

medical doctor แพทย

medical family advocate ผูใหการสนับสนุนครอบครัวทางการแพทย

medical marijuana provider ผูจัดหากัญชาเพื่อใชในทางการแพทย

medical office manager ผูจัดการสํานักงานการแพทย

medical researcher นักวิจัยทางการแพทย

Medicare เมดิแคร (Medicare)

meditation instructor ผูสอนการทําสมาธิ

meeting การประชุม

meeting planner ผูวางแผนการประชุม

member สมาชิก

member accounts บัญชีสมาชิก

member of congress สมาชิกรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา

member of congress, United States House of Representatives สมาชิกรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา, สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา

member of the assembly   district สมาชิกสภาเขต ____

member of the county central committee สมาชิกคณะกรรมการกลางแหงเทศมณฑล
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member of the state assembly สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของรัฐ

member of the state assembly ____district สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของรัฐ เขต ____

member of the U.S. House of Representatives   congressional district สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา เขตการเลือกตั้ง ____

member state board of equalization district ____ สมาชิกกรรมาธิการภาษีแหงรัฐ เขต ____

member, board of equalization สมาชิกกรรมาธิการภาษี

member, board of supervisors สมาชิกคณะกรรมาธิการบริหาร

member, California state assembly สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของรัฐ California

member, county central committee สมาชิกคณะกรรมการกลางของมณฑล

member, county central committee ____ assembly district สมาชิกคณะกรรมการกลาง ของมณฑลสภาเขต ____

member, county council สมาชิกสภาเทศมณฑล

member, West Hollywood City council สมาชิกสภาเทศบาลเมือง West Hollywood

membership สมาชิก , การเป็นสมาชิก

memo บันทึก

memorandum บันทึก, บันทึกขอความ

mental health สุขภาพจิต

merchandise buyer ผูซื้อสินคา

merchandise manager ผูจัดการสินคา

merchant ผูคา, ผูประกอบการคา

merchant seaman ลูกเรือเดินสมุทร, ลูกเรือพาณิชย

merit bonuses for teachers คาตอบแทนพิเศษตามความดีความชอบของผูสอน

merit system ระบบคุณธรรม

metal detector เครื่องตรวจโลหะ

metallurgy โลหะวิทยา

metropolitan jail เรือนจํานครบาล, เรือนจําของเมือง

metropolitan transit policeman ตํารวจขนสงนครบาล

metropolitan transportation authority องคการขนสงนครบาล

Mexican American Bar Association เนติบัณฑิตยสภาเม็กซิกันอเมริกัน

Mexican American Correctional Peace Officers Association สมาคมเจาหนาที่ราชทัณฑเม็กซิกันอเมริกันเพื่อสันติ

microbiologist นักจุลชีววิทยา

microelectronics product manager ผูจัดการผลิตภัณฑไมโครอิเล็กทรอนิกส

microfilm record การบันทึกไมโครฟิลม

microfilm technician เจาหนาที่เทคนิคไมโครฟิลม
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micromanagement การบริหารแบบจุลภาค

middle school โรงเรียนมัธยมตน

middle school taskforce คณะกรรมการเฉพาะกิจโรงเรียนมัธยมตน

middle school teacher ครูโรงเรียนมัธยมตน

military and overseas voter ผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในกองทัพและที่อยูตางประเทศ

Military and Veterans Code ประมวลกฎหมายทางการทหารและทหารผานศึก

military discharge การปลดประจําการจากกองทัพ

military duty หนาที่ทางทหาร

military experience ประสบการณทางทหาร

military identification บัตรประจําตัวทหาร

military leave การลากิจทางทหาร

military officer นายทหาร

military prosecutor อัยการทหาร

military reserve ทหารกองหนุน

military reservist ทหารกองหนุน

military sergeant จาทหาร

military services การรับราชการทหาร

mini-cities เมืองขนาดเล็ก

minimize ตํ่าสุด

minimum charge for service คาบริการขั้นตํ่า

mining engineer วิศวกรเหมืองแร

minister ผูสอนศาสนา, รัฐมนตรี

ministerial student นักศึกษาเกี่ยวกับศาสนา

minor child ผูเยาว

minority ชนกลุมนอย

minority leader ผูนําเสียงขางนอย, ผูนําชนกลุมนอย

miscellaneous finance การเงินเบ็ดเตล็ด

misdemeanor ความผิดอาญาที่ไมรายแรง, ความผิดทางอาญาประเภทลหุโทษ

misleading การทําใหไขวเขว การทําใหหลงผิด

misrepresentation การแถลงขอความเป็นเท็จ, การบิดเบือนความจริง

missionary ผูเผยแพรศาสนา

mistrial การพิจารณาคดีผิดพลาด, การพิจารณาคดีที่ไมมีขอยุติ
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mobile home park ที่จอดรถบานเคลื่อนที่

mobile intensive care paramedics หนวยพยาบาลผูปวยหนักเคลื่อนที่

Mobile Operational Polling Place (MOPP) สถานที่เลือกตั้งซึ่งเคลื่อนที่ได (MOPP)

mobility การเคลื่อนยาย

mobilize ระดมพล; การเคลื่อนยาย

mock trial การพิจารณาคดีเสมือนจริง, ศาลจําลอง

mode of adoption รูปแบบการยอมรับ

model continuation school โรงเรียนตัวอยางเพื่อการศึกษาตอเนื่อง

model display assembler รูปแบบการแปลภาษา assembler เพื่อการแสดงผลทางคอมพิวเตอร

modernized ทันสมัย

modernizing all schools การปฏิรูปโรงเรียนทุกแหงใหทันสมัย

modified closed primary การเลือกตั้งขั้นตนภายในพรรคแบบประยุกตเพื่อหาผูสมัครรับเลือกตั้ง

modify ปรับเปลี่ยน, ประยุกต

molestation การลวนลามทางเพศ

mom แม

Mommy & Me Program โปรแกรมแมและฉัน

money เงิน

money damages ความเสียหายของเงิน

money market securities หลักทรัพยในตลาดเงิน

money order ธนาณัติ

monthly charge คาบริการรายเดือน

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

mortgage การจํานอง

mortgage company บริษัทสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย

mortgage lender ผูใหเงินกูโดยรับจํานอง

mortgage loan broker นายหนาสินเชื่อจํานอง

mortgage statement รายละเอียดการจํานอง

mortgagee ผูรับจํานอง

mortuary manager ผูจัดการเกี่ยวกับศพ

mortuary owner เจาของหองเก็บศพ

mother แม มารดา

Mothers Against Drunk Driving (MADD) องคกรผูปกครองเพื่อตอตานการเมาแลวขับ (MADD)
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motion การเคลื่อนไหว

motion picture editor ผูตัดตอภาพยนตร

motion picture executive ผูบริหารการผลิตภาพยนตร

motion picture technician or technologist เจาหนาที่เทคนิคหรือนักเทคโนโลยีทางภาพยนตร

motor voter ผูลงคะแนนเสียงที่ลงทะเบียนทางหนวยงานทําใบขับขี่

Mountain Park Ranger Association สมาคมเจาหนาที่พิทักษอุทยานภูเขา

mountains conservancy advisor ที่ปรึกษาดานการอนุรักษภูเขา

movie designer นักออกแบบภาพยนตร

movie theater executive ผูบริหารโรงภาพยนตร

multi-ethnic society สมาคมหลายเชื้อชาติ

multi-family dwelling ที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว

multilingual พูดไดหลายภาษา

multilingual assistance hotline สายดวนใหคําปรึกษาแบบหลายภาษา

multilingual services การใหบริการแบบหลายภาษา

multilingual voter assistance ความชวยเหลือในหลายภาษาสําหรับผูออกเสียงลงคะแนน

Multilingual Voter Outreach Unit (MVOU) หนวยมวลชนสัมพันธสําหรับผูออกเสียงลงคะแนนในหลายภาษา

multi-media producer ผูผลิตสื่อผสม

multiparty, proportional หลายพรรค, ตามสัดสวน

multiple family หลายครอบครัว

multiple family residential ที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว

multiple rural use limited agricultural zone พื้นที่เกษตรกรรมที่จํากัดไวสําหรับเขตชนบทตาง ๆ

municipal เทศบาล

municipal ballot การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของเขตเทศบาล

municipal bond election บัตรเลือกตั้งเทศบาลเพื่อออกพันธบัตร

municipal building อาคารเทศบาล

municipal code กฎหมายเทศบาล

municipal corporation องคกรเทศบาล

municipal court ศาลเทศบาล

municipal court commissioner กรรมาธิการศาลเทศบาล

municipal court judge ผูพิพากษาศาลเทศบาล

municipal efficiency, consultant ประสิทธิภาพของเทศบาล, ที่ปรึกษา

municipal election การเลือกตั้งระดับเทศบาล
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municipal law analyst นักวิเคราะหกฎหมายเทศบาล

municipal newspaper หนังสือพิมพเทศบาล

municipal peace officer เจาหนาที่คุมครองสันติภาพเทศบาล

municipal projects coordinator ผูประสานงานโครงการเทศบาล

municipal town เทศบาล, เมือง

Municipal Treasurers Association สมาคมเหรัญญิกเทศบาล

municipal utility supervisor ผูดูแลสาธารณูปโภคเทศบาล

Municipal Water District เขตประปาเทศบาล

municipality เทศบาล

murder ฆาตกรรม

Murray Hayden Urban Parks and Youth Service Program โครงการสวนสาธารณะชุมชนและการบริการเยาวชน Murray Hayden

muscular dystrophy fund raiser ผูระดมทุนชวยเหลือผูที่เป็นโรคกลามเนื้อเสื่อม

music ดนตรี

music teacher ครูสอนดนตรี

musician นักดนตรี

name of candidate ชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง

name to appear on the ballot ชื่อที่ปรากฏบนบัตรลงคะแนน

National Abortion Rights Action League องคกรสันนิบาตแหงชาติเพื่อสิทธิในการทําแทง

national assessment of educational progress การประเมินความกาวหนาทางการศึกษาแหงชาติ

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

National Association Security Dealers สมาคมตัวแทนซื้อขายหลักทรัพยแหงชาติ

National Audubon Society สมาคม Audubon แหงชาติ

National Blue Ribbon School โรงเรียนที่ไดรับรางวัลมาตรฐานดีเดนแหงชาติ

National Board Certified Teacher ครูที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการแหงชาติ

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

national development coordinator ผูประสานงานการพัฒนาแหงชาติ

National Education Association (NEA) สมาคมการศึกษาแหงชาติ (NEA)

National Farmers Union (NFU) สหภาพเกษตรกรแหงชาติ (NFU)

National Federation of Independent Business สหพันธธุรกิจอิสระแหงชาติ

National Flood Insurance Program โครงการประกันอุทกภัยแหงชาติ

National Flood Insurance Programs Community Rating System ระบบประเมินของชุมชนดานการประกันอุทกภัยแหงชาติ

national forest ปาสงวนแหงชาติ
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national grange องคกรเพื่อการเกษตรแหงชาติ

National Green Ribbon Schools Award รางวัลโรงเรียนมาตรฐานกรีนริบบิ้นแหงชาติ

national guard กองกําลังปองกันชาติ

National Head Start Conference การประชุมแหงชาติ Head Start, การประชุมเพื่อการริเริ่มแหงชาติ

National Housing Act กฎหมายการเคหะแหงชาติ

National Indian Gaming Commission คณะกรรมการกิจกรรมการพนันของชนพื้นเมืองอเมริกันแหงชาติ

National League of Women Voters องคกรสันนิบาตแหงชาติเพื่อสิทธิการออกเสียงเลือกตั้งของสตรี

National Little League Association สมาคมแหงชาติ Little League

National Marine Sanctuaries พื้นที่คุมครองสภาพแวดลอมทางทะเลแหงชาติ

National Nursing Organization องคกรการพยาบาลแหงชาติ

National Organization for Women องคกรเพื่อสตรีแหงชาติ

National Parks and Conservation Association สมาคมอนุรักษอุทยานแหงชาติ

national political organizer ผูจัดตั้งการเคลื่อนไหวทางการเมืองแหงชาติ

national procedures for voter registration for elections for federal office
กระบวนการแหงชาติเพื่อการลงทะเบียนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสําหรับตําแหนงของ

รัฐบาลกลาง

national register ทะเบียนแหงชาติ

national register of historic places ทะเบียนสิ่งสําคัญทางประวัติศาสตรแหงชาติ

National Retired Teachers Association (NRTA) สมาคมครูผูเกษียณอายุแหงชาติ (NRTA)

National Rifle Association (NRA) สมาคมปืนยาวแหงชาติ (NRA)

National Science Foundation มูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติ

national swat competition การแขงขันชุดปฏิบัติการพิเศษแหงชาติ

national swat competition team ชุดปฏิบัติการพิเศษที่เขาแขงขันแหงชาติ

National Tax-Limitation Committee คณะกรรมการควบคุมดูแลอัตราภาษีแหงชาติ

National Taxpayer Alliance สมาคมผูเสียภาษีแหงชาติ

National Voter Registration Act กฎหมายการลงทะเบียนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งแหงชาติ

National Water Research Institute สถาบันวิจัยนํ้าแหงชาติ

National Water Resources Association สมาคมทรัพยากรนํ้าแหงชาติ

National Wildlife Federation (NWF) สหพันธอนุรักษสัตวปาแหงชาติ (NWF)

natural law กฎธรรมชาติ

Natural Law County Committee คณะกรรมการเทศมณฑลวาดวยกฎธรรมชาติ

Natural Law Party พรรคกฎธรรมชาติ

natural resource consultant ที่ปรึกษาดานทรัพยากรธรรมชาติ

natural resource stewardship การพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ
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natural resources manager ผูจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

natural right สิทธิโดยธรรมชาติ

naturalist นักธรรมชาติวิทยา, นักธรรมชาตินิยม

naturalization การโอนสัญชาติ การแปลงสัญชาติ

naturalization swearing-in ceremony พิธีสาบานตนในการแปลงสัญชาติ

nature conservancy การอนุรักษธรรมชาติ

naturopath ธรรมชาติบําบัด

naval amphibious base ฐานนาวิกโยธินปฏิบัติการสะเทิ้นนํ้าสะเทิ้นบก

naval officer นายทหารนาวิกโยธิน

navy combat veteran ทหารผานศึกนาวิกโยธิน

navy league สมาคมราชนาวี

navy sonar technician เจาหนาที่เทคนิคโซนารกองทัพเรือ (ระบบหาตาแหนงวัตถุใตนํ้า)

Nazarene Nazarene

neglect การละเลย

negotiate เจรจา

negotiating การเจรจา

negotiation specialist ผูเชี่ยวชาญการเจรจา

negotiation team คณะเจรจา

neighbor เพื่อนบาน

neighborhood ยาน, ละแวก

neighborhood activist นักกิจกรรมในพื้นที่

neighborhood advocate ผูใหการสนับสนุนในพื้นที่

Neighborhood Council Boardmember สมาชิกคณะกรรมการหมูบาน

Neighborhood Council Elections การเลือกตั้งกรรมการหมูบาน

Neighborhood Council(s) กรรมการหมูบาน

neighborhood watch captain หัวหนากลุมผูพิทักษพื้นที่อาศัย

neighborhood watching การเฝาพิทักษพื้นที่อาศัย, การปกปองดูแลพื้นที่

neighborliness ความเป็นมิตร

neo-Nazi ลัทธิ neo-Nazi

net (income) รายไดสุทธิ

net state cost ตนทุนสุทธิของรัฐ

network เครือขาย
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networking skills ทักษะการสรางเครือขาย

neurosurgeon ศัลยแพทยดานประสาท

new Delhi new Delhi

new faces หนาใหม

New Historic Preservation Ordinance กฎหมายอนุรักษประวัติศาสตรใหม

new ideas ความคิดใหม ๆ

news broadcaster ผูเผยแพรขาว

news commentator ผูวิจารณขาว

news reporter ผูรายงานขาว

newspaper หนังสือพิมพ

newspaper distributor ผูจัดจําหนายหนังสือพิมพ

newspaper editor บรรณาธิการหนังสือพิมพ

no ไม, การปฏิเสธ

No argument against this measure was submitted ไมมีการยื่นคัดคานไมเห็นดวยกับมาตรการนี้

No Bonds Now Committee คณะกรรมการคัดคานการออกพันธบัตร

no candidate has filed ไมมีผูสมัครคนใดยื่น

no candidates ไมมีผูสมัคร

No Child Left Behind Program โปรแกรมไมมีเด็กคนไหนถูกละเลย

No rebuttal to the argument against this measure was submitted ไมมีการยื่นขอโตแยงตอการคัดคานมาตรการนี้

noes ไม, การปฏิเสธ

nominating petition การยื่นคํารองเพื่อเสนอชื่อ

nomination extension period ระยะเวลาการขยายการไดรับเสนอชื่อเขารับการเลือก

nomination filing period ระยะเวลาการยื่นใบสมัครการไดรับเสนอชื่อเขารับการเลือก

nomination of candidates การเสนอชื่อผูสมัคร

nomination papers เอกสารการเสนอชื่อ

nomination period ระยะเวลาการไดรับเสนอชื่อเขารับการเลือก

non-classified position ตําแหนงที่ไมมีการกําหนดชั้นความลับ

noncompliance การไมยินยอมปฏิบัติตาม

non-convertible แปลงสภาพไมได

non-discrimination การไมเลือกปฏิบัติ

none of the above ไมใชทั้งหมดขางตน

non-exchangeable ไมสามารถแลกเปลี่ยนได
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non-negotiable form รูปแบบที่ไมสามารถเจรจาตอรองได

Non-partisan ไมเขาขาง, ไมลําเอียง, ไมฝักใฝฝายใด

non-partisan canvass board คณะกรรมการตรวจบัตรเลือกตั้งที่ไมฝักใฝฝายใดฝายใด

non-partisan local election official เจาหนาที่ดูแลการเลือกตั้งในสวนทองถิ่นที่ไมฝักใฝฝายใด

non-partisan offices สํานักงานที่ไมฝักใฝฝายใด

non-partisan party พรรคที่ไมฝักใฝฝายใด

Non-Point Source Pollution Control Program โครงการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่ไมแนนอน

non-profit ไมแสวงผลกําไร

non-profit association สมาคมไมแสวงผลกําไร

non-profit fundraiser ผูระดมทุนที่ไมแสวงผลกําไร

non-profit grant writer ผูเขียนรายงานนําเสนอเพื่อขอเงินทุนสนับสนุนองคกรที่ไมแสวงผลกําไร

non-profit organization องคกรที่ไมแสวงผลกําไร

non-profit organization consultant ที่ปรึกษาองคกรที่ไมแสวงผลกําไร

non-profit organization director ผูอํานวยการองคกรที่ไมแสวงผลกําไร

non-profit organization president ประธานองคกรที่ไมแสวงผลกําไร

non-registrable ไมสามารถจดทะเบียนได

non-residence ไมไดพํานักอยูประจํา

non-residential site ไมใชพื้นที่พักอาศัยอยูประจํา

non-service-connected disability ภาวะทุพพลภาพที่ไมไดเกิดจากการปฏิบัติหนาที่

non-substantive ไมใชสาระสําคัญ

non-tenured ไมไดอยูในตําแหนง

normal retirement การเกษียณอายุตามปกติ

North America Aviation สมาคมการบินแหงอเมริกาเหนือ

Norwalk Girls Fastpitch League สมาคมฟาสตพิตชเด็กผูหญิงของ Norwalk

not inconsistent ไมมีความขัดแยงกัน

notary public การรับรองเอกสาร

notation บันทึก, หมายเหตุ

note บันทึก, หมายเหตุ

notes of indebtedness บันทึกหนี้สิน

notice หนังสือแจง

notice is hereby given แจงใหทราบ ณ ที่นี้

notice is published ประกาศใหทราบ
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notice of election ประกาศการเลือกตั้ง

notice of intention การแจงเจตจํานง

notice to voters การแจงผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

notwithstanding อยางไรก็ตาม, โดยไมคํานึงถึง, แตกระนั้นก็ตาม

now, therefore ขณะนี้, ดังนั้น

number & street (in ref to address) ที่อยูและชื่อถนน

numerous มากมาย

nurse พยาบาล

nurse practitioner ผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, พยาบาลเวชปฏิบัติ

nurseryman คนเพาะพันธุไม

nursing agency owner เจาของหนวยพยาบาล

nursing student นักศึกษาทางการพยาบาล

nutrition consultant ที่ปรึกษาดานโภชนาการ

nutrition distributor ผูจัดจําหนายสินคาทางโภชนาการ

nutritional supplement distributor ผูจัดจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหาร

nutritionist นักโภชนาการ

oath คําปฏิญาฯ คําสาบานตน

oath of office คําสัตยปฏิญาณเขารับตําแหนง

objection (legal) การคัดคาน (ตามกฎหมาย)

obligation bonds พันธบัตรภาษี ตราสารหนี้สินผูกพัน

obligations ภาระผูกพัน, พันธกรณี

obligations of contract not impaired ภาระผูกพันของสัญญาที่ไมดอยคา

obligations to special interest groups ภาระผูกพันกับกลุมผลประโยชนพิเศษ

observer ผูสังเกตการณ

obsolete ลาสมัย

obsolete provision deleted ยกเลิกบทบัญญัติที่ลาสมัย

obstetrician gynecologist สูตินรีแพทย

occupant ผูพักอาศัย

occupation อาชีพ

occupational board คณะกรรมการดานการประกอบอาชีพ

occupational therapist นักอาชีวบําบัด, นักกิจกรรมบําบัด

occupational therapy อาชีวบําบัด, กิจกรรมบําบัด
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ocean thermal energy conversion การแปลงพลังงานความรอนของมหาสมุทร

odd numbered year ปีเลขคี่

of the year (teacher of the year) แหงปี (ครูยอดเยี่ยมแหงปี)

off bonds ชําระหนี้พันธบัตร

office สํานักงาน ที่ทําการ

office holder เจาหนาที่รัฐบาล

office hours เวลาทําการ

office location ที่ตั้งสํานักงาน

office no. หมายเลขสํานักงาน

office no. judicial district เขตอํานาจศาล สํานักงานหมายเลข

Office of Registrar-Recorder/County Clerk สํานักงานนายทะเบียน-บันทึก/สํานักงานปลัดเทศมณฑล

Office of the City Clerk สํานักงานปลัดเทศบาล

Office of the City Clerk - Election Division สํานักงานปลัดเทศบาล แผนกการเลือกตั้ง

Office of the Registrar of Voters สํานักทะเบียนผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

office use only ใชในสํานักงานเทานั้น

officeholder เจาหนาที่รัฐบาล

officeholder expense fund เงินทุนคาใชจายของเจาหนาที่

officer เจาหนาที่ เจาพนักงาน

officer's answer คําตอบของเจาหนาที่

officers of election เจาหนาที่ดูแลการเลือกตั้ง

officers of the city เจาหนาของเมือง

official accounts of the city บัญชีทางการของเมือง

official and unofficial ที่เป็นทางการและไมเป็นทางการ

official ballot บัตรเลือกตั้งของทางการ

official ballot card secrecy sleeve ซองเก็บบัตรเลือกตั้งลับของทางการ

official ballot democratic party บัตรเลือกตั้งอยางเป็นทางการพรรคเดโมแครต

official ballot for voting by mail บัตรเลือกตั้งของทางการสําหรับการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย

official ballot primary election บัตรเลือกตั้งของทางการสําหรับการเลือกตั้งขั้นตน

official ballot translation sheet แผนพับการแปลบัตรลงคะแนนของทางการ

official books of the city เอกสารทางการของเมือง, ขอกําหนดทางการของเมือง

official canvass การตรวจนับคะแนนอยางเป็นทางการ

official information & statistics ขอมูลและสถิติที่เป็นทางการ
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official information and statistics measure x มาตรการ X ทางขอมูลและสถิติที่เป็นทางการ

official information statistics สถิติขอมูลอยางเป็นทางการ

official roster of voters บัญชีรายชื่ออยางเป็นทางการของผูมีสิทธิเลือกตั้ง

official sample ballot ตัวอยางบัตรเลือกตั้งของทางการ

official sample ballot and voter information ตัวอยางบัตรเลือกตั้งของทางการและขอมูลผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

official sample ballot and voter information pamphlet ตัวอยางบัตรเลือกตั้งของทางการและแผนพับขอมูลผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

official title and summary prepared by ตําแหนงและขอมูลสรุปอยางเป็นทางการที่จัดทําโดย

official title and summary prepared by the attorney general ตําแหนงและขอมูลสรุปอยางเป็นทางการที่จัดทําโดยอัยการสูงสุด

official voter information guide คูมือแนะนําอยางเป็นทางการสําหรับผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

offset การชดเชย, การตอบแทน

oil refinery worker ผูปฏิบัติงานในโรงกลั่นนํ้ามัน

oil worker ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับนํ้ามัน

Olympic Organizing Committee คณะกรรมการจัดการแขงขันโอลิมปิก

ombudsman ผูตรวจการของรัฐสภา

on location (shooting) ที่สถานที่ (การถายทําภาพยนตร)

one time vote by mail การลงคะแนนเสียงครั้งเดียวทางไปรษณีย

online ออนไลน

on-line classes ชั้นเรียนทางออนไลน

online education classes การศึกษาแบบออนไลน

open primary การเลือกตั้งขั้นตนแบบเปิดเพื่อหาผูสมัครรับเลือกตั้ง

open primary act กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งขั้นตนแบบเปิดเพื่อหาผูสมัครรับเลือกตั้ง

open space พื้นที่โลง

open-door เปิดประตู

opening of instructional technology center การเปิดศูนยเทคโนโลยีการเรียนการสอน

openness ความเปิดเผย, การเปิดกวาง

openness and integrity ความเปิดเผยและความซื่อสัตย

operating engineer วิศวกรการปฏิบัติการ

operating expenses คาใชจายในการดําเนินการ

operating services การบริการการดําเนินการ

operation and maintenance การดําเนินการและการบํารุงรักษา

operations การปฏิบัติการ, การดําเนินการ

operative date วันปฏิบัติ, วันดําเนินการ
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operator ผูปฏิบัติ

opinion polls การสํารวจความคิดเห็น

opinion pollster ผูสํารวจประชามติ

opinions of the authors ความคิดเห็นของผูเขียน

opponents ฝายตรงขาม

optical engineer วิศวกรทัศนศาสตร

optical scan voting system ระบบการลงคะแนนเสียงโดยใชเครื่องสแกนแสง

optimism การมองโลกในแงดี

optimist clubs สโมสร optimist (องคกรที่สนับสนุนใหเยาวชนมีความหวังและทัศนคติที่ดี)

optimizing การเพิ่มประสิทธิภาพ

optional pension เงินบํานาญทางเลือก

optometrist นักตรวจปรับสายตา, ผูเชี่ยวชาญในการวัดสายตา

ordained minister ศาสนาจารย, ศาสนบริกร

order คําสั่ง

order for the detention คําสั่งใหควบคุมตัว

ordinance ขอบัญญัต,ิ เทศบัญญัต,ิ กฤษฎีกา

ordinance ordering the holding of an election ขอบัญญัติใหมีการจัดการเลือกตั้ง

ordinances - enacting clause ขอบัญญัติ - คําปรารภในการตรากฎหมาย

organic product creator ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย

organization องคกร

organization of the board องคประกอบของคณะกรรมการ

organizational development consultant ที่ปรึกษาดานการพัฒนาองคกร

organizational rules กฎระเบียบขององคกร

organizer ผูจัด, ผูจัดตั้ง

original petition คํารองตนฉบับ

ornamental iron worker ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับโลหะประดับ

orthopedic surgeon ศัลยแพทยกระดูก

orthopedic surgery การผาตัดกระดูก

outlay คาใชจาย

outpatient surgery center ศูนยผาตัดผูปวยนอก

outreach การบริการสูภายนอก, การชวยเหลือชุมชน, การเผยแพรขอมูลสูภายนอก

outreach program โครงการบริการสูภายนอก, โครงการชวยเหลือชุมชน , โครงการเผยแพรขอมูลสูภายนอก
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outside agency นอกหนวยงาน

outstanding โดดเดน

over vote คะแนนเสียงเกิน, ใชสิทธิเกิน

overcharge คิดราคาแพงเกินไป

overlook road maintenance district เขตซอมบํารุงถนนที่ตกสํารวจ

overmarked vote การทําเครื่องหมายเกินในการออกเสียงเลือกตั้ง

override by council ยกเลิกโดยสภา

overtime compensation คาตอบแทนการทํางานลวงเวลา

overtime work การทํางานลวงเวลา

overview ภาพรวม

over-voted ballot บัตรเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนเสียงเกิน

owners' property tax bills รางกฎหมายภาษีการครอบครองทรัพยสิน

P.O. box ตูไปรษณีย

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

P.T.A. member สมาชิก  P.T.A.

Pacific Regional Ballet Association สมาคมบัลเลยภาคแปซิฟิก

package sorter เครื่องแยกหีบพัสดุ

pageant helper พี่เลี้ยงนางงาม

pager เพจเจอร

painter ชางทาสี

painting contractor ผูรับเหมาสัญญาการทาสี

The Palmdale Aerospace Academy (TPAA) สถาบันการบินและอวกาศ Palmdale (TPAA)

Palmdale councilman สมาชิกสภาเทศบาล Palmdale

Palmdale Regional Medical Center ศูนยการแพทยประจําภูมิภาค Palmdale

pamphlet จุลสาร

Pan American Association สมาคมแพนอเมริกัน

paper ballot บัตรลงคะแนนที่เป็นกระดาษ

paper trail หลักฐานที่เป็นเอกสาร

paperback writer นักเขียนหนังสือปกออน

paperless การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมตองใชกระดาษ

parabolic หลักเกณฑเชิงพาราโบลา

paragraph ยอหนา
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paralegal บุคคลอาชีพอื่นที่ไดรับการฝึกเพื่อใหการชวยเหลือดานกฎหมาย

paralegal student นักศึกษาที่ไดรับการฝึกเพื่อใหการชวยเหลือดานกฎหมาย

paramedics หนวยกูชีพ

paratransit การคมนาคมแบบรวมกัน

parcel แปลงที่ดิน

parcel maps แผนที่แปลงที่ดิน

parcel tax ภาษีที่ดิน

parent ผูปกครอง

Parent Teacher Assocation (PTA) Reflections ภาพสะทอนสมาคมผูปกครองและครู (PTA)

Parent Teacher Student Association (PTSA) สมาคมผูปกครอง ครู นักเรียน (PTSA)

Parents Booster Club สโมสรสงเสริมผูปกครอง

Parents Committee for Academic Excellence คณะกรรมการผูปกครองนักเรียนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

parish hall หองกิจกรรมโบสถ

park and ride park and ride, จอดรถที่ลานจอดแลวเดินทางตอ โดยรวมกับผูขับขี่รายอื่น ๆ

park improvements การปรับปรุงที่จอดรถ

park superintendent ผูดูแลลานจอดรถ

parking at your polling place ที่จอดรถ ณ สถานที่เลือกตั้ง

parking meters มิเตอรเก็บคาจอดรถ

parks commissioner คณะกรรมการลานจอดรถ

parliamentarian สมาชิกรัฐสภา

parole การปลอยจากคุกโดยมีทัณฑบน

parole agent หนวยงานภาคทัณฑ

parole board judge ผูพิพากษาคณะกรรมการภาคทัณฑ

parole board representative ตัวแทนคณะกรรมการภาคทัณฑ

parole officer เจาหนาที่ภาคทัณฑ

partial บางสวน /ไมยุติธรรม

partisan (person) ผูถือพรรคพวก (บุคคล)

partisan (politics) พรรคพวก (การเมือง)

partisan offices สํานักงานพรรคการเมือง

partisan public office เจาหนาที่รัฐของพรรคการเมือง

partners in democracy สมาชิกพรรคในระบอบประชาธิปไตย

partners program แผนการดําเนินงานของสมาชิกพรรค
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party affiliation ความเกี่ยวของของพรรค

party central committee คณะกรรมการกลางของพรรค

party county central committee คณะกรรมการกลางประจํามณฑลของพรรค

party county council คณะกรรมการพรรคประจํามณฑล

party county council member สมาชิกคณะกรรมการพรรคระดับมณฑล

party endorsement การสนับสนุนพรรคการเมือง

party label สัญลักษณของพรรค

party nominated ไดรับการเสนอชื่อจากพรรค

party preference พรรคที่ชอบ

party regional director ผูอํานวยการพรรคระดับภูมิภาค

Past President Police Commission อดีตคณะกรรมาธิการประธานตํารวจ

pastor บาทหลวง

patent attorney ทนายความดานสิทธิบัตร

patent reliability engineer วิศวกรผูตรวจสอบความเชื่อถือไดของสิทธิบัตร

pathogen เชื้อโรค

Pathways Volunteer Hospice องคกรเตรียมความพรอมของอาสาสมัครดูแลผูปวย

patient registration clerk เจาหนาที่จดทะเบียนผูปวย

patient resource worker เจาหนาที่ผูบริการขอมูลแกผูปวย

patrol division แผนกสายตรวจ

patrol sergeant จาสายตรวจ

patron ผูสนับสนุน

pawnbroker ผูประกอบธุรกิจรับจํานํา

payable ซึ่งจะตองจายให

paying การชําระหนี้

payment การชําระเงิน

payment of bonds การชําระพันธบัตร

payment of debt การชําระหนี้

payment of revenue bonds การชําระพันธบัตรรายได

payment processor การประมวลการชําระเงิน

payroll บัญชีเงินเดือน

payroll deduction การหักเงินเดือน

payroll period ระยะเวลาการจายเงินเดือน
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peace สันติภาพ

peace and freedom สันติภาพและอิสรภาพ

Peace and Freedom County Committee คณะกรรมการสันติภาพและอิสรภาพของมณฑล

Peace and Freedom Party พรรคสันติภาพและอิสรภาพ

peace officer เจาหนาที่สันติภาพ

Peace Officer Association สมาคมเจาหนาที่สันติภาพ

pediatrician กุมารแพทย

penal code ประมวลกฎหมายอาญา

penalties การลงโทษ

penalty of perjury บทลงโทษการใหการเท็จ

pending action คดีที่อยูในระหวางพิจารณา

pending trial การพิจารณาคดีในศาลที่อยูในระหวางการพิจารณา

pension บํานาญ

pension and retirement system boards คณะกรรมการระบบบํานาญและการปลดเกษียณ

Pentecostal of God การเฉลิมฉลองศาสนาคริสตแบบตรีเอกภาพหรือตรีเอกานุภาพ

people (the) ประชากร

the people of the city of Los Angeles do ordain as follows: ประชาชนของนครลอสแอนเจลิสปฏิบัติดังนี้ :

per capita ตอคน

per hour ตอชั่วโมง

percentage card game เลนไพอัตรารอยละ

performance audit การตรวจสอบประสิทธิภาพ

performance bond periodic surveys of proprietary departments แผนกการสํารวจระยะเวลาหลักประกันการปฎิบัติตามสัญญาซึ่งจดทะเบียน

performing songwriter ศิลปะการแสดงของนักแตงเพลง

periodic review การทบทวนเป็นระยะ

permanent absentee application ใบสมัครของผูที่ไมสามารถไปที่สถานที่เลือกตั้งไดถาวร

permanent absentee voter ผูออกเสียงลงคะแนนของผูที่ไมสามารถไปออกเสียงลงคะแนนที่สถานที่เลือกตั้งถาวร

permanent absentee voter status สถานภาพของผูออกเสียงลงคะแนนของผูที่ไมสามารถไปที่สถานที่เลือกตั้งไดถาวร

permanent rank ตําแหนงถาวร

permanent vote by mail การลงคะแนนเสียงทางไปรษณียถาวร

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

permanent vote-by-mail voter application ใบสมัครผูออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณียถาวร

permanent vote-by-mail voter status สถานภาพของผูออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณียถาวร
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permit parking ใบอนุญาตจอดรถ

permits อนุญาต

personal สวนบุคคล

personal income tax ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

personnel บุคลากร

persons signing argument against ผูลงชื่อการอภิปรายคัดคาน

persons signing argument in favor of ผูลงชื่อการอภิปรายสนับสนุน

persons signing rebuttal to the argument against ผูลงชื่อการโตแยงการอภิปรายคัดคาน

persons signing rebuttal to the argument in favor of ผูลงชื่อการโตแยงการอภิปรายสนับสนุน

pet doctor สัตวแพทย

petition การรองเรียน

Petition for Nomination การเสนอชื่อของผูเขาสมัครรับการเลือกตั้ง

petition organizer ผูจัดการการรองเรียน

petition to hold election การรองเรียนเพื่อจัดการเลือกตั้ง

petty cash fund กองทุนเงินสดยอย

petty jury คณะลูกขุนยอย

Ph.D. ปริญญาเอก (Ph.D.)

pharmaceutical technician เจาหนาที่เภสัชภัณฑ

pharmacist เภสัชกร

pharmacy technician ชางเทคนิคเภสัช

phasing schedule กําหนดรายการในขั้นตน

phenomenal มหัศจรรย

philosopher นักปรัชญา

philosophy ปรัชญา

phony drug war สงครามที่กุขึ้นมาเกี่ยวกับยาเสพติด

photographer ชางภาพ

phrase วลี

physical exam ตรวจรางกาย

physical plant โครงสรางของโรงงาน

physical qualifications คุณสมบัติทางกายภาพ

physical therapist นักกายภาพบําบัด

physician แพทย
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physicist นักฟิสิกส

piano instructor ครูสอนเปียโน

pick-up & drop-off zone เขตรับ-สงนักเรียน

pilates teacher ครูสอนฟิตเนส

Pilgrim Congregational Church โบสถที่ผูแสวงบุญมารวมกัน

pink provisional envelope ซองบัตรออกเสียงลงคะแนนชั่วคราวสีชมพู

pipe fitter ชางประกอบติดตั้งทอ

pipeline engineer วิศวกรการวางสายทอ

plaintiff โจทก

plan แผนงาน

plan member สมาชิกแผนงาน

planner ผูวางแผน

planner-business ผูวางแผนทางธุรกิจ

planning การวางแผน

planning agency หนวยงานการวางแผน

Planning and Conservation League สมาคมการวางแผนและการอนุรักษ

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

Planning Commission คณะกรรมาธิการการวางแผน

planning commissioner กรรมาธิการการวางแผน

plant equipment operator ผูควบคุมอุปกรณโรงงาน

plant geneticist นักพันธุศาสตรพืช

plant manager ผูบริหารโรงงาน

plant operator เจาหนาที่โรงงาน

plant security aide ผูชวยฝายความปลอดภัยของโรงงาน

plasterer ชางปูน

platform ชานชาลา

play area สนามเด็กเลน

play video (in ref to Division website candidate statement) เลนวิดีโอ

playground safety and recycling account ประเมินความปลอดภัยของสนามเด็กเลนและการรีไซเคิล

playing field พื้นที่ในการทํากิจกรรม

playwright ผูเขียนบท

pleads guilty ยอมรับความผิด
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please note โปรดสังเกต

please print กรุณาพิมพ

pledge สาบาน

plumber ชางประปา

plumbing ทอประปา

plumbing and sewer systems ระบบทอประปาและทอระบายนํ้า

plumbing contractor ผูรับเหมาทอประปา

pocket veto การยับยั้งโดยเก็บเรื่องไว

podiatrist หมอบําบัดโรคเทา

poet กวี

police ตํารวจ

Police and Fire Labor Leaders หัวหนาสหภาพแรงงานตํารวจและพนักงานดับเพลิง

Police Association president ประธานสมาคมตํารวจ

Police Auxiliary Committee คณะกรรมการชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจ

police cadet นักเรียนนายรอยตํารวจ

police captain รอยตํารวจเอก

police chief อธิบดีกรมตํารวจ

Police Chiefs' Association สมาคมอธิบดีกรมตํารวจ

police citizens patrol สายตรวจพลเรือนตํารวจอาสาสมัคร

Police Civilian Achievement Award รางวัลความสําเร็จของพลเรือนตํารวจ

Police Commission คณะกรรมาธิการตํารวจ

police commissioner คณะกรรมาธิการตํารวจ

police department กรมตํารวจ

police department operation center ศูนยปฏิบัติการกรมตํารวจ

police department oral interview board คณะกรรมการการสัมภาษณของกรมตํารวจ

police detective ตํารวจสายสืบ

police dispatch กระแสขาวตํารวจ

police inspector general ตํารวจตรวจสอบทั่วไป

police investigator สารวัตรสอบสวน

police laboratory นิติเวชตํารวจ

police lieutenant รอยตํารวจโท

police officer เจาหนาที่ตํารวจ
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Police Officers Association สมาคมตํารวจ

police officers research การวิจัยของเจาหนาที่ตํารวจ

Police Officers Research Association, state & local สมาคมการวิจัยของเจาหนาที่ตํารวจระดับรัฐและระดับทองถิ่น

police operations center ศูนยปฏิบัติการตํารวจ

police or fire academies โรงเรียนตํารวจ หรือโรงเรียนดับเพลิง

police photographer ชางภาพตํารวจ

police power อํานาจในการรักษาความสงบเรียบรอย

police protective league สมาคมการปองกันของตํารวจ

police satellite center ศูนยดาวเทียมของตํารวจ

police sergeant จาสิบตํารวจ

police service representative ตัวแทนการบริการของตํารวจ

police stations สถานีตํารวจ

police volunteer อาสาสมัครตํารวจ

policeman / policewoman ตํารวจ (ชาย) / ตํารวจ (หญิง)

policy นโยบาย

policy (insurance) กรมธรรมประกันภัย (ประกันภัย)

policy analyst ผูวิเคราะหนโยบาย

political การเมือง

political action committee คณะกรรมการดําเนินการทางการเมือง

political analyst ผูวิเคราะหการเมือง

political appointee ผูไดรับการแตงตั้งทางการเมือง

political campaign coordinator ผูประสานการหาเสียงทางการเมือง

political campaign organizer ผูจัดเตรียมการหาเสียงทางการเมือง

political campaign worker เจาหนาที่หาเสียงทางการเมือง

political consultant ที่ปรึกษาทางการเมือง

political organizer ผูจัดเตรียมทางการเมือง

political party พรรคการเมือง

political party affiliation การผูกพันตอพรรคการเมือง

political party statements of purpose แถลงวัตถุประสงคของพรรคการเมือง

Political Reform Act กฎหมายวาดวยการปฏิรูปทางการเมือง

political reform educator นักการศึกษาปฏิรูปทางการเมือง

political registration director ผูอํานวยการลงทะเบียนทางการเมือง

Thai Glossary Page 131 of 188 11/4/2015



political science รัฐศาสตร

poll officer เจาหนาที่การเลือกตั้ง

poll section ban คาสั่งหามหมวดโดยเฉพาะจากการเลือกตั้ง

poll star device อุปกรณ poll star

poll watcher ผูสังเกตการณสถานที่เลือกตั้ง

poll worker เจาหนาที่การเลือกตั้ง

polling place สถานที่เลือกตั้ง, หนวยเลือกตั้ง

polling place location สถานที่เลือกตั้ง

polls สถานที่เลือกตั้ง

polls open and close สถานที่เลือกตั้ง เปิดและปิด

polls section หมวดการเลือกตั้ง

pollwatcher ผูสังเกตการณสถานที่เลือกตั้ง

pool service technician ชางบริการสระวายนํ้า

pooled money investment account บัญชีการลงทุนทางการเงินรวมกัน

Pooled Money Investment Board คณะกรรมการการลงทุนทางการเงินรวมกัน

popular vote ไดรับคะแนนนิยมสูง

pornographic material สื่อวัสดุลามก

port police ตํารวจทาเรือ

port warden ผูควบคุมทาเรือ

portfolio หลักทรัพยการลงทุน

portfolio turnover rate อัตราหมุนเวียนของหลักทรัพยการลงทุน

position ตําแหนง

possession, management and control of airport assets การครอบครอง การจัดการและควบคุมทรัพยสินทรัพยสินของสนามบิน

possession, management and control of assets การครอบครอง การจัดการและควบคุมทรัพยสิน

possession, management and control of the harbor assets การครอบครอง การจัดการและควบคุมทรัพยสินของทาเรือ

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

post ภายหลัง

Post Baccalaureate Fellow for Educational Outreach โครงการใหความรูดานการศึกษาตอเนื่องของบัณฑิตปริญญาตรี

post offices ที่ทําการไปรษณีย

post paid จายเงินภายหลัง

post patriarchal values คุณคาที่ไมเหมือนประเพณี

post production supervisor ผูควบคุมการผลิตขั้นสุดทาย

Thai Glossary Page 132 of 188 11/4/2015



postal employee พนักงานไปรษณีย

postal service การบริการไปรษณีย

posting การปิดประกาศ

poverty ความยากจน

power contracts ขอตกลงดานพลังงาน

power of attorney not acceptable อํานาจทางกฎหมายไมเป็นที่ยอมรับ

power plant operator ผูควบคุมโรงงานไฟฟา

power revenue fund กองทุนรายไดจากพลังงาน

power to issue debt อํานาจในการออกหนี้สิน

power to order extensions of facilities อํานาจในการสั่งขยับขยายอาคารสถาน

powers อํานาจ

powers and duties อํานาจและหนาที่

precinct ปริมณฑล

Precinct Ballot Reader (PBR) เครื่องอานบัตรลงคะแนนประจําเขต (PBR)

precinct board คณะกรรมการปริมณฑล

precinct board ban สั่งหามคณะกรรมการปริมณฑล

precinct board member สมาชิกคณะกรรมการปริมณฑล

precinct captain ผูนําปริมณฑล

precinct no. เลขที่ปริมณฑล

precinct officer เจาหนาที่ปริมณฑล

precinct technician ชางปริมณฑล

precinct worker คนงานปริมณฑล

predecessor ผูดํารงตําแหนงคนกอน

predefined กอนไดรับการกําหนด

preferential parking restrictions ขอจํากัดสําหรับที่จอดรถพิเศษ

preferred party พรรคที่เลือกสังกัด

Pregnancy Minor Program โปรแกรมการบริการใหคําปรึกษาและขอมูลการตั้งครรภแกผูเยาว

pre-law student นักศึกษาผูที่ตองการเป็นทนายความ

preliminary hearing การไตสวนมูลฟอง

pre-med student นักศึกษาผูที่ตองการเป็นนักศึกษาแพทย

premium เบี้ยประกัน

prequalification of bidders คุณสมบัติเบื้องตนของผูประมูลราคา
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Presbyterian นิกายโปรแตสแตนต

Presbyterian church โบสถนิกายโปรแตสแตนต

preschool board คณะกรรมการโรงเรียนเด็กกอนวัยเรียน

pre-school director ผูอํานวยการโรงเรียนเด็กกอนวัยเรียน

pre-school teacher ครูโรงเรียนเด็กกอนวัยเรียน

prescribe แนะนํา

present council คณะกรรมการปัจจุบัน

presentation to mayor การเสนอตอนายกเทศมนตรี

preservationist นักอนุรักษนิยม

preserved ซึ่งปกปองไว

president ประธาน

president California organization of police & sheriffs ประธานองคกรของตํารวจและนายอําเภอแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

president California School Employees Association ประธานสมาคมครูแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

president elect ประธานาธิบดีเลือกตั้ง

president of the council ประธานสภา

president of the United States ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

president pro tem of the council ประธานคณะกรรมการชั่วคราว

president pro tempore ประธานชั่วคราว

presidential elector ผูมีสิทธิเลือกตั้งประธานาธิบดี

presidential preference สิทธิพิเศษเกี่ยวกับประธานาธิบดี

Presidential Primary Election การเลือกตั้งประธานาธิบดีเบื้องตน

presiding judge/justice ผูพิพากษา/ผูพิพากษาโดยตําแหนง

presiding justice, court of appeal ผูพิพากษาโดยตําแหนง, ศาลอุทธรณ

presiding justice, court of appeal, x appellate district, division x ผูพิพากษาโดยตําแหนง, ศาลอุทธรณ, เขตชั้นอุทธรณ X แผนก x

presiding municipal judge ผูพิพากษาศาลทองถิ่นโดยตําแหนง

press release แถลงขาว

prestigious award รางวัลกิตติมศักดิ์

prevailing party พรรคที่ชนะการเลือกตั้ง

prevailing wage ชัยชนะในการกําหนดคาแรงงาน

prevent ปองกัน

price for purchase ราคาซื้อ

pricing department manager ผูบริหารแผนกการกาหนดราคา
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pricing manager ผูบริหารการกาหนดราคา

priest นักบวช

primary care physician แพทยหลักผูใหการดูแล

primary election การเลือกตั้งขั้นตน

primary nominating การเสนอชื่อเขารับการเลือกตั้งขั้นตน

primary nominating (L.A. county only!) การเสนอชื่อเขารับการเลือกตั้งขั้นตน (เฉพาะ มณฑล L.A. เทานั้น!)

primary nominating and consolidated elections การเลือกตั้งรวมและการเสนอชื่อเขารับการเลือกตั้งขั้นตน

primary nominating elections การเลือกตั้งการเสนอชื่อเขารับการเลือกตั้งขั้นตน

Princess and Guides Program โปรแกรมเจาหญิงและผูนําทาง

principal หลักการ

principal and interest หลักการและประโยชน

principal civil engineering วิศวกรรมโยธาหลัก

principal construction inspector ผูตรวจการกอสรางหลัก

principled and practical solutions การแกปัญหาหลักการและการปฏิบัติ

print พิมพ

printed on recycled paper พิมพบนกระดาษรีไซเคิล

printer เครื่องพิมพ

printing broker นายหนาจําหนายเครื่องพิมพ

printing business owner เจาของโรงพิมพ

prior to maturity กอนครบกําหนด

private สวนบุคคล

private industry council คณะกรรมการอุตสาหกรรมสวนตัว

private investigator นักสืบเอกชน

private organizations องคกรภาคเอกชน

private sale การขายสวนตัว

private school โรงเรียนเอกชน

private sector ภาคเอกชน

private to captain พลทหาร จนถึง รอยเอก

private trustee ทรัสตีที่เป็นขอตกลงสวนตัว

privatization การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

privilege สิทธิพิเศษ

pro เห็นดวย
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pro bono งานที่ปราศจากคาตอบแทน

pro rata คิดตามสัดสวน

pro tem/pro tempro ชั่วคราว/ชั่วคราว

pro tempore ชั่วคราว

probable นาจะเป็นไปได

probate entrust ความรับผิดชอบที่ภาคทัณฑไว

probate investigator ผูตรวจสอบการภาคทัณฑ

probation การภาคทัณฑ

probation department กรมการภาคทัณฑ

probation officer เจาหนาที่ภาคทัณฑ

probationary period ระยะเวลาการภาคทัณฑ

problem ปัญหา

procedural ordinance กฎหมายวิธีพิจารณาความ

procedure วิธีพิจารณาความ

procedure for adoption of ordinances การดําเนินการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย

proceed of the bonds การดําเนินการเกี่ยวกับพันธบัตร

proceed of the tax การดําเนินการเกี่ยวกับภาษี

proceeding การดําเนินการ

proceeds ดําเนินการ

proceeds of taxes ดําเนินการเกี่ยวกับภาษี

proceeds of the sale ดําเนินการขาย

process engineering manager วิศวกรรมการประมวลผล

process for granting franchises, permits, licenses and entering into leases กระบวนการสําหรับการยินยอมใหแฟรนไชส ใบอนุญาต ใบรับรองและการตกลงเชา

process of taxes ขั้นตอนของภาษี

procurement administrator ผูบริหารการจัดซื้อ

producer ผูผลิต

product designer ผูออกแบบผลิตภัณฑ

production company owner เจาของบริษัทการผลิต

production department แผนกการผลิต

production engineer วิศวกรรมการผลิต

production fee คาธรรมเนียมการผลิต

production mechanic ชางกลการผลิต
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production planner ผูวางแผนการผลิต

productivity commission คณะกรรมาธิการการเพิ่มผลผลิต

pro-family การสงเสริมคุณคาประเพณีคุณคาของครอบครัว

professional มืออาชีพ

professional practice การปฏิบัติอยางมืออาชีพ

professional standards advocate ตัวแทนที่มีมาตรฐานมืออาชีพ

professionalism ความเป็นมืออาชีพ

professor ศาสตราจารย

professor emeritus ศาสตราจารยกิตติคุณ

professor, American Government ศาสตราจารย, รัฐบาลอเมริกัน

program analyst นักวิเคราะหโปรแกรม

program director ผูอํานวยการโปรแกรม

program manager ผูจัดการโปรแกรม

programmatic environmental impact statement / environmental impact 
report

ถอยแถลงเกี่ยวกับรายงานหรือแผนการที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม/ รายงาน

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

programmer นักเขียนโปรแกรม

prohibition การหาม

prohibition of underwriter gifts and political contributions การหามการบริจาคของกํานัลแกผูรับประกันและพรรคการเมือง

prohibition on council member serving in other capacity การหามสมาชิกคณะกรรมการใหชวยเหลือในพิสัยอื่น ๆ

prohibition on leasing harbor property as excess การหามมีการเชาทรัพยสินของทาเรือในฐานะสวนเกิน

prohibition on reappointment การหามมิใหมีการแตงตั้งซํ้าอีกครั้ง

project โครงการ

project administrator ผูบริหารโครงการ

Project Angel Tree โครงการทูตสวรรคแหงตนไม

project coordinator ผูประสานโครงการ

Project Lead The Way Program โครงการนําสูเสนทาง

project leader ผูนําโครงการ

project manager ผูจัดการโครงการ

project vote smart โครงการ vote smart

pro-life การสงเสริมคุณภาพชีวิต

promotion การเลื่อนตําแหนง

promulgating การประกาศใช

prop maker ผูแสดงวัตถุที่ไดจัดทําขึ้น
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property and interests ทรัพยสินและผลประโยชน

property line ขอบเขตของทรัพยสิน

property manager ผูดูแลทรัพยสิน

property owner เจาของทรัพยสิน

property owners association สมาคมเจาของทรัพยสิน

Property Sales Person ผูจําหนายทรัพยสิน

property tax ภาษีทรัพยสิน

property taxpayer counsel ที่ปรึกษาผูเสียภาษีทรัพยสิน

proponent ผูสนับสนุน

proportional representation การเป็นตัวแทนตามสัดสวน

proposal ขอเสนอ

proposed ซึ่งถูกเสนอ

Proposed 2000 Public Safety Facilities Bond General Obligation Bond
พันธบัตรดานความปลอดภัยของตัวอาคารและพันธบัตรขอผูกพันโดยทั่วไปตอ

สาธารณชนปี 2000 ที่ไดเสนอ

proposed amendment การแกไขที่ไดเสนอ

proposed budget งบประมาณที่ไดเสนอ

proposition ขอเสนอ

proprietary departments แผนกเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์

proprietor of business เจาของธุรกิจ

prosecute ดําเนินคดี

prosecuting attorney อัยการ

prosecuting civil attorney อัยการทางแพง

prosecuting investigator อัยการผูทําการสืบสวน

prosecution การฟองคดีอาญา

prosecutions against การฟองคดีอาญาตอ

prosecutor อัยการ

prospect หนังสือชี้ชวน

protected historic resource ขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรที่ไดรับการคุมครอง

protecting groundwater resources การคุมครองแหลงนํ้าบาดาล

proven leadership ภาวะผูนําที่ไดอนุมัติแลว

provide จัดหาให

provide for จัดหาใหสําหรับ

provides จัดหาให
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provision ขอกําหนด

provision of quarters ขอกําหนดเกี่ยวกับที่พักอาศัย

provisional ballot บัตรลงคะแนนชั่วคราว

provisional ballot envelope ซองบรรจุบัตรลงคะแนนชั่วคราว

provisional voter receipt ใบเสร็จของผูลงคะแนนชั่วคราว

provisional voting การลงคะแนนเสียงชั่วคราว

provisional voting guide คูมือการออกเสียงลงคะแนนชั่วคราว

prudent person standard มาตรฐานความรอบคอบของบุคคล

psychiatrist จิตแพทย

psychological counselor ที่ปรึกษาทางจิตวิทยา

psychologist นักจิตวิทยา

psychotherapist นักจิตบําบัด

PTA-Honorary Service Award รางวัลเกียรติยศดานการบริการ-PTA

public สาธารณชน

public affairs สาธารณชนสัมพันธ

public affairs specialist ผูเชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ

public agency หนวยงานสาธารณชน

public assistance การชวยเหลือจากรัฐ

public body ทบวงการเมือง

public citizen ประชากร

public contract code ประมวลกฎหมายวาดวยสัญญาของรัฐ

public corruption fighter การตอตานการทุจริตของรัฐ

public defender ทนายของรัฐ

public defense attorney ทนายของรัฐ

public education ระบบการศึกษาของรัฐ

public elected officials เจาหนาที่ที่ไดรับเลือกจากประชาชน

public employee พนักงานราชการ

public financing การเงินของรัฐ

public health สาธารณสุข

public hearing ประชาพิจารณ

public housing การเคหะ

public improvements การปรับปรุงสาธารณะ
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public information officer เจาหนาที่สารสนเทศเกี่ยวกับสาธารณชน

public inspection period ระยะเวลาการตรวจสอบสาธารณะ

public interest attorney ทนายผูทํางานเพื่อประโยชนของสาธารณชน

public involvement administrator ผูบริหารที่เกี่ยวของกับสาธารณชน

public labor management administration การบริหารจัดการดานแรงงานของสาธารณชน

public law กฎหมายมวลชน

public librarian หองสมุดสาธารณะ

Public Library Construction and Renovation Bond Act กฎหมายวาดวยพันธบัตรการกอสรางและการซอมแซมหองสมุดสาธารณะ

public matching funds กองทุนที่รัฐเสนอมีคาเทากับกองทุนของภาคเอกชน

public matching funds and campaign expenditure limitations
ขอจํากัดของกองทุนที่รัฐเสนอมีคาเทากับกองทุนของภาคเอกชนและขอจํากัดในการใช

จายเงินในการหาเสียง

public officer เจาหนาที่ของรัฐ

public opinion ความคิดเห็นของสาธารณชน

public peace ความสงบสุขของประชาชน

public policy นโยบายสาธารณะ

public projects โครงการสาธารณะ

public reference librarian บรรณารักษอางอิงผูทํางานในหองสมุดสาธารณะ

public relations งานประชาสัมพันธ

public resources code ประมวลกฎหมายวาดวยขอมูลของสาธารณชน

public rights attorney ทนายความเพื่อสิทธิโดยชอบธรรมของพลเมือง

public safety ความปลอดภัยของสาธารณชน

Public Safety Committee คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน

public safety facilities อาคารเพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน

public safety officer เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของสาธารณชน

public school โรงเรียนรัฐบาล

public school teacher ครูโรงเรียนรัฐบาล

public sector manager ผูบริหารภาครัฐบาล

public servant ขาราชการ

public service announcement การประกาศการบริการสาธารณชน

public services การบริการสาธารณชน

public services director ผูอํานวยการการบริการตอสาธารณชน

public speaker ผูพูดในที่สาธารณะ

public system consultant ที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบสาธารณะ
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public transit การเดินทางโดยการขนสงสาธารณะ

public utilities สาธารณูปโภค

public work การโยธาสาธารณะ

Public Works Department กรมการโยธาสาธารณะ

publication การตีพิมพ

publication or posting of ordinances การตีพิมพหรือการประกาศตามกฎหมาย

publicist นักประชาสัมพันธ

publish ตีพิมพ

publisher ผูพิมพ

publisher and author ผูพิมพและผูแตง

puff ads การโฆษณาที่เกินความจริง

pugilist instructor ครูสอนมวย

punch เจาะ

punch card บัตรเจาะ

punch card voting system ระบบการออกเสียงโดยใชบัตรเจาะ

puncher เครื่องเจาะ

purchases ซื้อ

purchasing การซื้อ

purple heart medal เหรียญกลาหาญรูปหัวใจสีมวง

purpose จุดมุงหมาย

pursuant to ตามที่

push poll การสํารวจความคิดเห็นที่สรางใหเกิดการเขาใจผิด

qualifications คุณสมบัติ

qualified มีคุณสมบัติครบ

qualified voter ผูออกเสียงลงคะแนนที่มีคุณสมบัติครบ

Quality and Productivity Commission คณะกรรมการดานคุณภาพและกําลังผลิต

quality assurance การรับประกันคุณภาพ

quality control การควบคุมคุณภาพ

quality management การบริหารจัดการคุณภาพ

quality of life คุณภาพของชีวิต

quarters ไตรมาส

quasi-judicial กึ่งตุลาการ
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quasi-municipal corporation บริษัทกึ่งเทศกิจ

quick steps to voting ขั้นตอนที่รวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

quo warranto (actions) (legal term) หมายสั่งใหชี้แจง (ปฏิบัติตาม) (วาระตามกฎหมาย)

quorum องคประกอบ, องคประชุม

R.S.V.P. RSVP (โปรดตอบ)

rabbi พระในศาสนายิว

radar man and air gunner ทหารเรดาร และนายปืนอากาศ

radio วิทยุ

radio announcer ผูประกาศขาววิทยุ

radio program director ผูอํานวยการโปรแกรมวิทยุ

radio show host โฆษกวิทยุ

radio talk host โฆษกรายการวิทยุ

radiological technologist นักเทคโนโลยีรังสี

rail transit assessments การประเมินการเดินทางโดยรถไฟ

railroad switchman ผูควบคุมแผงวงจรปิดเปิดทางรถไฟ

railroad worker คนงานทางรถไฟ

raise test scores ผลคะแนนทดสอบสูงขึ้น

raise the bar ขีดมาตรฐานสูงขึ้น

ramp ทางลาด

ranch camp ที่พักชั่วคราวฟารมปศุสัตว

rancher เจาของฟารมปศุสัตว

random alphabet drawing การจับฉลากตัวอักษรแบบสุม

randomized alphabet drawing การจับฉลากตัวอักษรเชิงสุม

range area เขตอาณาบริเวณ

rank choice voting การออกเสียงลงคะแนนตัวเลือกตามตําแหนง

rank-and -file จัดอันดับและเขาแฟม

ranked choice voting ทางเลือกอันดับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

rapid transit รถไฟใตดิน

rate อัตรา

rate of contribution อัตราการบริจาค

rate of taxation อัตราของระบบการจัดเก็บภาษี

rate setting การกําหนดอัตรา
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rates and charges อัตราและคา

rates of withdrawal อัตราการถอนตัว

rates, rules and regulations อัตรา กฎเกณฑและขอกําหนด

ratification การอนุมัติ

ratify อนุมัติ

RE broker นายหนา RE

Read Across America Day วันแหงการอานหนังสือทั่วอเมริกา

reading and literacy improvement การปรับปรุงการอานและการรูหนังสือ

reading recovery การกลับมีประสิทธิภาพในการอาน

Ready, Set, Read จัดเตรียม เตรียมพรอม อาน

real estate อสังหาริมทรัพย

real estate broker นายหนาอสังหาริมทรัพย

Real Estate Korean American Brokers Association สมาคมตัวแทนจําหนายอสังหาริมทรัพยเกาหลีอเมริกัน

real estate salesperson พนักงานขายอสังหาริมทรัพย

real property appraiser ผูประเมินคาทรัพยสินที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสราง

realignment การปรับเปลี่ยน

realtor นายหนาอสังหาริมทรัพย

realtor consultant ที่ปรึกษานายหนาอสังหาริมทรัพย

realtors director ผูอํานวยการนายหนาอสังหาริมทรัพย

realty/securities broker อสังหาริมทรัพย/หลักทรัพย

reappointment การแตงตั้งอีกครั้ง

reapportion (ment) แบงสวนใหม

reasonable สมเหตุสมผล

reassignments การมอบหมายใหม

rebate ใหสวนลด

rebuttal to argument against การโตแยงการอภิปรายคัดคาน

rebuttal to argument in favor of การโตแยงการอภิปรายสนับสนุน

rebuttal to the argument against measure การโตแยงการอภิปรายคัดคาน

rebuttal to the argument for measure การโตแยงการอภิปรายสนับสนุนมาตรการ

rebuttals การโตแยง

recall การเรียกกลับ

recall answer ตอบการเรียกกลับ
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recall ballot บัตรลงคะแนนที่เรียกกลับ

recall campaign organizer ผูจัดการรณรงคการเรียกกลับ

recall election การเลือกตั้งแบบถอดถอน

recall grounds พื้นฐานการเรียกกลับ

recall of public officer เรียกกลับพนักงานของรัฐ

recall petition คําขอใหมีการถอดถอน

recall prevails การเรียกกลับมีผลจริง

recall statements แถลงการเรียกกลับ

recall to active duty เรียกกลับเพื่อปฏิบัติหนาที่

receiving clerk เจาหนาที่รับ

reception การตอนรับ

receptionist พนักงานตอนรับ

recital การบรรยายความจริง

recite on the face of the bonds สาธยายเกี่ยวกับพันธบัตร

reclaimed water นํ้าที่ไดรับการปรับสภาพ

reclamation board คณะกรรมการการถอนคืน

recognition การรับรอง

recommendations คําแนะนํา

reconcile ทําใหยอมรับ

record message บันทึกขอความ

recorder ผูบันทึก

records บันทึก

recount นับใหม

recount process กระบวนการนับใหม

recreation สันทนาการ

Recreation and Park District เขตสันทนาการและสวนสาธารณะ

Recreation and Parks Department กรมสันทนาการและสวนสาธารณะ

recreation supervisor หัวหนาสันทนาการ

recreational เกี่ยวกับสันทนาการ

recruit รับคนใหม

recruitment and selection การสรรหาใหมและการเลือก

recycling การนํากลับมาใชใหม
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recycling programs coordinator ผูประสานงานโปรแกรมการนํากลับมาใชใหม

redeemable ไถถอนคืนได

redemption การไถถอนคืน

redevelopment การพัฒนาใหม

Redevelopment Agency Oversight Committee คณะกรรมการควบคุมดูแลหนวยงานพัฒนาใหม

Redevelopment Project Area Committee คณะกรรมการโครงการการพัฒนาพื้นที่ใหม

redistricting การกําหนดเขตใหม

redistricting by ordinance การกําหนดเขตใหมโดยกฎหมาย

Redistricting Commission คณะกรรมาธิการการกําหนดเขตใหม

redistricting process กระบวนการกําหนดเขตใหม

reduce budget ลดงบประมาณ

reduction of demand on treasury การลดอุปสงคเกี่ยวกับกรมการคลัง

redwood forests ปาไมเรดวูด

re-elect การเขารับตําแหนงอีก

re-election การเลือกเขารับตําแหนงอีก

referee ผูตัดสิน

referee (court) กรรมการผูตัดสิน (ศาล)

referenda petition การอุทธรณการออกเสียงประชามติ

referendum การลงประชามติ

referendum measure มาตรการการลงประชามติ

referendum ordinance การลงประชามติตามกฎหมาย

referendum statute กฎหมายวาดวยการลงประชามติ

refinance กูเงินใหม

refinery worker คนงานโรงกลั่นนํ้ามัน

reform ปฏิรูป

reform party ปฏิรูปพรรค

refrigeration การทาความเย็น

refund bonds พันธบัตรการใชเงินคืน

refund of contributions คืนเงินจากการบริจาค

regional ภูมิภาค

regional board คณะกรรมการภูมิภาค

regional environmental leader ผูนําดานสิ่งแวดลอมระดับภูมิภาค

Thai Glossary Page 145 of 188 11/4/2015



Regional Occupation Program Commission คณะกรรมาธิการโครงการอาชีพระดับภูมิภาค

Regional Occupational Program โครงการอาชีพระดับภูมิภาค

Regional Vector Control Board คณะกรรมการควบคุมพาหะนําโรคระดับภูมิภาค

register ลงทะเบียน

register to vote ลงทะเบียนเพื่อการออกเสียงเลือกตั้ง

registered ไดลงทะเบียน

registered home address ที่อยูตามทะเบียนบาน

registered voters ผูออกเสียงลงคะแนนที่ไดลงทะเบียน

registrable สามารถลงทะเบียน

registrar of records บันทึกของนายทะเบียน

registrar of voters (office) นายทะเบียนของผูออกเสียงลงคะแนน (สํานักงาน)

registrar of voters (title) นายทะเบียนของผูออกเสียงลงคะแนน (ตําแหนง)

Registrar-Record/County Clerk's Office สํานักงานนายทะเบียน-บันทึก/สํานักงานปลัดเทศมณฑล

registrar-recorder นายทะเบียน-ผูบันทึก

registrar-recorder/county clerk นายทะเบียน-เสมียนบันทึก/ปลัดเทศมณฑล

registrar's office สํานักงานนายทะเบียน

registration การลงทะเบียน

registration by mail form การลงทะเบียนโดยทางแบบฟอรมไปรษณีย

registration certificates ใบรับรองการลงทะเบียน

registration form แบบฟอรมการลงทะเบียน

registration request line แถวสําหรับการลงทะเบียน

registration-by-mail การลงทะเบียนโดยทางไปรษณีย

Regular Board of Education Elections คณะกรรมการการศึกษาการเลือกตั้งโดยทั่วไป

regular city elections การเลือกตั้งของเมืองโดยทั่วไป

regular grand jury คณะลูกขุนใหญโดยทั่วไป

regular session การประชุมโดยทั่วไป

regulation กฎขอบังคับ

regulatory functions หนาที่การควบคุมบังคับ

rehabilitation and restoration การฟื้นฟูสภาพและการกลับสูสภาพปกติ

rehabilitation centers ศูนยการฟื้นฟูสภาพ

reimbursements การชําระเงินคืน

reinstatement การฟื้นสัญญา
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reject ปฏิเสธ

Relay for Life วิ่งผลัดเพื่อชีวิต

released liability ความรับผิดชอบไดรับการปลดปลอย

reliable leadership responsive การตอบสนองเกี่ยวกับความเป็นผูนําที่เชื่อถือได

reliable water supply การประปาที่วางใจได

remedies for default การแกไขสําหรับการผิดสัญญา

remodeling contractor ผูรับเหมาการกอสรางเพิ่มเติม

removal การถอดถอน

renovation การซอมแซม

Rent Adjustments Commission คณะกรรมาธิการการปรับแกคาเชา

rent board member สมาชิกคณะกรรมการคาเชา

rent commissioner กรรมาธิการคาเชา

rent control board commissioner กรรมาธิการคณะกรรมการควบคุมคาเชา

rent control commissioner กรรมาธิการควบคุมคาเชา

repairs and upgrades ซอมแซมและยกระดับ

repay จายเงินคืน

repayment การจายเงินคืน

repeal เพิกถอน

repeal of เพิกถอนของ

repealed ถูกเพิกถอน

repeals and re-enacts เพิกถอนและออกกฎหมายใหม

repel ผลักดัน

replenishment district representative ตัวแทนเขตเพิ่มเติม

reporter ผูรายงาน

representation system ระบบการดําเนินการแทน

representative ตัวแทน

republican รีพับลิกัน

Republican Central Committee คณะกรรมการกลางพรรครีพับลิกัน

Republican Party พรรครีพับลิกัน

republican whip การสนับสนุนของพรรคลีพับลิกัน

request รองขอ

requests for and issuances of opinions; advice รองขอและใหความคิดเห็น แนะนํา
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required tax rate อัตราภาษีที่กําหนด

requirements ขอกําหนด

re-register ลงทะเบียนใหม

rescue mission ภารกิจการชวยเหลือ

research วิจัย

researcher ผูวิจัย

reservation for departmental purposes การสํารองเพื่อวัตถุประสงคในการแบงแผนก

reserve สํารอง

reserve funds กองทุนสํารอง

reserve officer ทหารกองหนุน

reservoir อางเก็บนํ้า

resettlement franchises แฟรนไชสที่จัดตั้งขึ้นใหม

residence ถิ่นที่อยู

residence address ที่อยูของผูพักอาศัย

residency requirement ขอกําหนดเกี่ยวกับที่อยูอาศัย

residential เกี่ยวกับที่พักอาศัย

residential community ชุมชนเกี่ยวกับที่พักอาศัย

residential taxpayer ผูเสียภาษีเกี่ยวกับที่พักอาศัย

resident's association สมาคมของผูพักอาศัย

resolution การลงมติ

resolution chapter ____ การลงมติ บทที่ ____

resolution no. ____ การลงมติ เลขที่ ____

resource แหลงทรัพยากร

respectfully submitted การสงมอบตามลาดับ

respiratory care practitioner แพทยเวชปฏิบัติดูแลเกี่ยวกับการหายใจ

respite care ดูแลเพื่อการทุเลา

respond/reply การตอบรับ

responsibilities ความรับผิดชอบ

restaurant ภัตตาคาร, รานอาหาร

restaurant manager ผูจัดการภัตตาคาร

restaurateur เจาของภัตตาคาร

restoration การบูรณะ
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restore ปฏิสังขรณ

restriction on การจํากัดขอบเขตเรื่อง

restrictions การจํากัดขอบเขต

restrooms หองนํ้า

retail การขายปลีก

retail grocer รานคาปลีกของชํา

retail manager ผูจัดการรานคาปลีก

retail worker คนงานการขายปลีก

retain สงวนไว

retired เกษียณอายุ

retired administrator ผูบริหารที่เกษียณอายุแลว

retired aerospace engineer วิศวกรยานอวกาศที่เกษียณอายุแลว

retired airport manager ผูจัดการสนามบินที่เกษียณอายุแลว

retired army colonel พันเอกที่เกษียณอายุแลว

retired business owner เจาของธุรกิจที่เกษียณอายุแลว

retired business woman /businesswoman นักธุรกิจสตร/ี นักธุรกิจสตรีที่เกษียณอายุแลว

retired businessman นักธุรกิจชายที่เกษียณอายุแลว

retired CEO CEO ที่เกษียณอายุแลว

retired educator นักการศึกษาที่เกษียณอายุแลว

retired engineer วิศวกรที่เกษียณอายุแลว

retired environmental engineer วิศวกรสิ่งแวดลอมที่เกษียณอายุแลว

retired government analyst นักวิเคราะหของรัฐฯ ที่เกษียณอายุแลว

retired government worker ขาราชการที่เกษียณอายุแลว

retired legal secretary เลขาธิการฝายกฎหมายที่เกษียณอายุแลว

retired legalization officer เจาหนาที่นิติกรณที่เกษียณอายุแลว

retired nurse พยาบาลที่เกษียณอายุแลว

retired paralegal ทนายความที่เกษียณอายุแลว

retired police chief อธิบดีกรมตํารวจที่เกษียณอายุแลว

retired political assistant ผูชวยพรรคการเมืองที่เกษียณอายุแลว

retired professor ศาสตราจารยที่เกษียณอายุแลว

retired school superintendent ผูอํานวยการโรงเรียนที่เกษียณอายุแลว

retired school teacher ครูโรงเรียนที่เกษียณอายุแลว
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retired sheriff's lieutenant รองนายอําเภอที่เกษียณอายุแลว

retired teacher ครูที่เกษียณอายุแลว

retired technical writer นักเขียนทางเทคนิคที่เกษียณอายุแลว

retired technology manager ผูจัดการเทคโนโลยีที่เกษียณอายุแลว

retired union member สมาชิกสหภาพแรงงานที่เกษียณอายุแลว

retirement การเกษียณอายุ

retirement credit เงินเดือนจากชวงเวลาในการทํางาน

retirement fund
กองทุนจากครบเกษียณอายุการทํางาน, ผลประโยชนเมื่อออกจากงานเนื่องจากครบ

เกษียณอายุ

retirement system ระบบการเกษียณอายุ

retroactive ผลยอนหลัง

retrofit การปรับปรุงใหม

return address ที่อยูของสงกลับ

return of election เรียกคืนการเลือกตั้ง

reuse planning authority ผูมีอํานาจในการวางแผนการใชซํ้า

revenue รายได

Revenue and Taxation Code ประมวลกฎหมายวาดวยเงินรายไดและระบบการจัดเก็บภาษี

revenue bonds พันธบัตรรายได

revenue funds กองทุนรายได

revenue generated by the tax รายไดที่เฉลี่ยโดยภาษี

revenue limit ขอบเขตของรายได

revenue sharing การแบงปันรายได

revenue sharing trust fund กองทุนทรัสตจากการแบงปันรายได

reverend บาทหลวง

review ตรวจสอบ

review commission คณะกรรมาธิการตรวจสอบ

revisions การแกไขใหม

revisions to city election procedures การแกไขตอกระบวนการเลือกตั้งของเมือง

revitalization zones เขตการฟื้นฟูสูสภาพเดิม

revitalize ฟื้นฟูสูสภาพเดิม

revival time เวลาแหงการฟื้นฟู

revocation upon notice การเพิกถอนตามประกาศ

revolving fund กองทุนหมุนเวียน
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re-zoning การจัดแบงเขตใหม

ridgeline สันเขา

ridgeline preservation ordinance กฎหมายการปองกันสันเขา

right of life สิทธิในการดํารงชีวิต

right to purchase สิทธิในการซื้อ

right to vote สิทธิในการเลือกตั้ง

risk management การจัดการความเสี่ยง

risk manager ผูจัดการดานความเสี่ยง

road construction salesman พนักงานขายวัสดุกอสรางถนน

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

Roberti-Z'berg-Harris

rocket scientist นักวิทยาศาสตรดานจรวด

roofer ชางมุงหลังคา

roofing contractor ผูรับเหมาการมุงหลังคา

Rookie of the Year Award รางวัลนักกีฬาหนาใหมยอดเยี่ยมแหงปี

rose garden สวนกุหลาบ

roster ทะเบียนรายชื่อ

roster index ดรรชนีทะเบียนรายชื่อ

roster of voters (if ref to polling place supplies) ทะเบียนรายชื่อผูออกเสียงลงคะแนน

roster page x line # ทะเบียนรายชื่อ หนา x บรรทัดที่

rotary โรตารี

rotary club สโมสรโรตารี

rowing coach ครูฝึกการกรรเชียงเรือ

RSS feed RSS โปรแกรมปอนขอมูล

rubber seal ตราประทับ

rubber stamp ตรายาง

rules กฎเกณฑ

rules and regulations กฎเกณฑและกฎขอบังคับ

rules for submitting arguments for and against ballot measures กฎเกณฑสําหรับการสงมอบการอภิปรายสนับสนุนและคัดคานมาตรการบัตรเลือกตั้ง

run for เสนอเพื่อเขาชิงตําแหนง

runoff การเลือกตั้งพิเศษรอบที่สองเพื่อการชี้ขาดผูชนะ

runoff election การเลือกตั้งพิเศษรอบที่สองเพื่อการชี้ขาดผูชนะ
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Sacramento City Taxpayers' Rights League สหพันธสิทธิ์ของผูเสียภาษีเมือง Sacramento

safe drinking water นํ้าดื่มที่ปลอดภัย

safe house บานที่ปลอดภัย

safe neighborhoods ละแวกบานที่ปลอดภัย

Safe, Clean, Reliable Water Supply Bond Act กฎหมายวาดวยหลักประกันความปลอดภัย ความสะอาด ความเชื่อถือไดของนํ้าประปา

Safer Sex In The Adult Film Industry Act กฎหมายวาดวยการรวมเพศที่ปลอดภัยกวาในอุตสาหกรรมภาพยนตรผูใหญ (หนังโป)

safety members pension ความปลอดภัยดานเบี้ยบํานาญของสมาชิก

safety net services บริการเครือขายที่ปลอดภัย

safety project โครงการที่ปลอดภัย

salary / salaries เงินเดือน

salary guidelines กฎเกณฑของเงินเดือน

salary setting การกําหนดเงินเดือน

sale of city property การขายทรัพยสินข

sale of public utilities การขายสาธารณูปโภค

sale of the bonds การขายพันธบัตร

sale or exchange of water and power โครงการขายหรือแลกเปลี่ยนนํ้าและไฟฟา

sales การขาย

sales manager ผูจัดการฝายขาย

sales representative ตัวแทนฝายขาย

sales tax ภาษีการขาย

sales, marketing consultant ที่ปรึกษาการตลาด การขาย

salesman พนักงานขาย

salesperson พนักงานขาย (ชาย)

saleswoman พนักงานขาย (หญิง)

salvation army หนวยบรรเทาทุกข

sample ballot บัตรลงคะแนนตัวอยาง

sample ballot booklet อนุสารบัตรลงคะแนนตัวอยาง

sample ballot group กลุมบัตรลงคะแนนตัวอยาง

sample ballot pamphlet จุลสารบัตรลงคะแนนตัวอยาง

sample ballot translation การแปลบัตรลงคะแนนตัวอยาง

sanitary districts เขตสุขาภิบาล
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sanitation การสุขาภิบาล

sanitation and water agency หนวยงานการสุขาภิบาลและนํ้า

sanitation contractor ผูรับเหมาการสุขาภิบาล

satellite communications technician ชางเทคนิคการสื่อสารระบบดาวเทียม

satellite production scheduler ผูกําหนดรายการการผลิตระบบดาวเทียม

satellite project manager ผูจัดการโครงการดาวเทียม

Save Our Coastline Policy Committee คณะกรรมาธิการนโยบายรักษาชายฝั่งของเรา

savings เงินออม

savings and loan institution สถาบันเงินออมและเงินกู

savings clause ขอกําหนดเกี่ยวกับเงินออม

SBA (Smarter Balance Assessment) SBA (การประเมินผลความสมดุลอยางชาญฉลาด)

scenic areas พื้นที่ที่มีทิวทัศนสวยงาม

scheduled elections กําหนดการเลือกตั้ง

scholarship administrator ผูบริหารทุนการศึกษา

school โรงเรียน

school board คณะกรรมการโรงเรียน

school board member / boardmember สมาชิกคณะกรรมการโรงเรียน / สมาชิกคณะกรรมการ

school board trustee คณะกรรมการทรัสตีของโรงเรียน

school bonds พันธบัตรของโรงเรียน

school bus driver พนักงานขับรถโรงเรียน

school cafeteria worker พนักงานรานอาหารของโรงเรียน

School Cite Council-Committee คณะกรรมการของโรงเรียนแตละโรงเรียน-กรรมการ

school district เขตโรงเรียน

School District Citizen's Oversight Committee คณะกรรมการควบคุมดูแลพลเมืองในเขตโรงเรียน

School District Special Bond Election การเลือกตั้งเกี่ยวกับพันธบัตรพิเศษสําหรับเขตโรงเรียน

School District Special Election การเลือกตั้งพิเศษสําหรับเขตโรงเรียน

school district superintendent ผูอํานวยการเขตโรงเรียน

school dropout การออกจากโรงเรียนกอนจบการศึกษา

school drop-out prevention specialist ผูเชี่ยวชาญการปองกันนักเรียนออกจากโรงเรียนกอนจบการศึกษา

School Grants Committee คณะกรรมการดานเงินชวยเหลือโรงเรียน

school measure มาตรการโรงเรียน

school nurse พยาบาลประจําโรงเรียน

Thai Glossary Page 153 of 188 11/4/2015



School Resource Officers เจาหนาที่ดานทรัพยากรของโรงเรียน

School Site Attendance Boundary เขตการเขารวมบริเวณโรงเรียน 

School Site Committee คณะกรรมการโรงเรียน

school site council คณะกรรมการของโรงเรียน

School Site Leadership Team ทีมผูนําโรงเรียน

school superintendent ผูอํานวยการโรงเรียน

school teacher ครูโรงเรียน

school trustee ทรัสตีของโรงเรียน

Schools Excess Liability Fund (SELF) กองทุนหนี้สินโรงเรียน (SELF)

science education วิทยาศาสตรศึกษา

science educator นักการศึกษาวิทยาศาสตร

Science Fiction Association สมาคมบันเทิงคดีทางวิทยาศาสตร

science lab หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

science teacher ครูวิทยาศาสตร

scientist นักวิทยาศาสตร

scout leader ผูนําลูกเสือ

scout master หัวหนาหมูลูกเสือ

screen printer เครื่องพิมพจอภาพ

scribe เสมียน

sea reclamation act กฎหมายการฟื้นสภาพทางทะเล

seamstress ชางเย็บผา

seasoned ปรุงรส

seat ที่นั่ง ตําแหนง

seat no. หมายเลขที่นั่ง

secession advisor ที่ปรึกษาการถอนตัวออก

secession board คณะกรรมการการถอนตัว

second lieutenant รอยตรี

secondary ลําดับที่สอง

secondary school โรงเรียนมัธยมศึกษา

secrecy sleeve ซองเก็บบัตรเลือกตั้งลับ

secret ballot envelope ซองเก็บบัตรเลือกตั้งลับ

secretary เลขานุการ
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secretary of state เลขาธิการของรัฐ

Secretary of State of California เลขาธิการของรัฐ California

section หมวด, มาตรา

secure juvenile home สถานสงเคราะหเพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน

secure nominating petitions การรองเรียนดานการรับประกันการเสนอชื่อเลือกตั้ง

secured tax roll รายชื่อผูเสียภาษี

securities fraud การฉอโกงหลักทรัพย

securities networking registrar นายทะเบียนการเครือขายหลักทรัพย

security หลักทรัพย, ตราสารหนี้

security guard พนักงานรักษาความปลอดภัย

security officer เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

see back cover กรุณาดูปกหลัง

seismic เกี่ยวกับแผนดินไหว

SEIU union organizer ผูกอตั้งสหภาพ SEIU

selected presidential candidate ผูสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ไดรับเลือก

selective service system ระบบการเลือกบริการ

Selective Services การบริการที่กําหนด

self-definition การนิยามตนเอง

self-determination การตัดสินใจดวยตนเอง

self-employed ไมเป็นลูกจางใคร

self-mailer pamphlet จุลสารแบบสงถึงตนเอง

semi-final official canvass การสํารวจความคิดเห็นอยางเป็นทางการรอบกอนสุดทาย

senate วุฒิสภา

senate agriculture and water resources committee คณะกรรมการการเกษตรกรรมและแหลงนํ้าของวุฒิสภา

senate aide ผูชวยวุฒิสภา

senate bill รางกฎหมายที่วุฒิสภาเป็นผูเสนอ

senate case worker เจาหนาที่คดีของวุฒิสภา

senate constitutional amendment การแกไขรางรัฐธรรมนูญของวุฒิสภา

senate democratic consultant ที่ปรึกษาพรรคเดโมแครตของวุฒิสภา

senate district เขตวุฒิสภา

senate district director ผูบริหารเขตวุฒิสภา

Senate Education Committee คณะกรรมการวุฒิสภาทางการศึกษา
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senate field deputy ตัวแทนภาคของวุฒิสภา

Senate Local Government Committee คณะกรรมการการปกครองทองถิ่นของวุฒิสภา

senate majority leader ผูนําเสียงขางมากในสภาของวุฒิสมาชิก

senator วุฒิสมาชิก

senatorial เกี่ยวกับสภาสูง

senior อาวุโส

senior (High School Student) ชั้นปีสุดทาย (นักเรียนมัธยมปลาย)

Senior Association สมาคมอาวุโส

senior center ศูนยกลางผูอาวุโส

senior citizen ผูสูงอายุ

senior citizen organizations and clubs องคกรและสมาคมผูสูงอายุ

senior citizen organizer ผูกอตั้งองคกรผูสูงอายุ

Senior Citizens Legal Advisory Board คณะกรรมการที่ปรึกษาทางกฎหมายแกผูสูงอายุ

Senior Pathfinders ผูบุกเบิกอาวุโส

senior project coordinator ผูประสานงานโครงการอาวุโส

senior servicesprovider ผูใหบริการระดับอาวุโส

seniority ระดับอาวุโส

seniority credit เครดิตจากการทํางานระดับอาวุโส

seniors' coalition การประสานความรวมมือกันของผูอาวุโส

seniors' community worker เจาหนาที่ชุมชนของผูอาวุโส

Seniors Helping Our Police ผูสูงอายุชวยเหลือตํารวจของเรา

sentence การตัดสิน, ประโยค

separation of powers การแบงอํานาจ

sergeant นายสิบ

serial bonds พันธบัตรที่ออกพรอมกันแตแบงเป็นพันธบัตรที่มีวันครบอายุและอัตราดอกเบี้ยตางกัน

serial number ลําดับหมายเลข

serial number roster page   line # บัญชีรายชื่อหมายเลขตามลําดับ หนา ____บรรทัดที่ #

service / services บริการ /การบริการ

service center ศูนยบริการ

service-connected disability การทุพพลภาพที่เกิดจากการทํางาน

set forth แสดง, ระบุ

setback ความลมเหลว
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settlement of litigation ขอตกลงของการฟองรองคดี

severability การแยกออกจากกันได

severance damage มูลคาของทรัพยสินลดลงจากการแยกออก

sewer district เขตทอระบายนํ้า

sewer rate อัตราการระบายนํ้าเสีย

sex offenders ผูกระทําผิดโดยการละเมิดทางเพศ

sex offenses การกระทําความผิดโดยการละเมิดทางเพศ

shall be allocated ใหถือวาจัดสรร

shall presiding justice ...be elected to the office for the term provided by 
law?

จะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย ...ไดรับเลือกในตําแหนงตามขอกําหนดที่กฎหมาย

กําหนดหรือไม

shall take effect ใหถือวามีผลบังคับใช

shaman พระ, หมอ

share แบงปัน

shared districts เขตรวม

shared work benefits แบงปันผลประโยชนของงาน

sheet metal แผนเหล็ก

sheriff นายอําเภอ

sheriff commander ผูบัญชาการ (นายอําเภอ)

Sheriff Explorer Program โปรแกรมสํารวจของนายอําเภอ

sheriff lieutenant รอยโท (นายอําเภอ)

sheriff stations สถานีนายอําเภอ

sheriff, Los Angeles County นายอําเภอ มณฑลลอสแอนเจลิส

Sheriff’s Youth Activities League ลีกกิจกรรมเยาวชนของนายอําเภอ

sheriff's sergeant นายสิบ (นายอําเภอ)

shoe builder ชางทํารองเทา

shoe manufacturer ผูผลิตรองเทา

shooting sports retailer เจาของรานคาปืน

shop steward ตัวแทนรานคา

short term ระยะสั้น

short title ชื่อยอตําแหนง

show identification แสดงบัตรประจําตัว

shuttle พาหนะขนสงสาธารณะ

sign and date เซ็นชื่อและวันที่
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sign language interpreter ลามภาษามือ

signature ลายเซ็น

signature by autograph ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส

silk screen printer เครื่องพิมพซิลคสกรีน

sincerely (used at the end of statement) ดวยความจริงใจ (ใชในตอนทายของขอความ)

singer นักรอง

single family ครอบครัวเดียว

single ordinance กฎหมายเดี่ยว

single parent บิดาหรือมารดา

single-family dwelling ที่พักอาศัยสําหรับครอบครัวเดียว

sinking fund เงินกองทุนที่สะสมไว

siphoning การตักตวงผลประโยชนใหตัวเอง

sister city เมืองพันธมิตร

site council คณะกรรมการเขต

sites สถานที่ตั้ง

sites sacred to local Indian tribes for generations สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สําหรับเผาอินเดียนในทองถิ่นซึ่งใชกันมาหลายชั่วอายุคน

situation สถานการณ

skill center ศูนยฝึกวิชาชีพ

skilled nursing การพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ

slate mailer ซองรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งที่สงทางไปรษณีย

sleeve ซองจดหมาย

slot machines เครื่องหยอดเหรียญสําหรับเลนพนัน

small business ธุรกิจรายยอย

small business executive ผูบริหารธุรกิจรายยอย

small business owner เจาของธุรกิจรายยอย

small businessman นักธุรกิจขนาดเล็ก

small businessperson นักธุรกิจขนาดเล็ก

small businesswoman นักธุรกิจหญิงขนาดเล็ก

small claims court ศาลสําหรับขอเรียกรองยอย

small independent businessman นักธุรกิจอิสระขนาดเล็ก

smooth transition การสงผานที่ราบรื่น

SMRS (treats adolescent substance abuse) SMRS (สถานบําบัดเยาวชนผูติดยาเสพติด)
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snap tallies การนับคะแนนอยางรวดเร็ว

soccer governing board คณะกรรมการการปกครองกีฬาฟุตบอล

social class ระดับสังคม

social promotion การสงเสริมสังคม

social science research การวิจัยสังคมศาสตร

social security การประกันสังคม

social security number หมายเลขการประกันสังคม

social services coordinator ผูประสานงานการบริการสังคม

social worker นักสังคมสงเคราะห

society สังคม

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

sociology สังคมวิทยา

soda นาอัดลม, โซดา

software ซอฟตแวร

software engineer วิศวกรรมซอฟตแวร

software firm owner เจาของบริษัทซอฟตแวร

solar car team ทีมรถยนตพลังงานแสงอาทิตย

sole โดดเดี่ยว

solid waste landfill สถานทิ้งสิ่งปฏิกูรณ

solvency ความสามารถในการชําระหนี้, การลอยตัว

songwriter นักแตงเพลง

Soroptimist Woman of Distinction in Education องคกรอาสาสมัครของสตรีผูทรงเกียรติในการศึกษา

sound engineer วิศวกรเสียง

sound financial การเงินที่มั่นคง

Southern California Association of Governments สมาคมของรัฐบาลใน Southern California

Southern California Municipal Athletic Federation สหพันธการกีฬาในเขตเทศบาล Southern California

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

Southern California Water Committee คณะกรรมการนํ้าของแคลิฟอรเนียตอนใต

Southern California Water Utilities Association สมาคมนํ้าเพื่อการสาธารณูปโภค Southern California

space engineer วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน

space saver project โครงการใชที่วางใหเป็นประโยชน

space vehicle technician ชางเทคนิครถยนตอวกาศ
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Spanish professor ศาสตราจารยสอนภาษาสเปน

spanish teacher ครูสอนภาษาสเปน

spaying & neutering your pets การทําหมันและตอนสัตวของทาน

speaker โฆษก

speaker bureau โฆษกรัฐบาล

speaker of the assembly โฆษกของสมัชชา

speaker of the California State Assembly โฆษกของสมัชชาแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

speaker of the house ประธานสภาผูแทนราษฎร

special bond election การเลือกตั้งพันธบัตรพิเศษ

special circumstances กรณีพิเศษ

special district เขตการปกครองพิเศษ

special education การศึกษาพิเศษ

special education assistant ผูชวยการศึกษาพิเศษ

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

special education teacher ครูสอนการศึกษาพิเศษ

special election การเลือกตั้งพิเศษ

special events coordinator ผูประสานงานเหตุการณพิเศษ

special events manager ผูบริหารเหตุการณพิเศษ

special interests กลุมหวังผลประโยชน

special municipal election การเลือกตั้งเกี่ยวกับเทศบาลพิเศษ

special Olympic director ผูอํานวยการโอลิมปิกพิเศษ

special pay การจายเงินพิเศษ

special primary election การเลือกตั้งรอบแรกพิเศษ

special recall election การเลือกตั้งแบบถอดถอนพิเศษ

special reorganization การจัดระเบียบใหมเป็นพิเศษ

special runoff election การเลือกตั้งผูสมัครรอบสองเป็นพิเศษ

special water taxes ภาษีพิเศษคานํ้า

specify ระบุ

speech language pathologist นักอรรถบําบัด

speech pathologist นักแกไขการพูด

speech therapist การบําบัดวาทะศิลป

spending limits ขีดจํากัดในการใชจาย
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splendid scenic landscapes ภูมิประเทศที่งดงามที่สุด

spoiled ballot บัตรเสีย

sponsor ผูใหทุน

sponsor signatures ลายเซ็นผูใหทุน

sporting goods store รานขายอุปกรณกีฬา

Sports Complex Task Force หนวยปฏิบัติการเฉพาะกิจศูนยการกีฬา

sports official เจาหนาที่กีฬา

sports writer นักเขียนคอลัมนกีฬา

sprawl การพัฒนาเมืองโดยไมมีขอบังคับ

sprucing-up ทําใหเป็นระเบียบ

square feet ตารางฟุต

square feet of floor area; square/square feet (keep in English) ตารางฟุตของพื้นที่ราบ; square/square feet

Sr. deputy รองอาวุโส

staff เจาหนาที่

staff ban กฎขอบังคับของเจาหนาที่

stage technician ชางเทคนิคเวทีการแสดง

stake holder ผูถือหุน

Stakeholders Advisory Committee คณะกรรมการที่ปรึกษาผูมีสวนไดสวนเสีย

standard classrooms จํานวนมาตรฐานของนักเรียนตอครูในชั้นเรียน

standby สํารอง

standing committee คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา

STAR Application Form แบบฟอรมใบสมัคร STAR

STAR student pollworker เจาหนาที่การเลือกตั้งซึ่งเป็นนักเรียน STAR

STAR Student Pollworker Program โครงการ STAR เจาหนาที่การเลือกตั้งซึ่งเป็นนักเรียน

STAR Student Pollworker Training การฝึกอบรมนักเรียน เพื่อเป็นเจาหนาที่การ เลือกตั้ง STAR

STAR teacher coordinator คุณครูซึ่งเป็นผูประสานงาน STAR

stars and stripes ธงชาติอเมริกัน

state รัฐ

State Academic Standards Commission คณะกรรมาธิการมาตรฐานดานวิชาการของรัฐ

state accounting laws กฎหมายวาดวยการบัญชีของรัฐ

state air resources board คณะกรรมการหนวยงานแหลงอากาศบริสุทธิ์

state assembly สมัชชาของรัฐ
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state assembly member /assemblymember สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของรัฐ / สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของรัฐ

state assemblyman / assemblywoman สมาชิกสภาผูแทนราษฏร (ของรัฐ) / สมาชิกสภาผูแทนราษฏร (หญิงของรัฐ)

State Attorney General's Office สํานักงานอัยการสูงสุดของรัฐ

state bar เนติบัณฑิตยสภาของรัฐ

state board auditor คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีของรัฐ

state bond debt ตราหนี้สินของรัฐ

state bonds พันธบัตรของรัฐ

state business advisor ที่ปรึกษาทางธุรกิจของรัฐ

State Central Committee คณะกรรมการกลางของรัฐ

state certified appraiser ผูประเมินมูลคาที่ไดรับการรับรองของรัฐ

State Coastal Conservancy การอนุรักษชายฝั่งของรัฐ

state commissioner คณะกรรมาธิการของรัฐ

state constitution รัฐธรรมนูญของรัฐ

state consumer director ผูอํานวยการผูบริโภคของรัฐ

state controller ผูควบคุมการเงินของรัฐ

state costs คาใชจายของรัฐ

State Council on Developmental Disabilities สภาเพื่อการพัฒนาผูทุพพลภาพแหงรัฐ

state educational consultant ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาของรัฐ

State Employees' Retirement System ระบบเกษียณอายุของขาราชการของรัฐ

State Employment Development Department กรมการพัฒนาการวาจางของรัฐ

State Farm Insurance agent state เจาหนาที่ State Farm Insurance ของรัฐ

state funds กองทุนของรัฐ

state game warden เจาหนาที่ผูพิทักษสัตวปาของรัฐ

State General Obligation Bond Law กฎหมายวาดวยพันธบัตรการผูกพันโดยทั่วไปของรัฐ

state government รัฐบาลประจํารัฐ

state historical building code ประมวลกฎหมายควบคุมอาคารทางประวัติศาสตรของรัฐ

State Humane Association of California สมาคมเมตตาแหงรัฐแคลิฟอรเนีย

state initiative การเริ่มออกกฎหมายของรัฐ

state inspector ผูตรวจสอบรัฐ

state insurance commissioner คณะกรรมาธิการการประกันภัยของรัฐ

state license fee คาธรรมเนียมใบอนุญาตของรัฐ

state measure การรางกฎหมายของรัฐ
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State of Our Children Town Hall สถานะของศาลากลางเมืองสําหรับลูกหลานของเรา

state of the art การพัฒนาขั้นสูงสุด

state officer เจาหนาที่ของรัฐ

state proposition ญัตติของรัฐ

state recognition การรับรองของรัฐ

state senate วุฒิสภาของรัฐ

state senate   district วุฒิสภาของรัฐ เขต ____

State Senate District Special Primary Election การเลือกตั้งพิเศษรอบแรกสําหรับเขตวุฒิสภาของรัฐ

state senate majority leader ผูนําเสียงขางมากของวุฒิสภาของรัฐ

state senator วุฒิสมาชิกของรัฐ

State Subdivision Map Act กฎหมายวาดวยแผนที่สวนยอยของรัฐ

state superintendent ผูอํานวยการรัฐ

state superintendent of school ผูอํานวยการโรงเรียนของรัฐ

state treasurer เหรัญญิกของรัฐ

State Water Resources Control Board คณะกรรมการควบคุมแหลงนํ้าของรัฐ

statement ขอความ, แถลงการณ

statement in compliance แถลงการณความรวมมือ

statement in compliance with election code แถลงการณความรวมมือกับประมวลกฎหมายการเลือกตั้ง

statement in compliance with elections code sections แถลงการณความรวมมือกับประมวลกฎหมายมาตราการเลือกตั้ง

statement in compliance-measure ____ แถลงการณความรวมมือ - มาตรการ ____

statement of contest แถลงการณคัดคาน

statement of economic interests แถลงการณเกี่ยวกับประโยชนทางเศรษฐกิจ

statement of election แถลงการณของการเลือกตั้ง

statement of reason แถลงเหตุผล

statement of registration แถลงการณการลงทะเบียน

statement of write-in candidacy
แถลงการณของผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไมมีชื่อในบัตรลงคะแนน ผูออกเสียงไดเขียนชื่อลง

บนบัตร

statement of...(in candidate statement) … แถลงการณ...(ในแถลงการณของผูสมัครรับเลือกตั้ง) …

state's immunity ความคุมครองไมใหถูกฟองรองของรัฐ

statewide ทั่วทั้งรัฐ

statewide direct primary election การเลือกตั้งขั้นตนโดยตรงทั่วทั้งรัฐ

statewide facilities taskforce หนวยปฏิบัติการอํานวยความสะดวกทั่วทั้งรัฐ

statewide procedures การดําเนินการทั่วทั้งรัฐ
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Statewide Special Election การเลือกตั้งพิเศษทั่วทั้งรัฐ

station commander, Industry Sheriff Station ผูบัญชาการประจําการ, สถานีประจําการนายอําเภอเขตอุตสาหกรรม

statues of ตามกฎหมายของ

status สถานภาพ

status of incumbent officers and employees สถานภาพของเจาหนาที่และขาราชการที่ดํารงตําแหนง

statute พระราชบัญญัติ

STD (Sexually Transmitted Diseases) STD (โรคติดตอทางเพศสัมพันธ)

STEAM (Science Technology Engineering Art Math) STEAM (วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ คณิตศาสตร)

steam fitter ชางประกอบติดตั้งเครื่องจักรไอนํ้า

steelworker คนงานเหล็กกลา

steering committee คณะกรรมการอํานวยการ

STEM (Science Technology  Engineering Math) STEM (วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร)

step กาว, ขั้นตอน

stewardship การใหบริการหรือดูแล

Stipend เงินคาครองชีพ

stock broker นายหนาซื้อขายหุน

store auditor ผูตรวจบัญชีรานคา

store manager ผูจัดการรานคา

storm drain ทอระบายนํ้า

Storm Drain Clean-Up Project โครงการขุดลอกทอระบายนํ้า

storm drains ทอระบายนํ้า

Storm Water and Urban Runoff Pollution Prevention Programs โครงการการปองกันมลพิษจากการไหลผานของนํ้าฝนและนํ้าเสียจากในเมือง

Storm Water Protection District เขตการปองกันนํ้าทวมจากนํ้าฝน

straight ticket บัตรเลือกตั้งรวมเป็นพรรค

strategic accounts manager ผูจัดการกลยุทธทางการบัญชี

strategic financial plan แผนกลยุทธทางการเงิน

streamline city services ปรับปรุงการบริการของเมืองใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น

streamline government ปรับปรุงรัฐบาลใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น

street hockey การเลนฮ็อกกี้บนทองถนน

street index ดรรชนีถนน

street law การสอนกฎหมายใหคนทั่วไป

street light repairman ชางซอมโคมไฟถนน
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street services การซอมแซมถนน

Street Terrorism Enforcement and Prevention Act กฎหมายวาดวยการปองกันและการบังคับใชตามกฎหมายดานการกอการรายบนทองถนน

Street Tree Program โครงการบํารุงรักษาตนไมตามแนวถนน

Streets and Highway Code ประมวลกฎหมายวาดวยถนนและไฮเวย

streetscape ตกแตงถนน

strengthen เพิ่มประสิทธิภาพ

stress ความเครียด

stress management การจัดการความเครียด

strike out ขีดฆา

strikeout type ประเภทของการขีดฆา

structure mechanic กลไกที่เป็นโครงสราง

student นักเรียน, นักศึกษา

student achievement ความสําเร็จของนักเรียน

student affairs officer เจาหนาที่นักเรียนสัมพันธ

student assessment administrator คณะบริหารการประเมินนักเรียน

student board member สมาชิกคณะกรรมการนักเรียน

student body president ประธานนักเรียน

Student Internship Program โปรแกรมนักศึกษาฝึกงาน

student sports advocate ผูใหการสนับสนุนเกี่ยวกับกีฬาสําหรับนักเรียน

student youth advisor ที่ปรึกษาเยาวชนที่เป็นนักเรียน

students first องคกร Students First

study the issues carefully ศึกษาปัญหาโดยละเอียด

stylist นักออกแบบ

stylus ปากกาปลายแหลม (สําหรับใชในการออกเสียง)

subdivision กลุมยอย

subfund กองทุนยอย

subject หัวขอ

subject of initiative เปาหมายของการเริ่มตน

subject of recall เปาหมายของการเรียกคืน

subject of referendum ภายใตภาวะการขอประชามติ

subject to ถาหาก

submitted ไดเสนอ
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subpoena หมายศาลเรียกตัว

subregion ภูมิภาคยอย

subscribe now บอกรับเป็นสมาชิกตั้งแตวันนี้

subscriber ผูบิกรับเป็นสมาชิก

subscription การบอกรับเป็นสมาชิก

subsection อนุมาตรา

subsidize ใหความชวยเหลือดานการเงิน

subsidy เงินสนับสนุน

substantial มากมาย

substitute teacher ครูผูทําการสอนแทน

subsurface parking structures อาคารจอดรถใตดิน

subway รถไฟใตดิน

successor ผูสืบตําแหนง

sufficiency ความพอเพียง

suffrage สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

sugar sweetened beverages เครื่องดื่มที่มีรสหวานจากนํ้าตาล

suit การฟองรองคดี

summary สรุป

summer school โรงเรียนภาคฤดูรอน

Sunday school superintendent ผูอํานวยการโรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย

sunset ดวงอาทิตยตกดิน

superintendent ผูอํานวยการ

superintendent of public ผูอํานวยการโรงเรียนรัฐบาล

superintendent of public instruction ผูอํานวยการการสอนในโรงเรียนรัฐบาล

superintendent of Unified School District ผูอํานวยการของเขตโรงเรียนรวม

superior court ศาลสูง

superior court judge ผูพิพากษาศาลสูง

superior court referee ผูตัดสินศาลสูง

supermarket retail clerk เสมียนรานซุปเปอรมารเก็ตแบบคาปลีก

supersede การเขาแทนที่

supervised release การปลอยตัวโดยอยูในการควบคุมดูแล

supervising judge juvenile delinquency court ผูพิพากษาผูดูแลศาลเยาวชนผูกระทําผิดกฎหมาย
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supervising station clerk เสมียนผูดูแลสถานีงาน

supervising stationary engineer วิศวกรผูดูแลประจําสถานี

supervisor หัวหนางาน

supervisor shop steward ตัวแทนหวั หนาของสหภาพของสถานธุรกิจ

supervisor, children services ผูดูแลหนวยงานการบริการเด็ก

supervisor, first district ผูบริหารเขตที่หนึ่ง

supervisor-elect ผูบริหารเลือกตั้ง

supervisorial district เขตการบริหาร

supervisor's field deputy ตัวแทนภาคสนามของผูบริหาร

supplemental ballot pamphlet จุลสารบัตรเลือกตั้งเพิ่มเติม

supplemental petition การรองเรียนเพิ่มเติม

supplemental roster รายชื่อเพิ่มเติม

supplementing / supplementation การเพิ่มเติม / การเสริม

supplicate เรียกรอง

suppliers of goods and services สินคาและการบริการของซัพพลายเออร

supply accounting specialist ผูเชี่ยวชาญดานการบัญชีสินคา

support engineering manager ผูจัดการวิศวกรรมการสนับสนุน

support road, traffic, and park improvements การปรับปรุงถนนเสริม การจราจรและสวนสาธารณะ

supporting and opposing arguments การอภิปรายแบบใหการสนับสนุนและแบบคัดคาน

supportive environment การสนับสนุนสิ่งแวดลอม

supremacy clause ขอกําหนดสูงสุด

supreme court ศาลฎีกา

supreme court's chief justice หัวหนาศาลฎีกา

surety bonds ตราสารหนี้ของผูคาประกัน

surfside colony storm water protection district เขตการปองกันความเสียหายจากนํ้าทวมในเขตชุมชนขนาดเล็ก

surgeon ศัลยแพทย

surplus สวนเกิน

surplus energy พลังงานสวนเกิน

surplus water นํ้าสวนเกิน

surrender การยอมจํานน

surtax ภาษีสวนเพิ่ม

survey สํารวจ
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surveying การสํารวจ

survival spouse คูแตงงานที่มีชีวิตรอด

survivor member contributions การบริจาคของผูที่ยังมีชีวิต

survivor pension เงินบํานาญของผูที่ยังมีชีวิต

survivorship pensions เงินบํานาญของผูที่ยังมีชีวิต

SUSD Board of Trustee คณะกรรมการทรัสตี SUSD

suspension การเลื่อนการพิจารณาคดี

suspension pending trial การเลื่อนการพิจารณาคดีที่อยูในระหวางการพิจารณา

sustainable homeownership การเป็นเจาของบานถาวร

swamper คนงาน

swim teacher ครูสอนวายนํ้า

swimming pool builder ผูสรางสระวายนํ้า

sworn สาบานตน

sworn declaration of intention สาบานตนเพื่อแสดงเจตนา

synchronize เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

syndicate สหการ

syntax การสรางประโยค

system ระบบ

systems engineer วิศวกรระบบ

T.V. commentator ผูวิจารณขาวทางโทรทัศน

table ตาราง

table of contents สารบัญ

tabulation การทําเป็นตาราง

Tagalog/Filipino ภาษาตากาล็อก/ชาวฟิลิปปินส

taking office การเขารับหนาที่

talent manager ผูจัดการของผูที่มีความสามารถพิเศษ

talk show host พิธีกรทอลคโชว

talk show producer & host ผูอํานวยการและพิธีกรทอลคโชว

task force หนวยปฏิบัติการเฉพาะกิจ

tax ภาษี

tax (franchise) ภาษี แฟรนไชส

tax account บัญชีภาษี
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tax accountant นักการบัญชีภาษี

tax auditor ผูตรวจสอบภาษี

tax base เกี่ยวกับภาษี

tax bond พันธบัตรซึ่งจายจากรายไดจากการเก็บภาษี

tax burden ภาระภาษี

tax collector ผูเก็บภาษี

tax deductible คาใชจายที่นําไปหักภาษีเงินได

tax distribution การกระจายภาษี

tax evasion การหลีกเลี่ยงภาษี

tax exempt ยกเวนภาษี

tax investment controller ผูควบคุมภาษีจากการลงทุน

tax laws กฎหมายวาดวยภาษี

tax levy เรียกเก็บภาษี

tax liability หนี้สินที่เป็นภาษี

tax lien สิทธิยึดหนวงทางภาษี

tax management auditor ผูตรวจสอบการบริหารภาษี

tax offset เงินลดหยอนภาษีมลรัฐ

tax preparer ผูเตรียมภาษี

tax rate อัตราภาษี

tax rate statement การแถลงอัตราภาษี

tax reduction การหักลดหยอนภาษี

tax refund การไดคืนเงินภาษีอากร

tax registration certificates ใบรับรองการจดทะเบียนภาษี

tax relief bond พันธบัตรรายจายที่สามารถใชลดหยอนภาษี

tax report of return รายงานผลตอบแทนของภาษี

tax representative ตัวแทนภาษี

tax revenues ภาษีรายได

tax roll รายชื่อผูเสียภาษี

tax service owner เจาของบริการดานภาษี

tax statement รายการภาษี

tax status สถานภาพของภาษี

tax value มูลคาของภาษี
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tax year ปีภาษี

taxation ระบบการจัดเก็บภาษี

taxing district เขตการเก็บภาษี

taxpayer ผูเสียภาษี

taxpayer advocate ผูแทนทางกฎหมายของผูเสียภาษี

Taxpayer Consent Act กฎหมายวาดวยการยินยอมของผูเสียภาษี

Taxpayers Association สมาคมผูเสียภาษี

TDD (device for people with hearing impairments) TDD (อุปกรณสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน)

TDD (hearing impaired) TDD (ความบกพรองทางการไดยิน)

teacher ครู

Teacher Externship Program โปรแกรมฝึกอบรมการปฏิบัติงานของครู

teachers union president ประธานสหภาพครู

teaching credential ใบรับรองการสอน

team mother ทีมผูเป็นมารดา

teamsters สหภาพแรงงาน

technical / technician เทคนิค/ ชางเทคนิค

technologist ผูเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี

technology เทคโนโลยี

Technology Budget Subcommittee คณะอนุกรรมการงบประมาณดานเทคโนโลยี

technology consultant ที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี

teen counselor ที่ปรึกษาเยาวชน

Teen Court Program โปรแกรมศาลเยาวชน

telecommunications การโทรคมนาคม

telemedicine โทรเวชกรรม

telephone โทรศัพท

telephone banks ศูนยโทรศัพท

telephone operator พนักงานตอโทรศัพท

telephone service บริการทางโทรศัพท

telephone splicer ที่ตอสายโทรศัพท

telephone technician ชางโทรศัพท

television โทรทัศน

telex number หมายเลขโทรเลข
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temporary ชั่วคราว

Temporary Absence or Inability to Act กฎหมายวาดวยการไมมีตัวตนหรือไรความสามารถชั่วคราว

tenant ผูเชา

tentative ไมแนนอน

tenure/track faculty สิทธิถือครอง

term ขอตกลง

term ending สิ้นสุดวาระ

term gross receipts ขอตกลงจํานวนยอดรับทั้งสิ้นของธุรกิจ

term limit ขีดจํากัดของขอตกลง

term limitations การจํากัดสิทธิตามวาระ

term of office วาระในตําแหนง

terminal สุดทาย

terminate สิ้นสุด

termination การสิ้นสุด

terms ขอตกลง

terms and conditions ขอตกลงและเงื่อนไข

test engineer วิศวกรทดสอบ

test scores คะแนนทดสอบ

text ขอความ

text book ตําราเรียน

text of proposed law เนื้อหาของกฎหมายที่เสนอ

textile representative ตัวแทนเกี่ยวกับวัสดุสิ่งทอ

theme park สวนสนุก

therapist นักบําบัด

therefore ดังนั้น

therein after หลังจากเรื่องนั้น

third party บุคคลที่สาม

threat คุกคาม

Three Strike Law กฎหมายวาดวยการทําผิดสามครั้ง

thwarted ขัดขวาง

tier ระดับ

tiered system ระบบแบงระดับ
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tile contractor ผูรับเหมาปูกระเบื้อง

timber retraining benefits ผลประโยชนในการรักษาปาไม

time เวลา

time limit กําหนดเวลา

time of recall เวลาของการเรียกคืน

time off with pay หยุดงานโดยไดรับเงินเดือน

timekeeper ผูรักษาเวลา

title ชื่อเรื่อง

title (ex: chapter 4 of part 3 of division 4 of title 2 of the government code)
ชื่อเรื่อง (เชน  : บทที่ 4 จากสวนที่ 3 ของหมวดที่ 4 ของชื่อเรื่องที่ 2 ของประมวล

กฎหมายวาดวยการปกครอง)

Title I Academic Achievement Award รางวัลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Title I

title of property เอกสารสิทธิ์ในทรัพยสิน

title officer ตําแหนงของเจาหนาที่

title searcher คนหาตําแหนง

to be continued ดําเนินการตอ

to be voted on เพื่อออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง

to continue your voting เพื่อดําเนินการออกเสียงของทานตอ

to crack down on จัดการในเรื่อง

to protect the semi rural character เพื่อปองกันลักษณะกึ่งชนบท

to provide เพื่อจัด

to restrict ควบคุม

to vote for a candidate ออกเสียงลงคะแนนสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้ง

to vote for a measure ออกเสียงลงคะแนนสําหรับมาตรการ

tobacco litigation settlement การตกลงคดีเกี่ยวกับยาสูบ

tobacco surtax ภาษีสวนเพิ่มจากยาสูบ

toll free บริการโทรศัพทฟรี

tool design engineer วิศวกรการออกแบบเครื่องมือ

tool designer ผูออกแบบเครื่องมือ

tool die maker ผูผลิตเครื่องมือ

tool engineer วิศวกรเครื่องมือ

tool maker fabricant บริษัทผูผลิตเครื่องมือ

top two สองอันดับแรก

top two primary การเลือกตั้งขั้นตนสองอันดับแรก
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top two vote-getters ผูไดรับคะแนนเสียงในสองอันดับแรก

tot lot (co-founder) อุปกรณเด็กเลน (ผูรวมกอตั้ง)

touch screen สัมผัสจอภาพ

touch screen voting การออกเสียงลงคะแนนแบบสัมผัสจอภาพ

touchscreen early voting การออกเสียงลงคะแนนกอนกําหนดแบบสัมผัสจอภาพ

touchscreen voting application ใบสมัครการออกเสียงลงคะแนนแบบสัมผัสจอภาพ

touchscreen voting form แบบฟอรมการออกเสียงลงคะแนนแบบสัมผัสจอภาพ

tour bus driver คนขับรถทัวรโดยสาร

tour director ผูอํานวยการทองเที่ยว

Tournament of Roses การแขงขันแหงดอกกุหลาบ

town เมือง

Town Center Ad Hoc Committee คณะกรรมการเฉพาะกิจศูนยกลางเมือง

town clerk ปลัดเมือง

town council คณะเทศมนตรี

town councilmember สมาชิกคณะเทศมนตรี

toy drive รถเด็กเลน

trade การคา

trade school โรงเรียนดานการพาณิชย

trademark เครื่องหมายการคา

traffic การจราจร

Traffic and Transportation Commission คณะกรรมาธิการการจราจรและการขนสง

traffic phasing ordinance กฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนการจราจร

Traffic Quality Control Plan แผนควบคุมคุณภาพการจราจร

trainer ผูฝึก

transcriber ผูถอดความ

transfer โอน

transfer center ศูนยการโอน

transfer of powers ถายโอนอํานาจ

Transfer of Surplus to Reserve Fund การโอนเงินที่เกินไปที่กองทุนสํารอง

transfer rates อัตราการโอน

transfer station (processing facility) สถานีการโอน (สถานที่ดาเนินการ)

transferring employee พนักงานที่โอน
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transfers between funds; temporary transfer การโอนระหวางกองทุน การโอนชั่วคราว

transfers from reserve fund; โอนจากกองทุนสํารอง

transfers of appropriated funds การโอนของกองทุนที่เหมาะสม

transient ชั่วคราว

transient occupancy tax ภาษีการเขาครอบครองชั่วคราว

transit สงผาน

transit operations การดําเนินการสงผาน

transition provisions บทบัญญัติการสงผาน

Transitional-Kindergarten Program โปรแกรมชวงเปลี่ยนผานวัยอนุบาล

translated election materials เอกสารการเลือกตั้งที่ไดรับการแปล

translated official sample ballot บัตรลงคะแนนตัวอยางของทางการที่แปลแลว

translated official sample ballot pages หนาบัตรลงคะแนนตัวอยางของทางการที่แปลแลว

translation การแปล

translator นักแปล

transliteration of names การทับศัพทชื่อ

Transnet Extension Environmental Mitigation Program Principles หลักการของโครงการขยายการคุมครองสิ่งแวดลอมทาง Transnet

transparent ความโปรงใส

transportation การขนสง

transportation administrator ผูบริหารการขนสง

trauma center ศูนยการบาดเจ็บ

travel ทองเที่ยว

travel agent หนวยงานการทองเที่ยว

treasurer เหรัญญิก

Treasurer Taxpayer's Union สหภาพเหรัญญิกผูเสียภาษี

treasury bill ตั๋วเงินคลัง

treasury investment officer เจาหนาที่การลงทุนกรมคลัง

treasury note ธนบัตร

treatment of wastewater การบําบัดนํ้าเสีย

trial attorney ทนายความจําเลย

trial lawyer ทนายความจําเลย

tribal lands ดินแดนของชนเผา

tribunal ศาลยุติธรรม
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trough รางนํ้า

trust account บัญชีทรัสต

trust accountant สมุหบัญชีทรัสต

trust banker นายธนาคารทรัสต

trust lawyer ทนายความทรัสต

trustee ทรัสตี

trustee area no. บริเวณทรัสตีเลขที่

trustee areas บริเวณทรัสตี

trustee sales agent ตัวแทนฝายขายของทรัสตี

truthful statement ขอความที่เป็นความจริง

turning point project โครงการจุดวิกฤติ

TUSB Bond Oversight Watchdog Committee คณะกรรมการกลุมจับตาดูความผิดพลาดเกี่ยวกับพันธบัตรของ TUSB

tutor ครูสอนพิเศษ

tutor of handicapped ครูสอนพิเศษสําหรับผูพิการ

TV producer ผูอํานวยการผลิตรายการโทรทัศน

typist พนักงานพิมพดีด

typographical errors ความผิดพลาดทางการพิมพ

U.S. Army infantry sergeant (active and reservist) จาทหารราบของกองทัพทหารบกสหรัฐฯ (ทหารที่กําลังปฏิบัติการและทหารกองหนุน)

U.S. Chamber of Commerce สมาคมหอการคาอเมริกา

U.S. congressman / congresswoman สมาชิกรัฐสภาของสหรัฐฯ / สมาชิกรัฐสภาหญิงของสหรัฐฯ

U.S. congressman's assistant ผูชวยสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐฯ

U.S. congressman's deputy รองสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐฯ

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

U.S. Embassy สถานทูตสหรัฐฯ

U.S. House of Representative สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา

U.S. Marine Corp. veteran ทหารผานศึกนาวิกโยธินสหรัฐฯ

U.S. Navy ราชนาวีสหรัฐฯ

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

U.S. Representative สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา

U.S. representative,   district สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา, เขต ____

U.S. Selective Service Commission คณะกรรมาธิการการบริการเผื่อเลือกของสหรัฐฯ

U.S. Senate วุฒิสภาของสหรัฐฯ
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U.S. Senator วุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกา

U.S. Senator's Counsel ที่ปรึกษาวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกา

U.S. Treasurer รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ

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

U.S.-Mexico Chamber of Commerce สมาคมหอการคาสหรัฐฯ และเม็กซิโก

UCLA graduate school บัณฑิตวิทยาลัย UCLA

unalienable right สิทธิที่ไมมีใครเอาไปได

unanimously voted การออกเสียงลงคะแนนที่เป็นเอกฉันท

unbalanced budget งบประมาณที่ไมสมดุล

unclassified position ตําแหนงที่จัดกลุมไมได

unconsolidated ไมอาจรวมกลุมได

under vote ภายใตการออกเสียงลงคะแนน

undersigned ผูลงนามไวขางลางนี้

underwrite รับประกัน

underwriter ผูรับประกัน

underwriting firms บริษัทประกันภัย

unearned income รายไดที่ไมไดรับ

unemployment ตกงาน

unemployment tax contributions ภาษีพิเศษการตกงาน

unexpired ไมหมดอายุ

unexpired term วาระที่ไมหมดอายุ

unexpired term ending การสิ้นสุดวาระที่ไมหมดอายุ

unfunded liabilities หนี้สินที่ไมไดรับการสนับสนุนทางการเงิน

unification การรวมกัน

unification of school districts การรวมกันของโรงเรียนจากเขตตาง ๆ

unified รวม

Unified School District เขตโรงเรียนรวม

Unified School District Governing Board Member สมาชิกคณะกรรมการปกครองเขตโรงเรียนรวม

Unified School District Special Election การเลือกตั้งพิเศษของการปกครองเขตโรงเรียนรวม

Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (UOCACA)
กฎหมายวาดวยการขาดการลงคะแนนเสียงของประชากรที่ไมแจงและที่อยูตางประเทศ 

(UOCACA)

unincorporated ที่ไมรวมกัน

unincorporated area เขตที่ไมรวมกัน
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union สหภาพ

union organizer ผูกอตั้งสหภาพ

union worker คนงานสังกัดสหภาพ

Unique Scenic Regions ภูมิภาคที่มีทิวทัศนสวยงามเป็นเอกลักษณ

United Auto Workers สหพันธคนงานประกอบรถยนต

United Firefighters สหพันธพนักงานดับเพลิง

United Firefighters of Los Angeles สหพันธพนักงานดับเพลิงของลอสแอนเจลิส

United Methodist โบสถเมโธดิส

United Mine Workers of America สหพันธคนงานเหมืองแรของอเมริกา

United Nation องคการสหประชาชาติ

United Nation Youth Organization องคกรเยาวชนสหประชาชาติ

United Organization of Taxpayers สหพันธองคกรของผูเสียภาษี

United Paramedics of Los Angeles สหพันธหนวยกูชีพของลอสแอนเจลิส

United School District เขตโรงเรียนรวม

United States congressman / congresswoman สมาชิก รัฐสภาของสหรัฐอเมริกา/สมาชิกรัฐสภาหญิงของสหรัฐอเมริกา

United States congressman's advisor ที่ปรึกษาสมาชิก รัฐสภาของสหรัฐอเมริกา

United States congressman's deputy ผูรักษาการแทนสมาชิก รัฐสภาของสหรัฐอเมริกา

United States Department of Education Goals 2000 เปาหมายของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ ปี 2000

United States Department of Labor กระทรวงแรงงานของสหรัฐฯ

United States Election Assistance Commission คณะกรรมาธิการชวยเหลือการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา

United States Embassy, Defense Attaché Office สํานักงานเจาหนาที่สถานทูตกระทรวงกลาโหม สถานทูตสหรัฐฯ

United States House of Representatives สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา

United States Representative สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา

United States representative, ____district สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา, เขต ____

United States Senator วุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกา

United Way United Way

United Way, Regional Board of Directors คณะกรรมการภูมิภาค United Way

United We Stand America United We Stand America

Universal Health Care Coverage การครอบคลุมการดูแลรักษาสุขภาพแบบสากล

Universal Unit System ระบบหนวยงานสากล

university มหาวิทยาลัย

university student นักศึกษามหาวิทยาลัย
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unknown ไมทราบ

unopposed judges การตัดสินโดยไมมีผูใดคัดคาน

unrealized profits and losses ผลกําไรและขาดทุนที่ไมทราบ

update ปรับเปลี่ยนขอมูล

updating the charter การปรับเปลี่ยนกฎบัตร

upgrade deteriorating school classrooms and grounds ปรับเปลี่ยนการเสื่อมโทรมของชั้นเรียนและบริเวณโรงเรียน

upgrading การปรับเปลี่ยน

upholder ผูลงทุน

upper ตอนบน

urban เกี่ยวกับเมือง

urban limit line อาณาเขตจากัดของเมือง

Urban Open-Space and Recreational Program Act กฎหมายวาดวยโครงการกิจกรรมกลางแจงและสันทนาการ

urban water institute สถาบันการประปาเขตเมือง

urge เรงรัด

urgency ordinances พระราชบัญญัติการเรงดวน

urologist ศัลยแพทยทางเดินปัสสาวะ

USAF flight surgeon ศัลยแพทยการบินของราชนาวีสหรัฐฯ USAF

use of funds การใชเงินจากกองทุน

use of Los Angeles river bed การใชทองคลองของ Los Angeles

use tax ใชภาษี

usher captain หัวหนาทีมนําทาง

USN - seaman first class ราชนาวีของสหรัฐฯ USN - กะลาสีเอก

utilities representative ตัวแทนสาธารณูปโภค

utility สาธารณูปโภค

utility bill ใบเรียกเก็บเงินสาธารณูปโภค

utility tax ภาษีสาธารณูปโภค

Utility Users Tax ภาษีผูใชสาธารณูปโภค

utility worker คนงานสาธารณูปโภค

V. P. early childhood education V. P. การศึกษาสําหรับเด็กวัยแรกเริ่ม

vacancy / vacant ตําแหนงวาง / วาง

vacancy in city offices มีตําแหนงวางในสํานักงานเมือง

valedictorian ตัวแทนนักศึกษาที่กลาวสุนทรพจนในวันรับปริญญาบัตร
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validity of revenue bonds ความถูกตองของพันธบัตรรับ

valor medal เหรียญกลาหาญ

valuation การกําหนดคา

valuation of the property การกําหนดคาทรัพยสิน

van driver คนขับรถแวน

vandalism การทําลายทรัพยสิน

variances ความแปรปรวน

varnish maker ผูทํานํ้ามันเคลือบเงา

varsity cheerleader เชียรลีดเดอรทีมมหาวิทยาลัย

Vasquez mustang booster ผูสนับสนุน Vasquez mustang booster

vehicle registration ขอความเสียง

venture capitalist เงินทุนที่มีการเสี่ยงสูง

verification การยืนยันความถูกตอง

verify พิสูจนวาเป็นความจริง

vest มอบอํานาจ

vested property rights มอบอํานาจสิทธิ์ในทรัพยสิน

vesting การมอบอํานาจ

vesting and administration การมอบอํานาจและการบริหาร

veteran ทหารผานศึก

veterans administration การบริหารทหารผานศึก

veterans employment representative ตัวแทนการวาจางทหารผานศึก

veterans' homes บานของทหารผานศึก

Veterans' Homes Bond Act กฎหมายวาดวยพันธบัตรบานของทหารผานศึก

veterans hospital administrator ผูบริหารโรงพยาบาลทหารผานศึก

veterans of foreign wars ทหารผานศึกจากสงครามในตางประเทศ

veterinarian สัตวแพทย

vice mayor รองนายกเทศมนตรี

vice president รองประธานาธิบดี

vicinity บริเวณใกลเคียง

victims rights สิทธิของผูเสียหาย

video producer ผูผลิตวิดีโอ

video transcript (in ref to web candidate statement) การบันทึกคําตอคําของวิดีโอ (ที่เกี่ยวกับคําแถลงผานเว็บของผูลงสมัคร)
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videographer ชางภาพวิดีโอ

videotape operator ผูปฏิบัติงานวิดีโอเทป

vie แขงขัน

view transcript (in ref to web candidate statement) ดูรายการบันทึกคําตอคํา (ที่เกี่ยวของการคําแถลงผานเว็บของผูลงสมัคร)

The Villaraigosa-Keeley Act กฎหมาย Villaraigosa-Keeley

violate ละเมิด

virtual school โรงเรียนจําลอง

visible เห็ฯไดดวยตา

visible display การแสดงที่สามารถมองเห็น

vision การมองเห็น

visitor center ศูนยผูเยี่ยมเยียน

vocational เกี่ยวกับวิชาชีพ

vocational education อาชีวศึกษา

voice mail ขอความเสียง

voice response system ระบบเสียงโตตอบ

voice-over actress นักแสดงพากยเสียง

VoIP (Voice over Internet Protocol) VoIP (การใชงานโทรศัพทผานอินเตอรเน็ต)

volunteer อาสาสมัคร

vote ออกเสียงลงคะแนน

vote against measure ออกเสียงลงคะแนนคัดคานมาตรการ

vote both sides ออกเสียงลงคะแนนทั้งสองดาน

vote both sides of ballot ออกเสียงลงคะแนนดานสองดานของบัตรลงคะแนน

vote by mail ออกเสียงลงคะแนนโดยสงทางไปรษณีย

vote by mail ballot บัตรลงคะแนนของการออกเสียงลงคะแนนโดยสงทางไปรษณีย

vote by mail ballot application ใบสมัครบัตรลงคะแนนของการออกเสียงลงคะแนนโดยสงทางไปรษณีย

vote by mail section หมวดออกเสียงลงคะแนนโดยสงทางไปรษณีย

vote early การออกเสียงลงคะแนนเนิ่น ๆ

vote for no more than ออกเสียงลงคะแนนไมเกิน

vote for one ออกเสียงลงคะแนนเลือกเพียงหนึ่งชื่อ

vote for one group ออกเสียงลงคะแนนเลือกเพียงหนึ่งกลุม

vote for one group only ออกเสียงลงคะแนนเลือกเพียงหนึ่งกลุม เทานั้น

vote for one only ออกเสียงลงคะแนนเลือกเพียงหนึ่งชื่อ เทานั้น
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vote for one party ออกเสียงลงคะแนนเลือกเพียงหนึ่งพรรค

vote for up to ออกเสียงลงคะแนนไดถึง

vote in person ออกเสียงลงคะแนนดวยตนเอง

vote no ออกเสียงลงคะแนนวา ไม

vote no on measure ออกเสียงลงคะแนนวา ไม ในมาตรการ

vote no on proposition การออกเสียงลงคะแนนวา ไม ในขอเสนอ

vote passage requirements ขอกําหนดการผานการลงคะแนนเสียง

vote recorder ผูบันทึกการออกเสียงลงคะแนน

vote yes ออกเสียงลงคะแนนวา ใช

vote yes on measure ออกเสียงลงคะแนนวา ใช ในมาตรการ

vote yes on proposition ออกเสียงลงคะแนนวา ใช ในขอเสนอ

vote yes or no for each office ออกเสียงลงคะแนนวา ใช หรือ ไม สําหรับแตละตําแหนง

vote-by-mail application ใบสมัครการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย

vote-by-mail delivery agent authorization ตัวแทนการสงมอบการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณียที่ไดรับอนุญาต

vote-by-mail instructions คําแนะนําสําหรับการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย

vote-by-mail pamphlet จุลสารเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย

vote-by-mail precinct เขตการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย

vote-by-mail voter ผูออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย

vote-by-mail voter status สถานภาพของผูออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย

voted ballot enclosed แนบบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนแลว

vote-getter ผูสมัครรับเลือกตั้งประสบความสําเร็จในการเรียกคะแนนเสียงจากการเลือกตั้ง

voter ผูออกเสียงลงคะแนน

voter assistance hotline สายดวนความชวยเหลือสําหรับผูออกเสียงลงคะแนน

voter ballot information booklet อนุสารเกี่ยวกับขอมูลบัตรลงคะแนนของผูออกเสียงลงคะแนน

voter bill of rights สิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐานของผูออกเสียงลงคะแนน

voter file แฟมของผูออกเสียงลงคะแนน

voter fraud การฉอฉลของผูออกเสียงลงคะแนน

voter fraud hotline สายดวนเกี่ยวกับการฉอฉลของผูออกเสียงลงคะแนน

voter guide คูมือผูออกเสียงลงคะแนน

voter ID บัตรประจาตัวผูออกเสียงลงคะแนน

voter identification เอกสารรับรองผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

voter information ขอมูลของผูออกเสียงลงคะแนน
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voter information - provisional ballot ขอมูลผูออกเสียงลงคะแนน - บัตรเลือกตั้งชั่วคราว

voter information card บัตรขอมูลของผูออกเสียงลงคะแนน

voter information guide คูมือขอมูลของผูออกเสียงลงคะแนน

voter information pamphlet จุลสารขอมูลของผูออกเสียงลงคะแนน

voter initiative การเริ่มตนของผูออกเสียงลงคะแนน

voter instructions คําแนะนําของผูออกเสียงลงคะแนน

voter nominated การเสนอชื่อของผูออกเสียงลงคะแนน

voter notification card บัตรประจําตัวผูออกเสียงลงคะแนน

voter participation การเขารวมของผูออกเสียงลงคะแนน

voter receipt - please remove ใบเสร็จของผูออกเสียงลงคะแนน - กรุณานําออกไป

voter registration and election fraud hot-line สายดวนสําหรับการลงทะเบียนของผูออกเสียงลงคะแนนและการฉอฉลการเลือกตั้ง

voter registration drive แรงผลักดันการลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง

voter registration form แบบฟอรมการลงทะเบียนของผูออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนน

voter registration request line สายโทรศัพทรองขอการลงทะเบียนของผูออกเสียงลงคะแนน

voter registration rolls รายชื่อการลงทะเบียนของผูออกเสียงลงคะแนน

voter revolt การออกเสียงคัดคานของผูออกเสียงลงคะแนน

voter rights analyst ผูวิเคราะหสิทธิของผูออกเสียงลงคะแนน

voter rolls (at the polls) รายชื่อของผูออกเสียงลงคะแนน (ที่สถานเลือกตั้ง)

voter turnout จํานวนผูออกเสียงลงคะแนน

voter’s affidavit of registration บันทึกคําใหการที่เป็นลายลักษณอักษรในการลงทะเบียนของผูออกเสียงลงคะแนน

voter’s registration card บัตรการลงทะเบียนของผูออกเสียงลงคะแนน

voter-nominated office ตําแหนงที่เสนอชื่อโดยผูออกเสียงลงคะแนน

voters & information guide คูมือของผูออกเสียงลงคะแนนและขอมูล

voter's declaration การประกาศของผูออกเสียงลงคะแนน

voter's ID card บัตรประจาตัวผูออกเสียงลงคะแนน

voter's master glossary คําอภิธานศัพทตนฉบับของผูออกเสียงลงคะแนน

voter's notes หมายเหตุของผูออกเสียงลงคะแนน

voter's pamphlet จุลสารของผูออกเสียงลงคะแนน

voter's self-defense manual คูมือการปองกันตนเองของผูออกเสียงลงคะแนน

voter's signature ลายเซ็นของผูออกเสียงลงคะแนน

voter's turnout จํานวนของผูที่ออกเสียงลงคะแนน

voters with disabilities ผูออกเสียงลงคะแนนที่ทุพพลภาพ
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voters with hearing impairments ผูออกเสียงลงคะแนนที่มีความผิดปกติทางการไดยิน

voters with special needs ผูออกเสียงลงคะแนนที่มีความตองการเป็นกรณีพิเศษ

voters with visual impairments ผูออกเสียงลงคะแนนที่มีความผิดปกติทางสายตา

voting accessibility for the elderly and handicapped act กฎหมายวาดวยการเขาถึงการออกเสียงลงคะแนนของผูสูงอายุและผูที่ทุพพลภาพ

voting booth คูหาเลือกตั้ง

voting booth shelf ชั้นวางของคูหาการออกเสียงลงคะแนน

voting device อุปกรณการออกเสียงลงคะแนน

voting guide คูมือการออกเสียงลงคะแนน

voting information ขอมูลการออกเสียงลงคะแนน

voting instructions คําชี้แจงการออกเสียงลงคะแนน

voting instrument เครื่องมือการออกเสียงลงคะแนน

voting machine เครื่องออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

voting punch เครื่องเจาะรูการออกเสียงลงคะแนน

Voting Rights Act กฎหมายวาดวยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

voting rights advocate ทนายความดานสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

voting twice is a felony การออกเสียงลงคะแนนสองครั้งเป็นความผิดอาญารายแรง

votomatic เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

vulnerable ดอยโอกาส

waiter พนักงานเสิรฟชาย

waitress พนักงานเสิรฟหญิง

waiver การสละสิทธิ์

ward เขตเลือกตั้ง

warehouse expeditor ผูจัดการโกดังสินคา

warehouse worker คนงานโกดังสินคา

warehouseman เจาหนาที่โกดังสินคา

warning การเตือน

warrant การรับประกัน

wastewater นํ้าเสีย

wastewater researcher ผูวิจัยเกี่ยวกับนํ้าเสีย

water act กฎหมายเกี่ยวกับนํ้า

water agency หนวยการประปา

water agency district เขตหนวยงานการประปา
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Water Agency Finance and Planning Committee คณะกรรมการการเงินและการวางแผนของหนวยประปา

Water Agency Land Use Committee คณะกรรมการการใชพื้นที่ของหนวยประปา

Water Agency Public Relations Committee คณะกรรมการประชาสัมพันธของหนวยประปา

Water Agency Water Resources Committee คณะกรรมการแหลงทรัพยากรนํ้าของหนวยประปา

Water and Power Commissioners คณะกรรมาธิการประปาและไฟฟา

Water and Power Department กรมการประปาและไฟฟา

Water and Power Employees Death Benefit Fund กองทุนสวัสดิการการเสียชีวิตของพนักงานประปาและไฟฟา

Water and Power Employees Retirement Fund กองทุนเกษียณอายุของพนักงานนํ้าและไฟฟา

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

water and power revenue funds กองทุนรายไดของนํ้าและไฟฟา

water and power rights สิทธิเกี่ยวกับการประปาและไฟฟา

water association สมาคมการประปา

water auditor ผูตรวจสอบดานการประปา

water awareness fair นิทรรศการการตระหนักเกี่ยวกับนํ้า

water board director คณะกรรมการนํ้า

water boardmember/ board member สมาชิกคณะกรรมการนํ้า/ สมาชิกคณะกรรมการ

water chemist นักเคมีนํ้า

water code ประมวลกฎหมายวาดวยนํ้า

water committee คณะกรรมการนํ้า

water conservation specialist ผูเชี่ยวชาญการอนุรักษนํ้า

water conservationist นักอนุรักษนํ้า

water department กรมการประปา

water director ผูอํานวยการนํ้า

water district เขตประปา

Water District Special Election การเลือกตั้งพิเศษในเขตประปา

water division manager ผูจัดการแผนกการประปา

water energy analyst ผูวิเคราะหพลังงานนํ้า

water engineer วิศวกรนํ้า

water environmental liaison coordinator ผูประสานงานสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับนํ้า

water experience ประสบการณเกี่ยวกับนํ้า

water experiment การทดลองนํ้า

water facilities planner ผูวางแผนอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับนํ้า
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water flow management plan แผนการบริหารการจายนํ้า

water frontage ที่ดินชายนํ้า

water institute director ผูอํานวยการสถาบันนํ้า

water legislation representative ตัวแทนการออกกฎหมายเกี่ยวกับนํ้า

water manager ผูจัดการนํ้า

water master ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับนํ้า

water plant operator ผูปฏิบัติงานของโรงงานผลิตนํ้า

water policy analyst นักวิเคราะหนโยบายนํ้า

water pollution technician ชางเทคนิคดานมลพิษในนํ้า

water purification representative ตัวอยางการทํานํ้าใหบริสุทธิ์

water quality คุณภาพของนํ้า

water reclamation engineer วิศวกรการแปรสภาพนํ้า

water replenishment district เขตการทดแทนนํ้า

Water Replenishment District of Southern California เขตการทดแทนนํ้าของ Southern California

water resources แหลงนํ้า

Water Resources and Conservation Committee คณะกรรมการแหลงนํ้าและการอนุรักษ

water reuse program โปรแกรมการนํานํ้ากลับมาใชใหม

water revenue fund กองทุนรายไดของนํ้า

water rights สิทธิเกี่ยวกับนํ้า

water safety ความปลอดภัยของนํ้า

water scientist นักวิทยาศาสตรเกี่ยวกับนํ้า

water supply การประปา

water supply system ระบบการประปา

water systems ระบบสงนํ้า

water testing regular การทดสอบนํ้าโดยสมํ่าเสมอ

water treatment การบําบัดนํ้า

water usage level ระดับการใชนํ้า

water utility สาธารณูปโภคทางดานนํ้า

waterfront เขตริมนํ้า

watershed ลุมนํ้า

watershed protection การปกปองลุมนํ้า

watershed science laboratory หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรลุมนํ้า
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waterworks supervisor ผูควบคุมดูแลการประปา

ways and means วิถีทางและวิธีการ

web site เว็บไซต

web site designer ผูออกแบบเว็บไซต

webmaster ผูดูแลเว็บไซต

wedding coordinator ผูประสานงานการสมรส

welder ชางบัดกรี

welding การบัดกรี

Welfare and Institutions Code ประมวลกฎหมายวาดวยการสังคมสงเคราะหและสถาบัน

welfare worker พนักงานสังคมสงเคราะห

well-being ความเป็นอยูดี

West Basin Water District board member สมาชิกคณะกรรมการเขตลุมนํ้าตะวันตก

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

Western Waters Canoe Club สโมสรการลองเรือแคนนูทางนานนํ้าตะวันตก

wetland พื้นที่ชุมนํ้า

wheelchair accessible เกาอี้รถเข็นสามารถเขาถึงได

where feasible ที่เหมาะสม

whereas โดยที่

Who’s Who ใครเป็นใคร

wholesale businessman นักธุรกิจขายสง

wholesale grocery manager ผูจัดการขายสงของชํา

wholesaler ผูขายสง

widow หญิงมายเพราะสามีตาย

widower พอมายเพราะภรรยาตาย

wildlife สัตวปา

Wildlife Conservation Board คณะกรรมการการอนุรักษสัตวปา

Wildlife Conservation Law of 1947 กฎหมายวาดวยการอนุรักษสัตวปาปี 1947

wildlife conservation partnership หุนสวนการอนุรักษสัตวปา

wildlife corridor conservation authority ผูมีอํานาจในการสงวนเขตสัตวปา

wildlife habitats แหลงที่อยูของสัตวปา

willing seller ผูขายโดยสมัครใจ

winegrower ผูปลูกและผลิตเหลาองุน
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winery owner เจาของโรงกลั่นเหลาองุน

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

wire สายไฟ

wiretapping การดักฟัง

withdrawal การถอนตัว

withdrawal of nominating petition การถอนตัวจากการยื่นคํารองสมัครรับเลือกตั้ง

witness intimidation การขมขูพยาน

women club สโมสรสตรี

Women for Education Excellence สตรีเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา

Women Lawyers Association of Los Angeles สมาคมทนายความหญิงของลอสแอนเจลิส

women's rights organizer ผูกอตั้งสิทธิของสตรี

women's studies educator นักการศึกษาดานการศึกษาเกี่ยวกับสตรี

word limit ขีดจํากัดคํา

word processor โปรแกรมประมวลคํา

work based learning coordinator ผูประสานการเรียนรูจากการทํางาน

worker คนงาน

Workers' Compensation คาตอบแทนของคนงาน

Workers' Compensation benefits สวัสดิการคาตอบแทนของคนงาน

workers' rights attorney ทนายความดานสิทธิของคนงาน

WorkSource Center ศูนยจัดหางาน

world-recognized recreational สันทนาการที่ไดการยอมรับทั่วโลก

world-recognized recreational opportunities โอกาสดานสันทนาการที่ไดรับการยอมรับทั่วโลก

write-in เขียน

write-in ballot บัตรลงคะแนนดวยการเขียน

write-in ballot secrecy sleeve ซองใสบัตรเลือกตั้งลับสําหรับบัตรลงคะแนนแบบเขียน

write-in ballot stub ตนขั้วบัตรลงคะแนนแบบเขียน

write-in campaign การหาเสียงเพื่อใหผูออกเสียงลงคะแนนเลือกผูสมัครแบบเขียนชื่อ

write-in candidate ผูสมัครที่ไมมีชื่ออยูในบัตรลงคะแนน ผูออกเสียงจึงตองเขียนชื่อลงบนบัตร

write-in portion of gray secrecy envelope สวนที่เขียนของซองลับสีเทา

write-in vote การออกเสียงแกผูสมัครที่ไมมีชื่อบนบัตรลงคะแนน

writer ผูเขียน

written authorization การมอบอํานาจเป็นลายลักษณอักษร
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x-ray technologist ผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการเอ็กซเรย

yards and setbacks สนามรอบบานและระยะหางระหวางถนนและตัวบาน

years of service จํานวนปีของการบริการ

yes ใช

YMCA Board คณะกรรมการ YMCA

you have the right to คุณมีสิทธิ์ที่จะ

Young Americans Drill Team ทีมการฝึกฝนเยาวชนอเมริกัน

your polling place may have changed สถานที่เลือกตั้งของทานอาจเปลี่ยนแปลง

youth advisor ที่ปรึกษาเยาวชน

Youth and Family Master Plan แผนการหลักของเยาวชนและครอบครัว

youth authority chaplain อนุศาสนาจารยฝายบริหารของเยาวชน

youth conference การประชุมเยาวชน

youth instructor ผูสอนเยาวชน

youth master plan แผนการหลักของเยาวชน

youth partnership ความรวมมือของเยาวชน

youth program โปรแกรมสําหรับเยาวชน

youth program coordinator ผูประสานงานโครงการเยาวชน

youth services การบริการแกเยาวชน

Youth Summer Activities กิจกรรมภาคฤดูรอนของเยาวชน

youth worker คนงานผูเป็นเยาวชน

youthful วัยหนุมวัยสาว

YWCA Bright Futures อนาคตที่สดใสของ YMCA

zero tolerance approach การใชวิธีไมอดกลั้นตอการกระทําผิด

zero tolerance policies นโยบายไมอดกลั้นตอการกระทําผิด

zip code รหัส ไปรษณีย

zone เขต

zoning การแบงเขต

zoning map แผนที่การแบงเขต

zoning practice หลักการปฏิบัติในการแบงเขต

zoning regulations กฎเกณฑการแบงเขต

zoo commission คณะกรรมการสวนสัตว
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