อภิธานศัพท์
คําศัพท์สําคัญทางการเลือกตัง้

คํานํ า

อภิธานศัพท์ต่อไปนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยผู้แปลภาษาซึ่งได้รับการรับรองและมี

ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมด้านภาษาและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้ออกเสียง
เลือกตัง้ ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษจํากัด และเพื่อปรับปรุงความสอดคล้อง

ในการแปล อภิธานศัพท์เหล่านี้จึงได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยผู้แปล
ภาษารายที่สองซึ่งมีความสามารถใกล้เคียงกัน

แนวทางปฏิบัติ

คําศัพท์ที่คัดเลือกมาแปลเป็ นคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตัง้ ซึ่งใช้กันแพร่หลาย

ทัว
่ ไปในมณฑลลอสแอนเจลิส อภิธานศัพท์ที่ใช้ในการบริหารการเลือกตัง้ นี้มีคําและ

วลีรวมทัง้ สิน
้ 6,059 คํา

ข้อคิดเห็น

แผนกนี้ยินดีต้อนรับและสนับสนุนให้มีการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอภิธานศัพท์และ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง โดยติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1‐800‐815‐2666 ตัวเลือก 3
หมายเหตุ: นอกจากนี้ กรุณาใช้แหล่งข้อมูลอื่น ๆ สําหรับคําศัพท์เฉพาะที่ไม่ได้มีอยู่
ในอภิธานศัพท์นี้

Thai

English (USA)

Thai

a No vote

การออกเสียงลงคะแนนว่า ไม่

a vote against

ออกเสียงคัดค้ าน

a vote in favor

ออกเสียงสนับสนุน

a yes

ใช่

a Yes vote

การลงคะแนนเสียงว่า ใช่

A.A. degree

อนุปริญญา

A.S.

A.S.

AARP

AARP

ABA

ABA

abatement

การระงับ

abolish

เลิกล้ ม

abortion rights lawyer

ทนายความด้ านสิทธิในการทําแท้ ง

absent

ขาด

absentee ballot

บัตรเลือกตังของผู
้
้ ไม่สามารถไป ณ ที่เลือกตังได้
้

absentee ballot application

ใบสมัครบัตรเลือกตังของผู
้
้ ไม่สามารถไป ณ ที่เลือกตังได้
้

absentee voter

ผู้ลงคะแนนเสียงที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตังได้
้

abstain

ไม่ลงคะแนนเสียง

abstentions

การงดออกเสียง

abused children director

ผู้อํานวยการฝ่ ายเกี่ยวกับเด็กที่ถกู กระทําทารุณกรรม

academic

วิชาการ

academic and co-curricular achievement

การบรรลุผลสําเร็จทางวิชาการและหลักสูตรร่วม

academic performance index

ดรรชนีสมรรถภาพทางวิชาการ

academy award

รางวัลออสการ์

access

โอกาสในการเข้ าใช้

Access to Campaign Materials Act

กฎหมายว่าด้ วยโอกาสในการเข้ าใช้ เอกสารการหาเสียง

access to computers

การเข้ าถึงคอมพิวเตอร์

accessibility

การเข้ าถึงได้

accessibility to disabled voters

การเข้ าถึงผู้ลงคะแนนเสียงที่ทพุ พลภาพ

accessible

สามารถเข้ าได้

accessible to voters with disabilities

สามารถเข้ าถึงผู้ลงคะแนนเสียงที่ทพุ พลภาพ

accommodation

ที่พกั อาศัย

accordance

ความสอดคล้ อง

account

บัญชี

account clerk

พนักงานธุรการบัญชี

account executive

ผู้บริหารการบัญชี

account manager

ผู้จดั การฝ่ ายการบัญชี

accountability

ความรับผิดชอบ

accountable

แสดงความรับผิดชอบ

accountant

สมุห์บญ
ั ชี

accounting

การบัญชี

accounting professor

ผู้เชี่ยวชาญวิชาการบัญชี
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accreditation

การรับรอง

accreditation parent committee

คณะกรรมการผู้ดแู ลการรับรอง

accreditation process

ขันตอนการรั
้
บรอง

Accrediting Commissions for Schools

คณะกรรมการรับรองคุณภาพโรงเรียน

Accrediting Commissions for Schools (ACS)

คณะกรรมการรับรองคุณภาพโรงเรียน (ACS)

accrued interest

ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย

accrued unfunded liabilities

ยอดหนี ้สินสมทบค้ างจ่าย

accumulated contributions

เงินช่วยเหลือสะสม

accuracy

ความถูกต้ องแม่นยํา

achievement

การบรรลุความสําเร็จ

acquisition

การเข้ าถือสิทธิ์

acquisition of real property

การเข้ าถือสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์

acre

เอเคอร์

acre foot

เอเคอร์ ฟุต

ACS

ACS

act

กฎหมาย

act of Congress

รัฐบัญญัติ

acting

รักษาการแทน

acting equalization board member

สมาชิกคณะกรรมการรักษาการแทนกรรมาธิการภาษี

acting incumbency

รักษาการแทนในตําแหน่ง

acting presiding judge

ผู้พิพากษารักษาการแทนโดยตําแหน่ง

acting secretary of state

รักษาการเลขาธิการแห่งรัฐ

action by council

ดําเนินการโดยคณะกรรมการ

active voter file

แฟ้มของผู้ลงคะแนนปั จจุบนั

activist

นักปฏิบตั ิการหัวรุนแรง

actor

นักแสดงชาย

actress

นักแสดงหญิง

actuarial assumptions

สมมติฐานเกี่ยวกับสถิติการประกันภัย

actuarial determinations

การคํานวณเกี่ยวกับสถิติการประกันภัย

actuarial experience gains and losses

กําไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักเกี่ยวกับสถิติการประกันภัย

actuarial investigation

การสืบสวนเกี่ยวกับสถิติการประกันภัย

actuarial method

ระเบียบวิธีเกี่ยวกับสถิติการประกันภัย

actuarial services

การบริการด้ านสถิติการประกันภัย

actuarial standards

มาตรฐานเกี่ยวกับสถิติการประกันภัย

actuary

พนักงานหาค่าสถิติประกันภัย

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

ภาษี ทรัพย์สินตามราคา

ad valorem tax

ภาษี ตามราคา

ADA

ADA
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added cost

ค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้น

additional business tax

ภาษี การค้ าเพิ่มเติม

additional persons signing argument

บุคคลที่ลงชื่อการโต้ แย้ งเพิ่มเติม

additional persons signing argument against

บุคคลเพิ่มเติมที่ลงชื่อการโต้ แย้ งต่อต้ าน

address

ปราศรัย

adjacent

ใกล้ เคียง

adjudication

การชี ้ขาดตัดสิน

adjunct

เพิ่มเติม

adjunct professor

ศาสตราจารย์พิเศษ

adjustment of limits

การปรับขีดจํากัด

administer

บริหารจัดการ

administration

การบริหาร

administration building

ตึกฝ่ ายบริหาร

administration lobby

ผู้รณรงค์หาเสียงด้ านการบริหาร

administration of its affairs

การบริหารงานสัมพันธ์

administration office

สํานักงานบริหาร

administrative

เกี่ยวกับการบริหาร

administrative code

ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร

administrative code sections

มาตราประมวลกฎหมายว่าด้ วยการบริหาร

administrative cost

ค่าใช้ จ่ายจากการบริหาร

administrative expenses

ค่าใช้ จ่ายจากการบริหาร

administrative hearing representative

ตัวแทนการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการบริหาร

administrative hearings, orders and penalties

การพิจารณาคดี คําสัง่ และบทลงโทษเกี่ยวกับการบริหาร

administrative organization

การจัดระเบียบทางการปกครอง

administrative services manager

ผู้จดั การฝ่ ายบริการการบริหาร

administrative services supervisor

ผู้ควบคุมดูแลบริการเกี่ยวกับการบริหาร

administrator

ผู้บริหาร

admission tax

ภาษี การรับเข้ าเป็ นสมาชิก

admissions officer

เจ้ าหน้ าที่การรับเข้ าเป็ นสมาชิก

admitting supervisor

ผู้ควบคุมดูแลการยอมรับ

adolescent counseling services

การบริการให้ คําแนะนําแก่เยาวชน

adopt

ลงมติยอมรับ

Adopt Student Program

โปรแกรมการลงมติยอมรับนักศึกษา

adopted

ได้ ลงมติยอมรับ

adoption date

วันที่ในการลงมติยอมรับ

adoption date and operative date

วันที่ในการลงมติยอมรับและวันที่ที่มีผลบังคับ

adoption of ordinances by initiative

การลงมติยอมรับของกฎหมายโดยการเริ่มดําเนินการ

Adult and Continuing Education Community Advisory Board

คณะกรรมการการให้ คําปรึกษาของชุมชนด้ านการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง

adult education teacher

ครูสอนการศึกษาผู้ใหญ่

adult educator

นักศึกษาศาสตร์สําหรับผู้ใหญ่

adult trial

การดําเนินคดีในฐานะเป็ นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ

Advanced Placement (AP) Capstone Program

โปรแกรมการศึกษาล่วงหน้ า (AP) Capstone
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Advanced Placement Capstone Program

โปรแกรมการศึกษาล่วงหน้ า Capstone

advertising

การโฆษณา

advisor

ที่ปรึกษา

advisory board member

สมาชิกคณะกรรมการให้ คําปรึกษา

advisory bodies

คณะกรรมการให้ คําปรึกษา

advisory measure

ร่างพระราชบัญญัติการให้ คําปรึกษา

advisory panel

คณะซึ่งให้ คําปรึกษา

advisory vote

การออกเสียงเลือกตังเกี
้ ่ยวกับการให้ คําปรึกษา

advisory vote only

เฉพาะการออกเสียงเลือกตังเกี
้ ่ยวกับการให้ คําปรึกษาเท่านัน้

advocate

ผู้แทนทางกฎหมาย

advocate

ผู้สนับสนุน

aerial photography technician

ช่างเทคนิคการถ่ายภาพทางอากาศ

aeronautical technician

ช่างเทคนิคการบิน

aerospace

อวกาศและยานอวกาศ

aerospace contracts manager

ผู้ควบคุมสัญญาเกี่ยวกับยานอวกาศ

aerospace engineer

วิศวกรยานอวกาศ

aerospace scientist

นักวิทยาศาสตร์ยานอวกาศ

affiant

ผู้ให้ การ

affidavit of circulator

บันทึกคําให้ การที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรของผู้เวียนคําร้ อง

affidavit of registration

บันทึกคําให้ การที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการลงทะเบียน

affiliated

ได้ รับเข้ าเป็ นสมาชิก

affiliation

การเข้ าร่วม

affirmation

การยืนยัน

Affirmative Action Commission

คณะกรรมการการยืนยันสิทธิประโยชน์

affordable

สามารถจัดให้ ได้

AFL-CIO

สหพันธ์แรงงาน-รัฐสภาอเมริกนั ขององค์กรอุตสาหกรรม AFL-CIO

African-American Firefighters Association

สมาคมพนักงานดับเพลิงชาวแอฟริกนั -อเมริกนั

After School Programs

โปรแกรมหลังเลิกเรียน

against

ต่อต้ าน

age

อายุ

agency

ตัวแทน

aggregate par value

ผลรวมของราคาที่ตราไว้

aging

ชราภาพ

agreement

ข้ อตกลง

agricultural

เกษตรกรรม

agricultural commissioner

กรรมาธิการเกษตรกรรม

Agricultural Council of California

คณะกรรมการเกษตรกรรมแห่งรัฐ California

agriculture

การเกษตร

AIDS

โรคเอดส์

air cargo agent

หน่วยงานการขนส่งสินค้ าทางอากาศ

air cavalry

หน่วยลาดตระเวนที่ถกู ลําเลียงไปทางอากาศสูแ่ นวรบ

air commerce and air navigation

การบินพาณิชย์และการเดินอากาศ
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air conditioning contractor

ผู้รับเหมาเกี่ยวกับระบบการปรับอากาศ

air force colonel

นาวาอากาศเอก

air force honorable discharge

การออกจากตําแหน่งที่ควรค่าแก่การให้ เกียรติของกองทัพอากาศ

air force sergeant

จ่าอากาศเอก

air traffic controller

ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ

aircraft

เครื่องบิน

airline

สายการบิน

airline crewmember

ลูกเรือสายการบิน

airline pilot

กัปตันสายการบิน

airport

สนามบิน

airport neighborhood watch

การเฝ้าระวังอาชญากรรมในละแวกสนามบิน

airport police

ตํารวจสนามบิน

airport revenue fund

กองทุนรายได้ ของสนามบิน

airport systems developer

ผู้พฒ
ั นาระบบสนามบิน

airport transit access plan

แผนการเดินทางผ่านสนามบิน

alimony

ค่าอุปการะเลี ้ยงดู

all public terminal rail facilities

สถานีรถไฟปลายทางทังหมด
้

all vote-by-mail precinct

ปริมณฑลการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ทงหมด
ั้

allegation

การกล่าวหา

alliance

สหพันธ์

alliance of museums

สหพันธ์พิพิธภัณฑ์สถาน

allocation

การแบ่งส่วน

allocation for instructional materials

การแบ่งส่วนสําหรับเอกสารชี ้แจง

allowance

เบี ้ยเลี ้ยง

alphabetical order

เรียงตามลําดับอักษร

alteration

การเปลี่ยนแปลงแก้ ไข

alterations to heritage properties

การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขต่อทรัพย์สินที่เป็ นมรดก

alternate

สับเปลี่ยน

alternate residency confirmation procedure

กระบวนการยืนยันที่อยู่อาศัยทางเลือก

alternative

ทางเลือก สลับกัน

alternative budget committee

คณะกรรมการงบประมาณเผื่อเลือก

alternative education for high risk children

การศึกษาเผื่อเลือกสําหรับเด็กที่มีความเสี่ยงสูง

alternative education for high risk youth

การศึกษาเผื่อเลือกสําหรับเยาวชนที่มีความเสี่ยงสูง

alternative language needs

ความต้ องการในด้ านทางเลือกของภาษา

alumni

ศิษย์เก่า

amendment

การแก้ ไข

American

อเมริกนั

American Association of Business Persons with Disabilities

สมาคมธุรกิจอเมริกนั สําหรับบุคคลทุพพลภาพ

American Association of Retired Persons

สมาคมผู้เกษี ยณอายุของอเมริกนั

American Association of Retired Persons (AARP)

สมาคมผู้เกษี ยณอายุของอเมริกนั (AARP)

American Association of University Women

สมาคมสตรีอเมริกนั ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

American Bar Association

สมาคมเนติบณ
ั ฑิตยสภาอเมริกนั
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American Bar Association (ABA)

สมาคมเนติบณ
ั ฑิตยสภาอเมริกนั (ABA)

American Cancer Society

สมาคมโรคมะเร็งของอเมริกนั

American Cancer Society Relay for Life Committee

คณะกรรมการวิ่งผลัดเพื่อชีวิต สมาคมโรคมะเร็งอเมริกนั

American citizenship teacher

สิทธิในความเป็ นพลเมืองของครูอเมริกนั

American Diabetes Association

สมาคมโรคเบาหวานของอเมริกนั

American Disabilities Act

กฎหมายว่าด้ วยการทุพพลภาพของอเมริกนั

American dream

ความฝั นของคนอเมริกนั

American Farm Bureau Federation

สหพันธ์ฟาร์มบิวโรของอเมริกนั

American Federation of Government Employees

สหพันธ์ข้าราชการอเมริกนั

American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations

สหพันธ์แรงงาน-รัฐสภาอเมริกนั ขององค์กรอุตสาหกรรม

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

สหพันธ์แรงงาน-รัฐสภาอเมริกนั ขององค์กรอุตสาหกรรม AFL-CIO

American Federation of State, County, and Municipal Employees

สหพันธ์อเมริกนั ของข้ าราชการรัฐฯ มณฑล และเทศบาล

American Federation of Teachers

สหพันธ์ของครูชาวอเมริกนั

American Federation of Teachers College Guild

สหพันธ์ของสมาคมวิทยาลัยครูอเมริกนั

American government

รัฐบาลอเมริกนั

American Heart Association of California

สมาคมโรคหัวใจอเมริกนั แห่งรัฐ California

American Hotel & Lodging Association

สมาคมโรงแรมและบ้ านพักอเมริกนั

American Independent

อเมริกนั อิสระ

American Independent Central Committee

คณะกรรมการกลางพรรคอเมริกนั อิสระ

American Independent Party

พรรคอเมริกนั อิสระ

American Indian League and the Race Park

อินเดียนอเมริกนั ลีก และลูแ่ ข่งรถ

American Legion

องค์การทหารผ่านศึกอเมริกนั (American Legion)

American Little League

ลีกเยาวชนอเมริกนั

American Lung Association of California

สมาคมโรคปอดอเมริกนั แห่งรัฐ California

American Medical Association

สมาคมแพทย์อเมริกนั

American Political Association

สมาคมการเมืองอเมริกนั

American Public Works Association

สมาคมการโยธาสาธารณะของอเมริกนั

American Red Cross Association

สภากาชาดอเมริกา

American Sign Language

ภาษามือแบบอเมริกนั

American Sign Language (ASL)

ภาษามือแบบอเมริกนั (ASL)

American Water Works Association

สมาคมการประปาของอเมริกนั

American Water Works Association (AWWA)

สมาคมการประปาของอเมริกนั (AWWA)

American Youth Soccer Organization

องค์กรฟุตบอลเยาวชนอเมริกนั

American Youth Soccer Organization (AYSO)

องค์กรฟุตบอลเยาวชนอเมริกนั (AYSO)

American Zoo and Aquarium Association

สมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สตั ว์นํ ้าอเมริกนั (AZA)

Americana Precise Plan

แผนการความถูกต้ องของ Americana

Americans Elect

พรรคอเมริกนั อิเล็ก

Americans with Disabilities Act

กฎหมายว่าด้ วยความทุพพลภาพของอเมริกนั

Americans with Disabilities Act (ADA)

กฎหมายว่าด้ วยความทุพพลภาพของอเมริกนั (ADA)

amortization period

ระยะเวลาการผ่อนชําระหนี ้

amortize

หักลบกลบหนี ้

amphitheater

อัฒจันทร์
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analysis

การวิเคราะห์

analysis by the legislative analyst

การวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์ด้านการออกกฎหมาย

analysis of measure

การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติ

analyst

นักวิเคราะห์

anchorwoman

ผู้ประกาศข่าวหญิง

animal control commission

คณะกรรมการการควบคุมสัตว์

animal license inspector

ผู้ตรวจสอบใบอนุญาตสัตว์

animation producer

ผู้อํานวยการสร้ างภาพยนตร์แอนิเมชัน่

annex

ภาคผนวก

annex lobby

กลุม่ ผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติม

annexation

การผนวก

anniversary

วันครบรอบปี

annual audits

การตรวจสอบบัญชีประจําปี

annual charge

ค่าธรรมเนียมประจําปี

annual city budget priorities

ลําดับความสําคัญของงบประมาณประจําปี ของเมือง

annual cost of living adjustments

การปรับเปลี่ยนค่าครองชีพประจําปี

annual family health fair

นิทรรศการสุขภาพของครอบครัวประจําปี

annual independent audits

การตรวจสอบบัญชีอิสระประจําปี

annual report

รายงานประจําปี

annual review

การตรวจสอบประจําปี

annuity

รายได้ ประจําปี

anonymous

ไม่ระบุชื่อ

anonymous contributions

การบริจาคโดยไม่ประสงค์ออกนาม

answer to the statement

ตอบคําแถลงการณ์

anti-busing clergyman

การต่อต้ านของบาทหลวงในการที่รถโรงเรียนนํา นักเรียนจากต่างเขตเมืองมาเรียนที่โรงเรียนเดียวกัน

anti-criminal laws

กฎหมายต่อต้ านอาชญากรรม

anti-defamation legal aide

การช่วยเหลือเกี่ยวกับกฎหมายการต่อต้ านการหมิ่นประมาท

anti-drug programs

โปรแกรมการต่อต้ านยาเสพติด

Anti-Gang Program

การช่วยเหลือเกี่ยวกับกฎหมายการต่อต้ านการหมิ่นประมาท

anti-nuclear activist

การช่วยเหลือเกี่ยวกับกฎหมายการต่อต้ านการหมิ่นประมาท

any part

ส่วนใดส่วนหนึ่ง

AP

AP

apartment

อพาร์ทเมนท์

Apartment Association of Greater Los Angeles

สมาคมอพาร์ทเม้ นท์ของพื ้นที่รอบนคร Los Angeles

apathy

ความไม่แยแส /ขาดความกระตือรือร้ น

appeals process

ขันตอนการอุ
้
ทธรณ์

appearing

การแสดงตน

appellate

ชันอุ
้ ทธรณ์

appellate district, division

เขตการอุทธรณ์ แผนก

appendix

ภาคผนวก

appliance technician

ช่างเครื่องอุปกรณ์

applicability

การสามารถประยุกต์ใช้ ได้

Thai Glossary

7 of 152

4/12/2017

applicable rule

กฎเกณฑ์การนําไปปรับใช้

application

ใบสมัคร

apply

การสมัคร

appointed

ได้ รับแต่งตัง้

appointed at large

ได้ รับแต่งตังสํ
้ าหรับทุกคนในกลุม่

appointed incumbent

ผู้ดํารงตําแหน่งที่ได้ รับแต่งตัง้

appointed member

สมาชิกที่ได้ รับแต่งตัง้

appointed member, county central committee

สมาชิกคณะกรรมการกลางของมณฑลที่ได้ รับแต่งตัง้

appointed member, county central committee

สมาชิกคณะกรรมการกลางของมณฑลที่ได้ รับแต่งตัง้ เขตสมัชชา____

appointee

ผู้แต่งตัง้

appointing authority

ผู้มีอํานาจในการแต่งตัง้

appointive office

สํานักงานการแต่งตัง้

appointment

การแต่งตัง้

appointment and removal

การแต่งตังและการถอดถอน
้

appointment by council resolution

การแต่งตังโดยการลงมติ
้
ของคณะกรรมการ

appointment by president of the council

การแต่งตังโดยประธานของคณะกรรมการ
้

appointment notice

การออกเสียงลงคะแนนคัดค้ าน

appointment of candidates

การแต่งตังผู
้ ้ สมัคร

appointment of special prosecutor

การแต่งตังของพนั
้
กงานอัยการพิเศษ

appointment subject to civil service

การแต่งตังภายใต้
้
ภาวะข้ าราชการพลเรือน

appraiser

ผู้ประเมินราคา

appropriate

จัดสรร

appropriation of funds

การจัดสรรกองทุน

appropriations

การจัดสรร

appropriations from inappropriate balance

การจัดสรรการจ่ายงบประมาณที่ไม่สมดุล

appropriations limit

ขีดจํากัดที่เหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ

approval

การอนุมตั ิ

approval of demands on treasury

การอนุมตั ิการขอให้ มีการจ่ายเงินจากกองคลัง

approval of expenses of controller

การอนุมตั ิเรื่องค่าใช้ จ่ายของผู้ควบคุมดูแลด้ านการเงิน

approve

อนุมตั ิ

approved actuarial methods

วิธีคํานวณสถิติการประกันภัยที่ได้ รับอนุมตั ิ

appurtenant

ส่วนประกอบ

aquatics and teen center

ศูนย์กีฬาทางนํ ้าและศูนย์กิจกรรมสําหรับเยาวชน

arbitration

การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ

arbitration truing

การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการอย่างถูกต้ อง

arbitrator

อนุญาโตตุลาการ

arborist

นักวิชาชีพที่มีหน้ าที่จดั การและดูแลต้ นไม้ ใหญ่

archaeologist

นักโบราณคดี

archbishop

พระสันตปาปา

architect

สถาปนิก

architectural designer

นักออกแบบสถาปั ตยกรรม

architectural review board

คณะกรรมการตรวจสอบสถาปั ตยกรรม
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area no.

พื ้นที่หมายเลข

area office

พื ้นที่สํานักงาน

area or alignment

พื ้นที่หรือการจัดวางตําแหน่ง

area planning commissions

คณะกรรมการเกี่ยวกับการวางแผนด้ านพื ้นที่

argument

การอภิปราย

argument against

การอภิปรายคัดค้ าน

argument against measure

การอภิปรายคัดค้ านมาตรการ

argument for

การอภิปรายเพื่อ

argument in favor

การอภิปรายสนับสนุน

argument in favor of measure

การอภิปรายสนับสนุนมาตรการ

argument in opposition of

การอภิปรายคัดค้ าน

argument in support

การอภิปรายสนับสนุน

argument printed

การโต้ แย้ งที่ได้ รับการพิมพ์

arguments

การโต้ แย้ ง

armed security officer

พนักงานรักษาความปลอดภัยที่พกอาวุธ

army military police

สารวัตรทหารบก

Army National Guard Family Support Organization

องค์กรสนับสนุนครอบครัวกองกําลังป้องกันดินแดน

army veteran

ทหารผ่านศึก

around the clock

ตลอดยี่สิบสี่ชวั่ โมง

arson

การลอบวางเพลิง

art consultant

ที่ปรึกษาฝ่ ายศิลป์

art director

ผู้อํานวยการฝ่ ายศิลป์

art institute

สถาบันศิลป์

art teacher

ครูศิลปะ

Arthritis Foundation, board of directors member

มูลนิธิโรคไขข้ ออักเสบ สมาชิกคณะกรรมการอํานวยการ

article

บทความ

artifact

สิ่งประดิษฐ์

artist

ศิลปิ น

arts and athletic programs

โปรแกรมศิลปะและกีฬา

as set forth

ตามที่ระบุ

as set out

ตามที่กล่าวหา

as well as

เช่นเดียวกัน

as with

ในฐานะที่เป็ น

asbestos removal

การเอาแร่ใยหินออก

Asian Pacific Congressional Advisory Council

คณะกรรมการที่ปรึกษาสภานิติบญ
ั ญัติเอเชียนแปซิฟิก

Asian-American Committee

คณะกรรมการเอเชียน-อเมริกนั

ASL

ASL

assembly

สมัชชา

assembly bill

ร่างกฎหมายจากสมัชชา

Assembly Committee on Water, Parks and Wildlife

คณะกรรมการสมัชชาเกี่ยวกับนํ ้า สวนสาธารณะและสัตว์ป่า

assembly district

การกําหนดเขตสมัชชา

assembly district director

ผู้อํานวยการการกําหนดเขตการประชุมสภา
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assembly member

สมาชิกสภา

assembly policy advisor

ที่ปรึกษานโยบายเกี่ยวกับการประชุมสภา

assembly public safety committee

คณะกรรมการการประชุมสภาด้ านความปลอดภัยของสาธารณชน

assembly republican leader

ผู้นําการประชุมสภาของพรรครีพบั ลิกนั

assembly room

ห้ องประชุมสภา

assembly speaker

โฆษกที่ประชุมสภา

assembly woman

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง

assemblyman

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

assemblyman, district no.

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตหมายเลข

assemblywoman, district no.

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง เขตหมายเลข

assessed valuation

การกําหนดค่าที่ประเมิน

assessed value

มูลค่าที่ประเมิน

assessment

การประเมิน

Assessment Appeals Board

คณะกรรมการการอุทธรณ์เกี่ยวกับการประเมิน

assessment hearing officer

เจ้ าหน้ าที่การพิจารณาการประเมิน

assessor

ผู้ประเมิน

assessor's division chief

หัวหน้ าฝ่ ายของผู้ประเมิน

assessor's principal appraiser

ผู้ตีราคาหลักของผู้ประเมิน

asset allocation goals

เป้าหมายการจัดสรรทรัพย์สิน

asset class

ประเภทของทรัพย์สิน

assignment

การมอบหมาย

assignment pay

การจ่ายเงินสําหรับงานที่ได้ รับมอบหมาย

assistant

ผู้ช่วย

assistant county clerk

ผู้ช่วยปลัดเทศมณฑล

assistant registrar of voters

ผู้ช่วยนายทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนน

assistant secretary

ผู้ช่วยเลขานุการ

assistant superintendent

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

assisted living

การอยู่อาศัยที่มีคนคอยช่วยเหลือ

assisted living facility

สถานอํานวยความสะดวกด้ านที่อยู่อาศัยที่มีคนคอยช่วยเหลือ

assistive devices

เครื่องช่วยอํานวยความสะดวก

associate

รอง

associate city planner

รองผู้วางแผนเมือง

associate justice

ผู้พิพากษาสมทบ

associate justice court of appeals

ผู้พิพากษาสมทบของศาลอุทธรณ์

associate justice of the supreme court

ผู้พิพากษาสมทบของศาลสูง

associate of arts degree

อนุปริญญาอักษรศาสตร์

Associate of Science (A.S.) Degree

อนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์ (A.S.)

Associate of Science Degree

อนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์

associate zoning administrator

รองผู้บริหารการแบ่งเขต

association

สมาคม

association board member

สมาชิกคณะกรรมการสมาคม

Association for Los Angeles Deputy Sheriffs

สมาคมสําหรับผู้รักษาการแทนนายอําเภอ Los Angeles
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Association for Senior Day Health

สมาคมสุขภาพสําหรับผู้สงู อายุ

Association of Bay Area Governments

สมาคมของรัฐในเขตบริเวณอ่าว

Association of California Water Agencies

สมาคมหน่วยงานการประปาของรัฐ California

assumed name contributions

ชื่อผู้ที่คาดว่าจะให้ การสนับสนุน

assumption of bonds

จํานวนพันธบัตรที่คาดหมาย

astrologist

นักโหราศาสตร์

at large

รวมทังหมด
้

at large system

ระบบที่ผ้ อู อกเสียงลงคะแนนสามารถลงคะแนนให้ ทกุ ตําแหน่งในการเลือกตังนั
้ น้ ๆ

athletic commissioner

กรรมาธิการการกีฬา

attendance

การเข้ าร่วม

attention voter:

การประกาศสําหรับผู้ออกเสียงลงคะแนน

attest

ยืนยัน

attorney

ทนายความ

attorney general

อัยการสูงสุด

attorney general of California

อัยการสูงสุดแห่งรัฐ California

attorney-arbitrator

ทนายความ-อนุญาโตตุลาการ

attorney-at-law

ทนายความ

attorney-consumer advocate

ทนายความผู้แทนทางกฎหมายของผู้บริโภค

Audible

สามารถได้ ยิน

Audible dissemination

การส่งเสียงดังให้ ได้ ยิน

audio ballot

บัตรลงคะแนนแบบได้ ยินเสียงคําชี ้แจง

audio ballot booth

คูหาลงคะแนนแบบได้ ยินเสียงคําชี ้แจง

Audio Ballot Booth

คูหาการออกเสียงลงคะแนนที่สามารถใช้ หฟู ั ง

audio cassette recordings

บันทึกตลับเทป

audiologist

นักโสตสัมผัสวิทยา

audit

การตรวจสอบบัญชี (คํานาม)

audit process

กระบวนการตรวจสอบบัญชี

auditor

ผู้ตรวจสอบบัญชี

auditor-controller

ผู้ตรวจสอบบัญชี-ผู้ควบคุมดูแลด้ านการเงิน

auditorium

ห้ องประชุม

auditorium annex

ส่วนผนวกของห้ องประชุม

auditorium stage

เวทีของห้ องประชุม

Audubon Society

องค์กร Audubon

author

ผู้แต่ง

authority

ผู้มีอํานาจ

authority of officers

เจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอํานาจ

authority; conflict with other charter provisions

ผู้มีอํานาจ; ขัดกับบทบัญญัติตามกฎบัตรอื่น ๆ

authorize

ให้ อํานาจ

authorize legislation

สภานิติบญ
ั ญัติที่มีอํานาจ

auto appraiser

ผู้ประเมินราคารถยนต์

auto mechanic

ช่างยนต์

automobile claims

การเรียกร้ องเกี่ยวกับรถยนต์
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automotive supervisor

ผู้ควบคุมดูแลรถยนต์

autoworker

คนงานประกอบรถยนต์

availability

สภาพพร้ อมใช้ งาน

aviation radio man

ผู้สื่อสารทางวิทยุการบิน

aviator

นักบิน

avionics research engineer

วิศวกรการวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งการบิน

avionics technician

ช่างเทคนิคด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งการบิน

award of franchise

ให้ ได้ รับสิทธิพิเศษ

AWWA

AWWA

AYSO

AYSO

B. S. E. E.

B. S. E. E.

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

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (B.S.E.E.)

B.A.

อักษรศาสตร์บณ
ั ฑิต

B.S.

วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต

BA

BA

Bachelor of Science in Electrical Engineering

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

bachelor's degree

ปริญญาตรี

back cover

ปกหลัง

Back to School Resource Fair

งานทรัพยากรการเปิ ดภาคเรียน

back to the future

กลับสูอ่ นาคต

background

ภูมิหลัง

background and qualifications

ภูมิหลังและคุณสมบัติ

backroom deals

การตกลงลับ

bacteriologist

นักแบคทีเรียวิทยา

bail

การประกันตัว

baker

คนอบขนม

bakery

ร้ านเบเกอรี่

balanced approach

วิธีการได้ ดลุ

balanced budget

งบประมาณสมดุล

balanced statements

บัญชีการเงินสมดุล

Baldwin Park Adult and Community Education

การศึกษาผู้ใหญ่และชุมชน Baldwin Park

Baldwin Park Adult and Community Education (BPACE)

การศึกษาผู้ใหญ่และชุมชน Baldwin Park (BPACE)

ballot

บัตรลงคะแนน

ballot box

หีบใส่บตั รลงคะแนน

ballot card

บัตรลงคะแนนที่เป็ นกระดาษ

ballot designation

การระบุตําแหน่งในบัตรลงคะแนน

ballot designation worksheet

แผ่นงานการระบุตําแหน่งในบัตรลงคะแนน

ballot digest

หนังสือประมวลใจความสําคัญของบัตรลงคะแนน

ballot label

เครื่องหมายลงคะแนน

ballot layout information

ข้ อมูลแผนผังบัตรลงคะแนน

ballot measure

ร่างพระราชบัญญัติบตั รลงคะแนน

ballot measures, arguments, and text

ร่างกฎหมาย ข้ อโต้ แย้ ง และข้ อความ (ที่เกี่ยวกับ OSB)
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ballot option

การเลือกออกเสียงลงคะแนน

ballot pamphlet

แผ่นพับบัตรลงคะแนน

ballot position

ตําแหน่งบัตรลงคะแนน

ballot simplification committee

คณะกรรมการดําเนินงานเกี่ยวกับบทสรุปของมาตรการการออกเสียงลงคะแนนให้ เข้ าใจง่ายขึ ้น

ballot stub

หางบัตรลงคะแนน

ballot summary

สาระสําคัญของบัตรลงคะแนน

ballot title

ชื่อของบัตรลงคะแนน

ballot title & summary

ชื่อและสาระสําคัญของบัตรลงคะแนน

band booster

ผู้สนับสนุนหมูค่ ณะ

band room

ห้ องวงดนตรี

bang for your buck

คุ้มค่าเงิน

bank

ธนาคาร

bank statement

ใบแจ้ งสภาพบัญชี

bank teller

พนักงานรับฝาก-ถอนเงินในธนาคาร

banker

นายธนาคาร

banking game

เกมจําลองการธนาคาร

banking information security

ความปลอดภัยของข้ อมูลการธนาคาร

bankruptcy recovery bonds

พันธบัตรที่ได้ คืนจากการล้ มละลาย

banquet room

ห้ องจัดเลี ้ยง

Baptist

ผู้นบั ถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์

bar association

เนติบณ
ั ฑิตยสภา

bar from

ห้ าม

bar review instructor

อาจารย์ตรวจสอบอาชีพทนายความ

barber

ช่างตัดผม

barber shop

ร้ านตัดผม

BART and CSU peace officers

เจ้ าหน้ าที่สนั ติราชของ BART และ CSU

BART and light rail

BART และระบบรถไฟฟ้าขนาดเบา

bartender

บาร์เทนเดอร์

baseball board member

สมาชิกคณะกรรมการเบสบอล

basement

ห้ องใต้ ดิน

basic death benefit

ผลประโยชน์โดยทัว่ ไปเมื่อถึงแก่กรรม

basin water quality authority

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบคุณภาพลุม่ นํ ้า

bathroom

ห้ องนํ ้า

battalion fire chief

หัวหน้ าเขตกองกําลังดับเพลิง

bay

อ่าว

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

ได้ รับเลือกในตําแหน่งตามข้ อกําหนดที่กฎหมายกําหนดหรือไม่

beach cities health care district

เขตสาธารณสุข beach cities

Beardslee School-Golden Bell recipient

ผู้ได้ รับรางวัล Beardslee Golden Bell

beautician

ช่างเสริมสวย

beauty parlor

ร้ านเสริมสวย

beauty school owner

เจ้ าของโรงเรียนเสริมสวย

beginning

การเริ่มต้ น
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behavioral consultant

ผู้ให้ คําปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม

beholden

ความรู้สกึ ซาบซึ ้ง

below market rate

ตํ่ากว่าราคาในตลาด

beneficiary

ผู้รับประโยชน์

benefit

ผลประโยชน์

benefits administrator

ผู้บริหารผลประโยชน์

Beyond The 710

โครงการความร่วมมือ Beyond The 710

bicycle advisory commission

คณะกรรมการให้ คําปรึกษาเกี่ยวกับรถจักรยาน

bid

ประมูลราคา

bid bond

ตราสารหนี ้ประมูลราคา

bidder

ผู้ประมูล

big box

กล่องใหญ่

bikeways

ช่องทางรถจักรยาน

bilingual

สองภาษา

bilingual pollworker

เจ้ าหน้ าที่การเลือกตังที
้ ่พดู ได้ สองภาษา

bill

ร่างกฎหมาย

bill of rights

พระราชบัญญัติสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง

billiard room

ห้ องบิลเลียด

billing

ใบแจ้ งหนี ้

binding effect

ผลการเกี่ยวข้ องสัมพันธ์

biochemist

นักชีวเคมี

biological or chemical terrorism

ลัทธิก่อการร้ ายด้ วยชีววิทยาหรือสารเคมี

biologist

นักชีววิทยา

biomedical scientist

นักวิทยาศาสตร์ชีวเวช

bi-partisan

ทังสองพรรค
้

birth certificates

สูติบตั ร

birth date

วันเดือนปี เกิด

bishop

บาทหลวง

black business association

สมาคมธุรกิจของชนผิวดํา

blackjack

แบล็กแจ็ก

blank vote

การลงคะแนนเสียงแสดงความไม่พอใจหรือปฏิเสธการลงคะแนน

blight

ความเสียหาย

bloated

พองตัว

block captain, neighborhood watch

หัวหน้ าเฝ้าระวังอาชญากรรมในละแวกบ้ าน, การเฝ้าระวังอาชญากรรมในละแวกบ้ าน

blogger

บล็อกเกอร์

blue ribbon task force

หน่วยปฏิบตั ิการเฉพาะกิจที่ได้ รับรางวัลบลูริบบิ ้น

board

คณะกรรมการ

Board California Department of Transportation

คณะกรรมการกระทรวงการขนส่งของรัฐ California

board composition

องค์ประกอบคณะกรรมการ

board equalization, reviewer

กรรมาธิการภาษี , ผู้ตรวจสอบ

board examiners

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ

board member

สมาชิกคณะกรรมการ
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board member, Studio City neighborhood council

สมาชิกคณะกรรมการ สภาหมูบ่ ้ านเมือง 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

คณะกรรมการบริหารของระบบเกษี ยณอายุสําหรับพนักงานของนคร L.A.

Board of Administration of the Los Angeles City Employee Retirement Plan

คณะกรรมการบริหารตามแผนการเกษี ยณอายุสําหรับพนักงานของนคร Los Angeles

Board of Administration of the Water and Power Employees Retirement Plan

คณะกรรมการบริหารตามแผนการเกษี ยณอายุสําหรับพนักงานการประปาและไฟฟ้า

Board of Administration of the Water and Power Employees Retirement System

คณะกรรมการบริหารตามระบบการเกษี ยณอายุสําหรับพนักงานการประปาและไฟฟ้า

Board of Airport Commissioners

คณะกรรมาธิการสนามบิน

Board of Civil Service Commissioners

คณะกรรมาธิการของข้ าราชการพลเรือน

Board of Commissioners

คณะกรรมาธิการ

Board of Committee

คณะกรรมการ

Board of Directors

คณะกรรมการอํานวยการ

Board of Directors California Joint Powers Insurance Agency

คณะกรรมการอํานวยการหน่วยงานประกันภัยไฟฟ้าร่วมของรัฐ California

Board of Each Pension and Retirement System

คณะกรรมการของแต่ละระบบเบี ้ยบํานาญและการเกษี ยณอายุ

Board of Education

คณะกรรมการการศึกษา

Board of Education Election

การเลือกตังคณะกรรมการการศึ
้
กษา

Board of Education Member

สมาชิกคณะกรรมการการศึกษา

Board of Equalization

คณะกรรมาธิการภาษี

Board of Fire and Police Pension Commissioner

คณะกรรมาธิการเบี ้ยบํานาญการดับเพลิงและตํารวจ

Board of Fire Commissioners

คณะกรรมาธิการการดับเพลิง

Board of Harbor Commissioners

คณะกรรมาธิการการดับเพลิง

Board of Library Commissioners

คณะกรรมาธิการห้ องสมุด

Board of Los Angeles Unified School District

คณะกรรมการเขตโรงเรียนร่วม Los Angeles

Board of Neighborhood Commissioners

คณะกรรมาธิการหมูบ่ ้ าน

Board of Pension Commissioners

คณะกรรมาธิการเบี ้ยบํานาญ

Board of Police Commissioner

คณะกรรมาธิการตํารวจ

Board of Public Works

คณะกรรมการการโยธาสาธารณะ

Board of Recreation and Park Commissioners

คณะกรรมาธิการสันทนาการและสวนสาธารณะ

Board of Referred Powers

คณะกรรมการพลังงานที่อ้างอิง

Board of Rent Control

คณะกรรมการการควบคุมค่าเช่า

Board of Right

คณะกรรมการว่าด้ วยความเป็ นธรรม

Board of Right Manual

คณะกรรมการคูม่ ือเกี่ยวกับความเป็ นธรรม

Board of Supervisors

คณะกรรมการผู้บริหาร

Board of Trustees

คณะกรรมการทรัสตี

Board of Trustees, Seat No.

คณะกรรมการทรัสตี ที่นงั่ หมายเลข

Board of Water and Power Commissioners

คณะกรรมาธิการการประปาและไฟฟ้า

Board of Zoning Appeals

คณะกรรมการการแบ่งเขตอุทธรณ์

board president

ประธานคณะกรรมการ

board room

ห้ องประชุมคณะกรรมการ

board tax representative

คณะกรรมการตัวแทนด้ านภาษี

boardmember

สมาชิกคณะกรรมการ
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boardmember, Glendale Unified School District

สมาชิกคณะกรรมการ เขตโรงเรียนร่วม Glendale

body shop foreman

หัวหน้ างานการซ่อมแซมรถยนต์

boilermaker

ผู้ผลิตหม้ อนํ ้า

bomb squad

คณะกู้ระเบิด

bona fide sponsors

ผู้สนับสนุนโดยสุจริต

bond

พันธบัตร

bond

ตราสารหนี ้

Bond Act

กฎหมายว่าด้ วยพันธบัตร

bond authorizations

การอนุญาตพันธบัตร

bond counsel

ที่ปรึกษาด้ านพันธบัตร

bond funds

กองทุนพันธบัตร

bond holder

ผู้ถือพันธบัตร

bond indebtedness

หนี ้สินจากพันธบัตร

bond indenture

หนังสือสัญญาพันธบัตร

bond issue

การออกพันธบัตร

bond measure

ร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้ วยพันธบัตร

bond proceeds

รายได้ จากพันธบัตร

bond project list

รายชื่อโครงการพันธบัตร

bond proposition

การเสนอพันธบัตร

bond refund

การคืนพันธบัตร

bond statement

แถลงการณ์เกี่ยวกับพันธบัตร

bond types

ประเภทของพันธบัตร

bonded indebtedness

หนี ้สินจากพันธบัตร

bondholder

ผู้ถือพันธบัตร

book

หนังสือ

book publisher

ผู้ตีพิมพ์หนังสือ

bookkeeper

ผู้ทําบัญชี

booklet

อนุสาร

bookseller

คนขายหนังสือ

bookstore

ร้ านหนังสือ

bookstore owner

เจ้ าของร้ านหนังสือ

booster club

สโมสรผู้สนับสนุน

boot camp

ค่ายฝึ กทหารใหม่

borrowing and leverage

การยืมและการเพิ่มผลทางการเงิน

botanic garden

สวนพฤกษชาติ

bottler

บริษัทบรรจุขวด

boundaries

เขตแดน

boundary lines

เส้ นกําหนดขอบเขต

boy scout

ลูกเสือ

boy scout house

ค่ายลูกเสือ

boys and girls club

สโมสรเด็กชายและเด็กหญิง

BPACE

BPACE
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Braille Institute

สถาบันเบรลล์

Braille Institute Library

ห้ องสมุดสถาบันเบรลล์

branch libraries

ห้ องสมุดสาขา

bricklayer

ช่างปูน

bridge loan

เงินกู้เฉพาะหน้ าระยะสัน้

brief summary of the measures

สรุปร่างพระราชบัญญัติโดยย่อ

brigadier general

นายพลจัตวากองทัพบก

broadcast journalist

ผู้สื่อข่าววิทยุหรือโทรทัศน์

broadcaster

ผู้อา่ นข่าววิทยุหรือโทรทัศน์

broker

นายหน้ า

brokerage commissions

ค่าคอมมิชชัน่

Buckboard Days Parade

พาเหรดงานวันรถลาก

budget act

กฎหมายว่าด้ วยงบประมาณ

Budget Advisory Committee

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้ านงบประมาณ

budget analyst

ผู้วิเคราะห์งบประมาณ

Budget and Finance Committee

คณะกรรมการด้ านงบประมาณและการเงิน

budget bill

พระราชบัญญัติวา่ ด้ วยงบประมาณ

budget cuts

การตัดงบประมาณ

budget deficit committee

คณะกรรมการด้ านงบประมาณขาดดุล

budget estimates to mayor

คํานวณงบประมาณให้ นายกเทศมนตรี

budget health analyst

ผู้วิเคราะห์สถานภาพของงบประมาณ

budget priorities

ลําดับความสําคัญของงบประมาณ

budget process

การดําเนินการด้ านงบประมาณ

budget supervisor

ผู้ควบคุมดูแลงบประมาณ

budget surplus

งบประมาณเกินดุล

budgetary appropriation

การจัดสรรเกี่ยวกับงบประมาณ

builder

ช่างก่อสร้ าง

builder contractor

ผู้รับเหมาช่างก่อสร้ าง

building

อาคาร

building line requirements

ข้ อกําหนดการสร้ างบริเวณรอบอาคาร

building number

เลขที่อาคาร

building regulation

กฎเกณฑ์ของอาคาร

bulletin board

กระดานข่าว

bullying

การข่มขูใ่ ห้ กลัว

bungalow number

เลขที่บงั กาโล

bureau

สํานักงาน

Bureau of Consumer

สํานักงานของผู้บริโภค

Bureau of Consumer ban

สํานักงานการประกาศสัง่ ห้ ามผู้บริโภค

Bureau of Indian Affairs

สํานักงานอินเดียนสัมพันธ์

Bureau of Labor Statistic

สํานักงานสถิติแรงงาน

Bureau of Labor Statistic ban

สํานักงานการประกาศสัง่ ห้ ามสถิติด้านแรงงาน

bureaucracy

การบริหารแบบระบบราชการ
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bureaucracy in action

การดําเนินการบริหารแบบระบบราชการ

bureaucrats

ข้ าราชการ

bus driver

คนขับรถโดยสารประจําทาง

bus operator

คนขับรถยนต์โดยสารประจําทาง

Bus Riders Union

สหภาพผู้โดยสารรถประจําทาง

business

ธุรกิจ

business administrator

ผู้บริหารธุรกิจ

business attorney

ทนายความทางธุรกิจ

business consultant

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

business day

วันทําการ

business developer

นักพัฒนาทางธุรกิจ

business development executive

ผู้บริหารการพัฒนาทางธุรกิจ

business educator

นักการศึกษาทางธุรกิจ

business executive

ผู้บริหารทางธุรกิจ

business license

ใบอนุญาตทางธุรกิจ

business man

นักธุรกิจชาย

business management consultant

ที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจ

business mathematics

วิชาคณิตศาสตร์เชิงธุรกิจ

business owner

เจ้ าของธุรกิจ

Business People for Breast Cancer

นักธุรกิจเพื่อมะเร็งเต้ านม

Business Relations Commission

คณะกรรมการธุรกิจสัมพันธ์

business roundtable

สมาคมธุรกิจ

business surtax

ภาษี สว่ นเพิ่มทางธุรกิจ

business systems analyst

นักวิเคราะห์ระบบธุรกิจ

business woman

นักธุรกิจหญิง

businessman

นักธุรกิจชาย

businessowner

เจ้ าของธุรกิจ

businessperson

นักธุรกิจ

businesswoman

นักธุรกิจหญิง

but

แต่

butler

หัวหน้ าคนใช้

by

โดย

by appointment

โดยการนัดหมาย

by ordinance

โดยคําสัง่

cabinetmaker

ช่างทําตู้

cable advisory member

สมาชิกที่ปรึกษาด้ านเคเบิล

cable maintenance technician

ช่างดูแลรักษาสายเคเบิล

cable television

ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล

cafeteria

โรงอาหาร

cafetorium stage

เวทีที่ห้องประชุมโรงอาหารอเนกประสงค์

CAFR

CAFR

Cal. State assemblyman

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ California

Thai Glossary

18 of 152

4/12/2017

calendar day

วันตามปฏิทิน

calendar month

เดือนตามปฏิทิน

calendar of events

เหตุการณ์สําคัญตามปฏิทิน

California Academy of Sciences

สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งรัฐ California

California African-American Museum

พิพิธภัณฑ์แอฟริกนั อเมริกนั แห่งรัฐ California

California Alliance for Consumer Protection

สหพันธ์การปกป้องผู้บริโภคแห่งรัฐ California

California Army National Guard

กองกําลังรักษาความมัน่ คงแห่งชาติทางทหารแห่งรัฐ California

California assembly speaker

โฆษกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ California

California Association For Tactical Officers

สมาคมเพื่อเจ้ าหน้ าที่หน่วยยุทธวิธีแห่งรัฐ California

California Association of Crime Lab Directors

สมาคมคณะกรรมการห้ องปฏิบตั ิการสําหรับอาชญากรรมแห่งรัฐ California

California Association of Nonprofits

สมาคมเพื่อการไม่หวังผลกําไรแห่งรัฐ California

California attorney general

อัยการสูงสุดแห่งรัฐ California

California Bar Exam

การสอบเนติบณ
ั ฑิตยสภาแห่งรัฐ California

California Black Chamber of Commerce

หอการค้ าของกลุม่ คนผิวดําแห่งรัฐ California

California Board of Accountancy

คณะกรรมการการบัญชีแห่งรัฐ California

California Broadcasters Association

สมาคมผู้กระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์แห่งรัฐ California

California Building Standard Code

ประมวลกฎหมายว่าด้ วยมาตรฐานสิ่งก่อสร้ างแห่งรัฐ California

California Business for Education Excellence (CBEE) Honor Roll School

โรงเรียนธุรกิจเพื่อความเป็ นเลิศทางการศึกษาแห่งรัฐ California (CBEE)

California Business for Education Excellence Honor Roll School

โรงเรียนธุรกิจเพื่อความเป็ นเลิศทางการศึกษาแห่งรัฐ California

California Business Properties Association

สมาคมสิทธิการครอบครองทรัพย์สินทางธุรกิจแห่งรัฐ California

California Business Roundtable

สมาคมธุรกิจแห่งรัฐ California

California Chamber of Commerce

สมาคมหอการค้ าแห่งรัฐ California

California Children and Families First Trust Fund

กองทุนทรัสต์สําหรับเด็กและครอบครัวมาเป็ นอันดับแรกแห่งรัฐ California

California Code of Regulations

ประมวลกฎหมายว่าด้ วยกฎเกณฑ์ของรัฐ California

California Community College Financial Aid Administrators Association

สมาคมผู้บริหารการช่วยเหลือทางการเงินแก่วิทยาลัยชุมชนของรัฐ California

California Conservation Corps

กลุม่ อนุรักษ์ ของรัฐ California

California Constitution

รัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California

California Constitution Revision Commission

คณะกรรมาธิการแก้ ไขรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ California

California Contract Cities Association

สมาคมนโยบายด้ านสัญญาของเมืองในรัฐ California

California Correctional Peace Officers Association

สมาคมเจ้ าหน้ าที่สนั ติราชทัณฑ์แห่งรัฐ California

California Director, National Coalition Against Gambling Expansion

ผู้อํานวยการแห่งรัฐ California การประสานงานแห่งชาติตอ่ ต้ านการขยายการพนัน

California Distinguished School

โรงเรียนที่มีชื่อเสียงในรัฐ California

California District Attorneys Association

สมาคมพนักงานอัยการแห่งรัฐ California

California Division of Fairs and Expositions

แผนกงานแสดงสินค้ าและนิทรรศการแห่งรัฐ California

California driver's license

ใบขับขี่ของรัฐ California

California Elections Code

ประมวลกฎหมายว่าด้ วยการเลือกตังของรั
้
ฐ California

California Endangered Species Act

กฎหมายว่าด้ วยสัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตที่ใกล้ จะสูญพันธุ์ของรัฐ California

California Environmental Quality Act

กฎหมายว่าด้ วยคุณภาพของสิ่งแวดล้ อมแห่งรัฐ California

California Fair Political Practices Commission

คณะกรรมาธิการว่าด้ วยการปฏิบตั ิทางการเมืองที่ยตุ ิธรรมแห่งรัฐ California

California for Clean Air

โปรแกรมอากาศบริสทุ ธิ์ของรัฐ California

California Gang Intelligence Association

สมาคมฝ่ ายข่าวกรองแก๊ งใน California

California Government Executive

ฝ่ ายบริหารการปกครองของรัฐ California
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California grant

โปรแกรมเงินช่วยเหลือของรัฐ California

California Grocers Association

สมาคมผู้ขายของชําของรัฐ California

California Health and Safety Code

ประมวลกฎหมายว่าด้ วยสุขภาพและความปลอดภัยแห่งรัฐ California

California Health Manpower Commission

กรรมาธิการแรงงานเพื่อสุขภาพของรัฐ California

California Heritage Fund

กองทุนมรดกของรัฐ California

California Highway Patrolman

เจ้ าหน้ าที่ตํารวจไฮเวย์ของรัฐ California

California Institute for Regenerative Medicine

สถาบันเพื่อการปฏิรูปยาของรัฐ California

California Integrated Waste Management

การจัดการของเสียร่วมของรัฐ California

California Integrated Waste Management Board

คณะกรรมการบริหารของเสียร่วมของรัฐ California

California Judicial Council

สภาการพิจารณาคดีของรัฐ California

California legislative aide

ผู้ช่วยในการร่างกฎหมายของรัฐ California

California legislative assistant

ผู้ช่วยในการร่างกฎหมายของรัฐ California

California legislative specialist

ผู้ชํานาญการร่างกฎหมายของรัฐ California

California legislator

ผู้บญ
ั ญัติกฎหมายของรัฐ California

California legislature

สภานิติบญ
ั ญัติของรัฐ California

California library association

สมาคมห้ องสมุดของรัฐ California

California literacy

โปรแกรมการรู้หนังสือของรัฐ California

California Manufacturers Association

สมาคมผู้ผลิตของรัฐ California

California Medical Association

สมาคมแพทย์ของรัฐ California

California Mexican-American Chamber of Commerce

หอการค้ าเม็กซิกนั -อเมริกนั แห่งรัฐ California

California Narcotics Association

สมาคมปราบปรามยาเสพติดแห่งรัฐ California

California New Motor Voter Act

กฎหมายผู้ออกเสียงลงคะแนนที่เป็ นผู้ขบั ขี่ใหม่แห่งรัฐ California

California Nurses Association

สมาคมพยาบาลแห่งรัฐ California

California Organization of Police and Sheriffs

องค์กรตํารวจและนายอําเภอแห่งรัฐ California

California Organization of Sheriffs

องค์กรนายอําเภอแห่งรัฐ California

California Peace Officers Association

สมาคมเจ้ าหน้ าที่สนั ติราชแห่งรัฐ California

California Police Chiefs Association

สมาคมผู้บญ
ั ชาการตํารวจแห่งรัฐ California

California Political Reform Act of 1996

กฎหมายว่าด้ วยการปฏิรูปการเมืองแห่งรัฐ California ปี 1996

California Professional Firefighters

พนักงานดับเพลิงมืออาชีพแห่งรัฐ California

California Public Library Construction and Renovation Board

คณะกรรมการการก่อสร้ างและบูรณะห้ องสมุดสาธารณะแห่งรัฐ California

California Reading and Literacy Improvement

โปรแกรมการปรับปรุงการอ่านและการรู้หนังสือแห่งรัฐ California

California Register of Historic Resources

การจดทะเบียนแหล่งประวัติศาสตร์แห่งรัฐ California

California Reserve Peace Officers Association

สมาคมเจ้ าหน้ าที่สนั ติราชกองหนุนแห่งรัฐ California

California School Boards Association

สมาคมคณะกรรมการโรงเรียนแห่งรัฐ California

California School Employee Association

สมาคมพนักงานโรงเรียนในรัฐ California

California Science Center

ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งรัฐ California

California senator

วุฒิสมาชิกรัฐ California

California Small Business Alliance

สมาพันธ์ธรุ กิจขนาดเล็กแห่งรัฐ California

California Small Business Roundtable

สมาคมธุรกิจรายย่อยแห่งรัฐ California

California speaker's assistant

ผู้ช่วยโฆษกประจํารัฐ California

California Special Districts Association

สมาคมเขตพิเศษในรัฐ California

California Special Districts Association (CSDA)

สมาคมเขตพิเศษในรัฐ California (CSDA)
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California state assembly information

ข้ อมูลเกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ California

California State Assembly Information Technology Budget Subcommittee

คณะอนุกรรมการงบประมาณเทคโนโลยีสารสนเทศของสภา ผู้แทนราษฎรรัฐ California

California state assembly member

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ California

California state assemblyman

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ California

California state assemblymember

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ California

California state assemblyperson

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ California

California State Association of Counties

สมาคมของมณฑลต่าง ๆ แห่งรัฐ California

California State Building & Construction Trades Council

สมาคมการค้ าเกี่ยวกับอาคารและการก่อสร้ างของรัฐ California

California state controller

ผู้ควบคุมการเงินของรัฐ California

California State Council of Laborers

สภาแรงงานแห่งรัฐ California

California State Employee Association

สมาคมพนักงานของรัฐ California

California State Employee Association (CSEA)

สมาคมพนักงานของรัฐ California (CSEA)

California State Firefighters Association

สมาคมดับเพลิงของรัฐ California

California State ID Card

บัตรประจําตัวประชาชนรัฐ California

California state lawmaker

ผู้บญ
ั ญัติกฎหมายของรัฐ California

California state legislator

ผู้บญ
ั ญัติกฎหมายของรัฐ California

California state lottery

ล็อตเตอรี่แห่งรัฐ California

California State Permit Streamlining Act

กฎหมายว่าด้ วยการปรับปรุงใบอนุญาตของรัฐ California

California State PTA

PTA ของรัฐ California (ความร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครองนักเรียน)

California state senator

วุฒิสมาชิกรัฐ California

California State Sheriffs Association

สมาคมนายอําเภอของรัฐ California

California State Treasurer

เหรัญญิกรัฐ California

California State University

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ California

California State University (CSU)

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ California

California State University System

ระบบมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ California

California Tahoe Conservancy

การอนุรักษ์ ทะเลสาบ Tahoe ของรัฐ California

California tax counselor

ที่ปรึกษาด้ านภาษี ของรัฐ California

California Taxpayers Action Network

เครือข่ายการดําเนินงานของผู้เสียภาษี แห่งรัฐ California

California Taxpayers' Association

สมาคมผู้เสียภาษี ของรัฐ California

California Teachers Association

สมาคมครูแห่งรัฐ California

California Teaching Credential

หนังสือรับรองการสอนของรัฐ California

California Term Limit Committee

คณะกรรมการเกี่ยวกับการจํากัดวาระของรัฐ California

California Union of Safety Employees

สหภาพแรงงานว่าด้ วยความปลอดภัยของพนักงานรัฐ California

California Voters Bill of Rights Act

กฎหมายว่าด้ วยสิทธิเสรีภาพขันมู
้ ลฐานของผู้ออกเสียงลงคะแนนรัฐ California

California Waterfowl Habitat Program- Phase II

โปรแกรมเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ของนกนํ ้า (Waterfowl Habitat) - ระยะที่ 2 ของรัฐ California

Californians for Indian Self-Reliance

โปรแกรมการพึ่งพาตนเองสําหรับชนพื ้นเมืองอเมริกนั ของชาว California

Californians Safe Parks

สวนสาธารณะปลอดภัยของรัฐ California

California's Colorado River Rights and Resources

สิทธิและแหล่งทรัพยากรในแม่นํ ้า Colorado ของรัฐ California

California's death penalty

โทษประหารชีวิตของรัฐ California

calling special elections

การเรียกร้ องให้ มีการเลือกตังพิ
้ เศษ

CalWORKs

โอกาสในการทํางานและความรับผิดชอบต่อเด็กแห่งรัฐ California (CalWORKs)

Camp Fire Girls of America

การเข้ าค่ายกองไฟสําหรับเด็กหญิงแห่งอเมริกา
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campaign contribution

การช่วยเหลือการรณรงค์หาเสียง

campaign contribution limitations

ข้ อจํากัดการช่วยเหลือการรณรงค์หาเสียง

campaign coordinator

ผู้ประสานงานการรณรงค์หาเสียง

campaign disclosure

การเปิ ดเผยการรณรงค์หาเสียง

campaign expenditures - uncontrolled by candidate or committee

ค่าใช้ จ่ายในการรณรงค์หาเสียง - ที่ไม่ได้ มีการควบคุมจากผู้สมัครรับเลือกตังหรื
้ อคณะกรรมการ

campaign field director

ผู้อํานวยการการรณรงค์หาเสียงภาคสนาม

campaign finance

การเงินในการรณรงค์หาเสียง

campaign financial disclosure

การเปิ ดเผยด้ านการเงินในการรณรงค์หาเสียง

Campaign for Tobacco-Free Kids

การรณรงค์เพื่อให้ เด็กปลอดบุหรี่

campaign headquarter

กองบัญชาการรณรงค์

campaign representative

ตัวแทนการรณรงค์

campaign spending

การใช้ จ่ายในการรณรงค์หาเสียง

campus

บริเวณวิทยาเขต

cancer researcher

ผู้วิจยั เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

candidate

ผู้สมัคร

candidate filing

การยื่นใบสมัครรับเลือกตัง้

candidate for judge of the superior court, office no.

ผู้สมัครสําหรับตําแหน่งผู้พิพากษาศาลสูง ตําแหน่งหมายเลข

candidate for member of

ผู้สมัครเพื่อเป็ นสมาชิกของ

candidate nomination procedures

การดําเนินการการได้ รับเสนอชื่อเป็ นผู้สมัคร

candidate statement

แถลงการณ์ของผู้สมัคร

candidate to succeed

ผู้สมัครเพื่อความสําเร็จ

candidate's filing fee

ค่าธรรมเนียมใบสมัครของผู้สมัคร

candidate's running for

การลงสมัครของผู้สมัครรับเลือกตังสํ
้ าหรับ

canvass

นับคะแนน

CAO

CAO

capital expenditure bond fund

กองทุนพันธบัตรค่าใช้ จ่ายของรัฐ

capital facilities financing strategy

กลยุทธ์ทางการเงินเกี่ยวกับอาคารหน่วยงานของรัฐ

capital improvement

การปรับปรุงเงินทุน

capital improvement plan

แผนปรับปรุงเงินทุน

capital outlays fund

กองทุนต้ นทุนค่าใช้ จ่าย

capitol building

อาคารหน่วยงานของรัฐ

captain

ผู้บญ
ั ชาการ

captain commanding officer 911

ผู้บญ
ั ชาการควบคุมสายด่วน 911

captions and references

คําบรรยายและการอ้ างอิง

car rail

ตู้รถโดยสารของรถไฟ

carbon canyon specific plan

แผนการเฉพาะกิจ carbon canyon

card

บัตร

card

ไพ่

card club

สโมสรไพ่

card room

ห้ องสําหรับเล่นไพ่

cardio/respiratory therapist

ผู้เชี่ยวชาญการบําบัดโรคเกี่ยวกับหัวใจ/ระบบการหายใจ

cardiovascular surgeon

ศัลยแพทย์ด้านหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
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career

อาชีพ

Career Pathway Program

โครงการฝึ กอบรมอาชีพ

Career Pathways and Technical Programs

โปรแกรมเส้ นทางและเทคนิคสายอาชีพ

carefully weigh proposals

ข้ อเสนอการหยัง่ เสียงด้ วยความระมัดระวัง

caregiver

ผู้ให้ การดูแล

caretaker

ผู้ดแู ล

cargo supervisor

ผู้ควบคุมดูแลการส่งสินค้ า

caring

การให้ การดูแล

carpenter

ช่างไม้

carpenter's business representative

ตัวแทนธุรกิจช่างไม้

carpool

รถยนต์ที่มีตงแต่
ั ้ สองคนขึ ้นไป

carpool lanes

ช่องถนนสําหรับรถยนต์ที่มีผ้ โู ดยสารตังแต่
้ สองคนขึ ้นไป

Carson City commissioner

กรรมาธิการเมือง Carson

case hearing representative

ตัวแทนการพิจารณาคดี

case management

การบริหารจัดการคดี

cases of hit & run

คดีชนแล้ วหนี

cash basic fund

กองทุนเงินสดพื ้นฐาน

cash contributions

การบริจาคเงินสด

cashier

พนักงานรับเงิน

cashier check

แคชเชียร์เช็ค

casino

บ่อนการพนัน

cast

การออกเสียง

casting director

ผู้อํานวยการการลงคะแนนตัดสิน

casting pattern manufacturer

ผู้ผลิตรูปแบบการออกเสียง

casting technician

เจ้ าหน้ าที่ช่างหล่อผลิตภัณฑ์

casting vote

การออกเสียง

casualty claims adjuster

ผู้เจรจาตกลงการเรียกร้ องกรณีที่มีผ้ เู สียชีวิตหรือได้ รับบาดเจ็บ

casualty insurance underwriter

ผู้รับประกันภัยกรณีการประกันที่มีผ้ เู สียชีวิตหรือได้ รับบาดเจ็บ

categories

ประเภท

caterer

ผู้บริการจัดเลี ้ยง

catering director

ผู้อํานวยการบริการจัดเลี ้ยง

catholic charities

มูลนิธิการกุศลของศาสนาแคธอลิค

caucus

การประชุมของพรรคการเมือง

caveat

คําเตือน

CBEE

CBEE

CCC

CCC

cellphone number

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

cemetery

สุสาน

censure

ตําหนิ

census bureau

สํานักงานการสํารวจจํานวนประชากร

center

ศูนย์กลาง

center branch

สาขากลาง
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center room

ห้ องกลาง

Central Christian Church

โบสถ์กลางศาสนาคริสต์

Central Coastal Natural Community Conservation Plan

แผนการอนุรักษ์ ธรรมชาติของชุมชนใกล้ ชายฝั่ งตอนกลาง

central committee member

สมาชิกคณะกรรมการกลาง

central library

ห้ องสมุดกลาง

Centralized City Purchasing System

ระบบการซื ้อศูนย์กลางของเมือง

centralized terminal facility

อาคารปลายทางที่เป็ นส่วนกลาง

CEO

CEO

CEO (chief executive officer)

CEO (ผู้บริหารสูงสุด)

certain agencies of city government

หน่วยงานโดยเฉพาะของฝ่ ายบริหารเมือง

Certificate of Apprenticeship

ประกาศนียบัตรรับรองการฝึ กหัดงาน

certificate of circulator

ใบรับรองการหมุนเวียน

certificate of correctness

ใบรับรองความถูกต้ อง

certificate of naturalization

ใบรับรองการแปลงสัญชาติ

certificate of nomination

ใบรับรองการได้ รับเสนอชื่อเข้ ารับการเลือก

certification

ใบรับรอง

certification of neighborhood councils

ใบรับรองของคณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

certification of official election results

ใบรับรองผลการเลือกตังที
้ ่เป็ นทางการ

certification qualifications

ใบรับรองคุณสมบัติ

certified

ที่ได้ รับการรับรอง

certified candidate

ผู้สมัครรับเลือกตังที
้ ่ได้ รับการรับรอง

certified candidate videos and contact information

วิดีโอและข้ อมูลการติดต่อของผู้สมัครรับเลือกตังที
้ ่ได้ รับการรับรอง

certified financial planner

ผู้วางแผนทางการเงินที่ได้ รับการรับรองคุณวุฒิ

certified list of candidates

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตังที
้ ่ได้ รับการรับรอง

Certified Local Community Conservation Corps Programs

โปรแกรมกลุม่ อนุรักษ์ แห่งชุมชนท้ องถิ่นที่ได้ รับการรับรอง

certified mail

จดหมายลงทะเบียน

certified public accountant

ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้ รับการรับรอง

certify

รับรอง

certifying

การรับรอง

CFO

CFO

CFO

CFO (ผู้บริหารการเงินสูงสุด)

chad

ชาด (เศษกระดาษ)

chair

ประธาน

chair of the Los Angeles County Board of Supervisors

ประธานคณะกรรมการผู้ควบคุมดูแลมณฑล Los Angeles

chair, Budget & Finance Committee

ประธาน คณะกรรมการงบประมาณและการเงิน

chair, Congress of Seniors

ประธาน สภานิติบญ
ั ญัติอาวุโส

chair, Governmental Efficiency

ประธาน ความมีประสิทธิภาพแห่งการปกครอง

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

ประธาน P.R.I.D.E. คณะกรรมการการวางแผนและการใช้ ที่ดิน

chair, Party of County

ประธานคณะของมณฑล

chair, Personnel Committee

ประธาน คณะกรรมการบุคลากร

chair, Public Safety Committee

ประธาน คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ

chairman

ประธาน
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chairman - Navy Restoration Advisory Board

ประธาน - คณะกรรมการการให้ คําปรึกษาการฟื น้ ฟูราชนาวี

chairman Citizens Charter Reform Task Force

ประธานหน่วยปฏิบตั ิการเฉพาะกิจด้ านการปฏิรูปกฎบัตรของพลเมือง

chairman Emeritus of Libertarian Party

ประธานกิตติคณ
ุ พรรคเสรีนิยม

chairman for Elementary Site Facilities Committee

ประธานคณะกรรมการสําหรับที่ตงโรงเรี
ั้
ยนประถม

chairman Planning Commission

ประธานคณะกรรมการการวางแผน

chairman, Economic Alliance

ประธานสหพันธ์ทางเศรษฐกิจ

chairman, Merit Commission

ประธานคณะกรรมการพิทกั ษ์ ระบบคุณธรรม

chairman, National Water Research Institute Bottled Water

ประธาน สถาบันวิจยั นํ ้าแห่งชาติสําหรับนํ ้าที่บรรจุในขวด

chairman, Southeast Area Animal Control Authority

ประธาน ผู้มีอํานาจด้ านการควบคุมสัตว์ในเขตตะวันออกเฉียงใต้

chairperson

ประธาน

chairperson Empowerment Congress

ประธานสภานิติบญ
ั ญัติในการมอบอํานาจเพื่อความถูกต้ อง

chairperson, assessment appeals

ประธานประเมินการอุทธรณ์

chairperson, California Public Policy Committee

ประธานคณะกรรมการว่าด้ วยนโยบายสาธารณะของรัฐ California

Challenge 2000 Steering Committee

คณะกรรมการการวางระเบียบวาระการประชุม Challenge 2000

challenged ballot

การคัดค้ านการออกเสียง

challenging times

เวลาของการคัดค้ าน

chamber executive director

ผู้อํานวยการฝ่ ายบริหารของหอการค้ า

Chamber of Commerce

หอการค้ า

Chamber of Commerce CEO

CEO ของหอการค้ า

Chamber of Commerce member

สมาชิกหอการค้ า

chancellor

อธิการบดี

change of address

เปลี่ยนที่อยู่

change of name

เปลี่ยนชื่อ

change of occupation

เปลี่ยนอาชีพ

change of party

เปลี่ยนพรรค

change orders

เปลี่ยนคําสัง่

changes in Civil Service Discipline Provisions

เปลี่ยนแปลงบทบัญญัติวา่ ด้ วยวินยั ของข้ าราชการพลเรือน

changes in election procedures

เปลี่ยนแปลงการดําเนินการเลือกตัง้

chapel administrator

ผู้บริหารโบสถ์

chaplain

อนุศาสนาจารย์

chapter

บท

chapter

บทองค์กร

chapter and section translation

การแปลถ้ อยคําในบทและหมวด

Character Counts and Respect Programs

โปรแกรม Character Counts and Respect

charge

คิดเงิน

charger club sponsor

ผู้สนับสนุนสโมสรผู้เรียกเก็บเงิน

charitable raffles

การขายสินค้ าโดยการจับฉลากเพื่อการกุศล

charitable volunteer

อาสาสมัครงานการกุศล

charity

การกุศล

charity fund raiser

การระดมเงินทุนเพื่อการกุศล

charter

กฎบัตร

charter "cleaning up"

กฎบัตร "การทําความสะอาด"
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charter amendment

การแก้ ไขกฎบัตร

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

กฎบัตรสําหรับมณฑลและเมือง

chat

พูดคุย

checking account

บัญชีกระแสรายวัน

checklist

รายการตรวจสอบ

checks and balances

เช็คและยอดเงินคงเหลือ

checks and balances

ตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจ

chemical engineer

วิศวกรเคมี

chemical engineering student

นักศึกษาคณะวิศวกรรมเคมี

chemist

นักเคมี

chemistry professor

ผู้เชี่ยวชาญวิชาเคมี

chess instructor

ครูผ้ สู อนเกมหมากรุก

chess journalist

ผู้เขียนข่าวเกี่ยวกับเกมหมากรุก

chess promoter

ผู้สนับสนุนเกมหมากรุก

chief

หัวหน้ า

chief arbitrator

ประธานการตัดสิน

chief deputy

รักษาการแทนหัวหน้ า

chief educational officer

ผู้บริหารสูงสุดฝ่ ายการศึกษา

chief executive

ผู้บริหารสูงสุด

Chief executive officer

ผู้บริหารสูงสุด

chief justice

หัวหน้ าผู้พิพากษา

chief justice of the supreme court

หัวหน้ าผู้พิพากษาประจําศาลฎีกา

chief LAPD

ผู้บงั คับบัญชากรมตํารวจ LAPD

chief legislative analyst

นักวิเคราะห์ทางกฎหมายสูงสุด

chief legislative analyst (CLA)

นักวิเคราะห์ทางกฎหมายสูงสุด (CLA)

chief of police

อธิบดีกรมตํารวจ

chief of staff

หัวหน้ าผู้ดแู ลระดับสูง

Child Abuse Task Force

หน่วยปฏิบตั ิการเฉพาะกิจปราบปรามการทําทารุณต่อเด็ก

child advocate

ผู้แทนทางกฎหมายสําหรับเด็ก

child attendance officer official

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบการเข้ าเรียนของเด็กที่เป็ นทางการ

child behavior counselor

ที่ปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเด็ก

child care administrator

ผู้บริหารสถานเลี ้ยงเด็ก
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child care facility

สถานเลี ้ยงเด็ก

child care provider

ผู้ให้ การดูแลเลี ้ยงเด็ก

Child Care Resource & Referral Network

เครือข่ายแหล่งข้ อมูลสําหรับสถานเลี ้ยงเด็กและการแนะนําสถานเลี ้ยงเด็ก

child development professional

ผู้เชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาเด็ก

child molestation prosecutor

อัยการคดีการลวนลามทางเพศผู้เยาว์

child safety advocate

ผู้แทนทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็ก

child support

ค่าเลี ้ยงดูบตุ รในกรณีหย่าร้ าง

childcare non-profit president

ประธานสถานเลี ้ยงเด็กที่ไม่แสวงหาผลกําไร

Children and Families First

โปรแกรมเด็กและครอบครัวมาเป็ นอันดับแรก

Children and Families First Trust Fund

กองทุนทรัสต์สําหรับเด็กและครอบครัวมาเป็ นอันดับแรก

children center teacher

ครูประจําศูนย์เด็ก

Children First-Now and Always

โปรแกรมเด็กและครอบครัวมาเป็ นอันดับแรกเสมอ

children's clinic

คลินิกสําหรับเด็ก

Children's Day Parade

พาเหรดวันเด็ก

Children's Defense Fund

กองทุนเพื่อการสนับสนุนและวิจยั สําหรับเด็ก

Chinese

จีน

Chinese-American Elected Officials Association

สมาคมฝ่ ายบริหารของจีน-อเมริกนั ที่ได้ รับเลือกแล้ ว

chiropractic doctor

แพทย์จดั กระดูก

chiropractor

แพทย์จดั กระดูก

choir

คณะร้ องเพลงประสานเสียงในโบสถ์

Christian Methodist Episcopal Church

โบสถ์คริสเตียน เมโธดิส เอพิสคะเพิล

Christmas Food Basket Committee Member

สมาชิกคณะกรรมการการบริจาคอาหารสําหรับเทศกาลคริสต์มาส

Christmas tree distributor

ผู้จําหน่ายต้ นคริสต์มาส

Christopher Commission

คณะกรรมาธิการ Christopher

church

โบสถ์

Church of Christ

โบสถ์ศาสนาคริสต์

church room

ห้ องโถงโบสถ์

CIA

สํานักงานกลางการสืบราชการลับ (CIA)

Cigarette and Tobacco Products Surtax Fund Revenues

กองทุนรายได้ จากภาษี สว่ นเพิ่มของผลิตภัณฑ์บหุ รี่ และยาสูบ

cinematographer

ช่างถ่ายภาพยนตร์

circulate

หมุนเวียน

circulation

การหมุนเวียน

circulator

ตัวหมุนเวียน

citizen

พลเมือง

Citizen Advisory Committee

คณะกรรมการให้ คําปรึกษาแก่ประชาชน

Citizen Commission

กรรมาธิการเพื่อประชาชน

Citizen Committee

คณะกรรมการจากพลเมือง

citizen of the year

บุคคลยอดเยี่ยมแห่งปี

citizen oversight

การควบคุมดูแลพลเมือง

Citizens Against Lawsuit Abuse

กลุม่ พลเมืองต่อต้ านการดําเนินการในทางที่ผิดในการฟ้องร้ องคดี

Citizens Charter

กฎบัตรของประชาชน

Citizens Charter Reform Task Force

หน่วยปฏิบตั ิการเฉพาะกิจเพื่อการปฏิรูปรัฐธรรมนูญของประชาชน
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Citizens Committee

คณะกรรมการประชาชน

Citizens Financial Advisory

ผู้ให้ คําปรึกษาทางการเงินแก่ประชาชน

Citizens for a Sound Economy

กลุม่ พลเมืองเพื่อเศรษฐกิจที่ดี

Citizens for Law and Order

กลุม่ พลเมืองเพื่อการปฏิบตั ิตามบทแห่งกฎหมาย

Citizens for Public Safety

กลุม่ พลเมืองเพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน

Citizen's Oversight Committee

คณะกรรมการควบคุมดูแลของพลเมือง

Citizens Planning Council

คณะกรรมาธิการการวางแผนเพื่อพลเมือง

Citizens Police Academy

สถาบันตํารวจเพื่อพลเมือง

Citizens Review Committee

คณะกรรมการตรวจสอบของพลเมือง

Citizens' Task Force

หน่วยปฏิบตั ิการเฉพาะกิจของพลเมือง

Citizens to Turn L.A. Around

กลุม่ พลเมืองเพื่อการปรับปรุง L.A.

Citizens Watchdog Group

กลุม่ จับตาประชาธิปไตยของพลเมือง

Citizens’ Advisory Committee

คณะกรรมการเพื่อการให้ คําปรึกษาแก่พลเมือง

citizenship

สิทธิในความเป็ นพลเมือง

city

เมือง

city administrative officer

เจ้ าหน้ าที่การบริหารของเมือง

city administrative officer (CAO)

เจ้ าหน้ าที่การบริหารของเมือง (CAO)

city attorney

อัยการเมือง

city attorney's impartial analysis of measure

การวิเคราะห์พระราชบัญญัติที่เป็ นกลางของอัยการเมือง

city bonds

พันธบัตรของเมือง

city charter

กฎบัตรของเมือง

city clerk

ปลัดเทศบาลเมือง

city clerk office

สํานักงานปลัดเทศบาลเมือง

city commissioner

กรรมาธิการเมือง

city costs

ค่าใช้ จ่ายของเมือง

city council

สภาเทศบาลเมือง

city council member

สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

city council member's aide

ผู้ช่วยของสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

city council president pro tempore

ประธานสภาเทศบาลเมืองดํารงตําแหน่งชัว่ คราว

City Council Veto of Board Actions

สภาเทศบาลเมืองปฏิเสธการดําเนินการของคณะกรรมการ

city council woman

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหญิง

city council, seat

ตําแหน่งสภาเทศบาลเมือง

city councilman

สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

city councilmember

สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

city councilwoman

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหญิง

city elected officials

เจ้ าหน้ าที่ของเมืองที่ได้ รับเลือก

city election code

ประมวลกฎหมายการเลือกตังของเมื
้
อง

city elections

การเลือกตังของเมื
้
อง

city employee

ข้ าราชการของเมือง

City Employees Retirement System

ระบบเกษี ยณอายุข้าราชการของเมือง

city engineer

วิศวกรของเมือง

city ethics commission

คณะกรรมการจริยธรรมของเมือง
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City Ethics Commission; special prosecutor

คณะกรรมการจริยธรรมของเมือง พนักงานอัยการพิเศษ

city finance director

ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงินของเมือง

city general fund

กองทุนทัว่ ไปของเมือง

City General Municipal Election

การเลือกตังเทศบาลเมื
้
องทัว่ ไป

city government

ฝ่ ายบริหารเมือง

City Government Reform

การปฏิรูปฝ่ ายบริหารเมือง

city hall

ศาลากลางของเมือง

City Hall Remodeling Project

โครงการปรับปรุงศาลากลาง

City Hall Task Force

หน่วยปฏิบตั ิการเฉพาะกิจของศาลากลางเมือง

city lines

อาณาเขตเมือง

city manager

ปลัดเมือง

city measure

ร่างพระราชบัญญัติของเมือง

city of

เมืองของ

City of Capital Improvements Commission Member

สมาชิกคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้ างของเมือง

City of Carson councilwoman

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหญิง เมือง Carson

City of Community Life Commissioner

เมืองของกรรมาธิการดําเนินงานเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของชุมชน

City of Los Angeles

เมือง Los Angeles

City of Los Angeles and Board of Education

เมือง Los Angeles และคณะกรรมการการศึกษา

city ordinance

กฎเกณฑ์ของเมือง

city planning

การวางแผนเมือง

City Planning Commission

คณะกรรมการวางแผนเมือง

City Planning Department

กรมการวางผังเมือง

city seal

ตราประทับของเมือง

city servant

ข้ าราชการของเมือง

city service

บริการของเมือง

city service credit

เครดิตบริการของเมือง

City Special Municipal Election

การเลือกตังเทศบาลพิ
้
เศษเมือง

city tax

ภาษี เมือง

city treasurer

เหรัญญิกประจําเมือง

city treasury

กรมคลังของเมือง

city utility bill

ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคของเมือง

city vision

วิสยั ทัศน์ของเมือง

city's business tax

ภาษี ธรุ กิจของเมือง

City's Emergency Operation Center

ศูนย์ปฏิบตั ิการฉุกเฉินของเมือง

city's fiscal watchdog

กลุม่ จับตางบประมาณของเมือง

City's General Fund

กองทุนทัว่ ไปของเมือง

City's Police Department Operation Center

ศูนย์ปฏิบตั ิการกองตํารวจของเมือง

City's Water Study Session

การประชุมศึกษาเกี่ยวกับนํ ้าของเมือง

Citywide Security General Obligation Bonds

พันธบัตรข้ อผูกพันธ์โดยทัว่ ไปเกี่ยวกับความปลอดภัยทัว่ ทังเมื
้ อง

Citywide System of Neighborhood Councils

ระบบครอบคลุมเมืองทุกส่วนของคณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

civic

เกี่ยวกับพลเมือง

civic affairs

พลเมืองสัมพันธ์
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civic auditorium

ห้ องประชุมประชาชน

civic center

ศูนย์เทศบาล

Civic Coalition for Charter Reform

การร่วมมือของเทศบาลเพื่อการปฏิรูปกฎบัตร

civil

เกี่ยวกับพลเรือน

civil action

การฟ้องคดีแพ่ง

civil case

คดีแพ่ง

civil engineer

วิศวกรโยธา

civil environment engineer

วิศวกรโยธาสิ่งแวดล้ อม

Civil Justice Association of California

สมาคมเพื่อความยุติธรรมของประชาชนของรัฐ California

civil liberties activist

นักปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเสรีภาพของประชาชน

civil litigation

การฟ้องร้ องคดีแพ่ง

civil litigation attorney

ทนายความฟ้องคดีแพ่ง

civil matters

เกี่ยวกับพลเรือน

civil penalty

บทลงโทษทางแพ่ง

civil rights

สิทธิพลเมือง

civil rights attorney

ทนายความสิทธิของพลเมือง

civil servant

ข้ าราชการพลเรือน

civil service

ราชการฝ่ ายพลเรือน

civil service classification

การจัดแบ่งประเภทข้ าราชการพลเรือน

Civil Service Commission

คณะกรรมาธิการข้ าราชการพลเรือน

civil service provisions

บทบัญญัติเกี่ยวกับข้ าราชการพลเรือน

civil service regulations

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับข้ าราชการพลเรือน

civil service rules

กฎระเบียบของข้ าราชการพลเรือน

Civil Service System

ระบบข้ าราชการพลเรือน

civil water engineer

วิศวกรระบบการประปา

civilian ambulance employees

เจ้ าหน้ าที่รถพยาบาลพลเรือน

civilian member

สมาชิกพลเรือน

CLA

CLA

claim board

คณะกรรมการการเรียกร้ องค่าสินไหม

claimant

ผู้เรียกร้ อง

claims

การเรียกร้ องค่าสินไหม

claims against city

การเรียกร้ องต่อเมือง

claims board

คณะกรรมการการเรียกร้ องค่าสินไหม

clarification of existing law

การอธิบายกฎหมายที่มีอยู่ให้ ชดั เจน

class I gambling

การพนัน ประเภทที่ 1

class II gambling

การพนัน ประเภทที่ 2

class size

จํานวนนักเรียนในชันเรี
้ ยน

class size reduction

การลดขนาดของชันเรี
้ ยน

class-group

ประเภท-กลุม่

classical actor

นักแสดงประเภทคลาสสิก

classified

ที่ได้ รับการจัดแบ่งประเภท

classified position

ตําแหน่งที่จดั แบ่งตามประเภท
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classroom

ชันเรี
้ ยน

classroom instruction

การสอนในชันเรี
้ ยน

clause

ข้ อกําหนด

clean water action

การบําบัดนํ ้า

clean water analyst

นักวิเคราะห์นํ ้าสะอาด

Clean Water and Water Reclamation Bond Law

กฎหมายเกี่ยวกับพันธบัตรการปรับปรุงนํ ้าและนํ ้าสะอาด

Clear Lake Basin 2000 Project

โครงการลุม่ นํ ้า Clear Lake ปี 2000

clergy

นักบวช

clergyman

สมาชิกองค์กรทางศาสนา

clerk

เสมียน

clerk typist

เสมียนพิมพ์ดีด

clinic

คลินิก

clinical

ทางคลินิก

clinical microbiologist

นักจุลชีววิทยาทางคลินิก

clinical nurse specialist

พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก

close of registration

ปิ ดการลงทะเบียน

closed primary

การเลือกตังขั
้ นต้
้ นเฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านันที
้ ่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้

clothing accessories designer

นักออกแบบเครื่องประดับเสริมเสื ้อผ้ า

Clover Creek Flood Protection

การป้องกันนํ ้าท่วม Clover Creek

Clover Creek Flood Protection and Environmental Enhancement Project

โครงการป้องกันนํ ้าท่วมและส่งเสริมสิ่งแวดล้ อม Clover Creek

club

สโมสร

club lounge

สโมสรห้ องสังสรรค์

co/owner

เจ้ าของร่วม/เจ้ าของ

coach

โค้ ช

coal

ถ่านหิน

coal falsification

การให้ ข้อมูลผิด ๆ เกี่ยวกับถ่านหิน

coal fired power plant

โรงงานพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหิน

coalition

การร่วมมือกัน

Coalition for Christian Values

การร่วมมือกันเพื่อคุณค่าของคริสเตียน

Coalition for Clean Air

การร่วมมือกันเพื่ออากาศบริสทุ ธิ์

Coalition for Education

การร่วมมือเพื่อการศึกษา

Coalitions for Clean Air and Water Support

การร่วมมือเพื่อส่งเสริมอากาศและนํ ้าสะอาด

coastal commissioner

กรรมาธิการชายฝั่ ง

Coastal Conservation Act

กฎหมายว่าด้ วยการอนุรักษ์ ชายฝั่ ง

coastal protection

การปกป้องบริเวณใกล้ ชายฝั่ ง

Coastal Protection Bond Act

กฎหมายว่าด้ วยพันธบัตรการป้องกันบริเวณชายฝั่ ง

coastal trail

ทางเดินใกล้ ชายฝั่ ง

Coastal Zone Act Reauthorization Amendments

การแก้ ไขการมอบอํานาจใหม่ตามกฎหมายว่าด้ วยโซนแนวชายฝั่ ง

coastline

แนวชายฝั่ ง

co-chair

ประธานร่วม

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

ประธานร่วมของหน่วยปฏิบตั ิการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการใช้ ความรุนแรงในครอบครัวเมือง L.A.

co-chair, Campaign Finance Reform Task Force

ประธานร่วมของหน่วยปฏิบตั ิการเฉพาะกิจในการรณรงค์การปฏิรูปทางการเงิน
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co-chairman of the International Baccalaureate (IB) Steering Committee

ประธานร่วมคณะกรรมการดําเนินการ International Baccalaureate (IB)

co-chairman of the International Baccalaureate Steering Committee

ประธานร่วมคณะกรรมการดําเนินการ International Baccalaureate

code

ประมวลกฎหมาย

code enforcement division

แผนกการบังคับใช้ ตามกฎหมาย

code enforcement officer

เจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู ําเนินการบังคับใช้ ตามกฎหมาย

code inspector

ผู้ตรวจสอบการใช้ ตามกฎหมาย

Code of Civil Procedures

ประมวลกฎหมายว่าด้ วยกระบวนการแพ่ง

Code of Conduct

หลักจรรยาบรรณ

Code of Conduct of Elected Officials

หลักจรรยาบรรณของข้ าราชการที่ได้ รับเลือก

Code of Fair Campaign Practices

หลักการปฏิบตั ิในการรณรงค์หาเสียงด้ วยความยุติธรรม

coffee store manager

ผู้จดั การร้ านกาแฟ

co-founder

ผู้ร่วมก่อตัง้

co-generation projects

โครงการร่วมรุ่น

cohesive

ซึ่งยึดติด

coin dealer

ผู้ค้าเหรียญ

collect call

โทรศัพท์แบบเรียกเก็บเงินปลายทาง

collective bargaining

การต่อรองร่วม

collective bargaining agreements

ข้ อตกลงในการต่อรองร่วม

college

วิทยาลัย

college academic publisher

ผู้จดั พิมพ์ด้านวิชาการของวิทยาลัย

College Bound Today Program

โปรแกรมเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในวิทยาลัย

college cost

ค่าใช้ จ่ายในการเรียนระดับวิทยาลัย

college dean

คณบดีวิทยาลัย

college educator

นักการศึกษาวิทยาลัย

college English instructor

ครูสอนภาษาอังกฤษของวิทยาลัย

college faculty

คณะในวิทยาลัย

college financial counselor

ที่ปรึกษาทางการเงินของวิทยาลัย

college financial representative

ตัวแทนทางการเงินของวิทยาลัย

college instructor

ครูผ้ สู อนในวิทยาลัย

college professor

ศาสตราจารย์ของวิทยาลัย

college transfer measure

มาตรการการโอนหน่วยกิตในระดับวิทยาลัย

colonel

พันเอก

Colorado School of Mines

โรงเรียนเหมืองแร่แห่ง Colorado

columnist

นักเขียนคอลัมน์

comedian

ดาราตลก

coming soon

กําลังจะมาถึง (ที่เกี่ยวกับเอกสารที่อยู่ในระหว่างพิจารณา)

commander

ผู้บงั คับบัญชา

commander, Moorpark American Legion Post 502

ผู้สงั่ การ Moorpark American Legion Post 502

Commander's Award for Public Service

รางวัลสําหรับการบริการสาธารณชนของผู้บญ
ั ชาการ

commanding officer

ผู้บญ
ั ชาการ

commencement of recruit training

พิธีเริ่มการฝึ กอบรมทหารใหม่

commencing with section

การเริ่มด้ วยหมวด
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commendation

การกล่าวคําแนะนํา

commentator

ผู้วิจารณ์

commercial

โฆษณา

commercial realty consultant

ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

commission

กรรมาธิการ

commission and mayoral recommendations

คําแนะนําเกี่ยวกับกรรมาธิการและนายกเทศมนตรี

commission on peace officer standards

กรรมาธิการมาตรฐานเจ้ าหน้ าที่สนั ติราช

Commission on Peace Officer Standards and Training

กรรมาธิการเกี่ยวกับมาตรฐานและการฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่สนั ติราช

commissioner

กรรมาธิการ

commissioner - Board of Appeals

กรรมาธิการ - คณะกรรมการการอุทธรณ์

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

ผู้วิเคราะห์สินค้ า

commodities trader

ผู้ประกอบการค้ า

common cause

สาเหตุโดยทัว่ ไป

common core

การศึกษาแบบแกนร่วม

common core standards

มาตรฐานแกนร่วม

common law trust

กฎหมายจารีตประเพณี

common phrases used in official matters

วลีทวั่ ไปที่ใช้ เป็ นทางการ

common sense

สามัญสํานึก

common sense solutions

การแก้ ไขโดยใช้ สามัญสํานึก

common use requirement

ข้ อกําหนดการใช้ โดยทัว่ ไป

communicable disease investigator

ผู้วิจยั เกี่ยวกับเชื ้อโรคที่สามารถติดต่อได้

communication

การสื่อสาร

communication arts

วาทศิลป์ในการสื่อสาร

communications director

ผู้อํานวยการการสื่อสาร

communications worker

พนักงานการสื่อสาร

communities of interest

ความสนใจของชุมชน

community

ชุมชน

community affair consultant

ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์

community center

ศูนย์ชมุ ชน

Community Center Corp., board member

สมาชิกคณะกรรมการบริษัทศูนย์กลางชุมชน

Thai Glossary

33 of 152

4/12/2017

community college

วิทยาลัยชุมชน

Community College District

เขตวิทยาลัยชุมชน

Community College District Special Election

การเลือกตังพิ
้ เศษ เขตวิทยาลัยชุมชน

community college trustee

ทรัสตีวิทยาลัยชุมชน

Community Cornerstone Award

รางวัลแนวความคิดหลักระดับชุมชน

community councilmember

สมาชิกคณะกรรมการชุมชน

Community Development Block Grant Commission

คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรวมเพื่อการพัฒนาชุมชน

community disaster communicator

ผู้สื่อสารเกี่ยวกับภัยพิบตั ิสําหรับชุมชน

community educational liaison

การติดต่อประสานงานของการศึกษาชุมชน

Community Labor Coalition

องค์กรประสานความร่วมมือแรงงานชุมชน

community organization

องค์กรชุมชน

community organizer

ผู้ก่อตังชุ
้ มชน

community outreach

การบริการข้ อมูลแก่ชมุ ชน

community outreach coordinator

ผู้ประสานงานการบริการข้ อมูลแก่ชมุ ชน

community outreach program

โปรแกรมการบริการข้ อมูลแก่ชมุ ชน

community oversight committee

คณะกรรมการตรวจสอบดูแลชุมชน

community relations

ชุมชนสัมพันธ์

community room

ห้ องประชุมของชุมชน

community service

การบริการชุมชน

community services administrator

ผู้บริหารการบริการชุมชน

community volunteer

อาสาสมัครชุมชน

community watchdog

กลุม่ จับตาประชาธิปไตยของชุมชน

community worker

คนงานของชุมชน

community-based

ชุมชนเป็ นหลัก

community-based organization

องค์กรชุมชนเป็ นหลัก

compacts

ข้ อตกลงร่วมกัน

company president

ประธานบริษัท

compelling need

ความจําเป็ นที่บีบบังคับ

compensation

ค่าตอบแทน

compensation experience

ประสบการณ์ด้านค่าตอบแทน

compensation of elected officers and limitation on outside activities

ค่าตอบแทนของเจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับเลือกและขีดจํากัดต่อกิจกรรมภายนอก

competing measure

ร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการแข่งขัน

competitive bidding

การประมูลราคาที่มีการแข่งขันสูง

competitive bidding or private sale

การประมูลราคาหรือการขายส่วนตัวที่มีการแข่งขันสูง

competitive bids

ประมูลราคาที่มีการแข่งขันสูง

competitive proposals preferred

ต้ องการข้ อเสนอที่มีการแข่งขัน

competitive salary

เงินเดือนที่มีการแข่งขัน

competitive sealed bidding

การประเมินราคาปิ ดผนึกที่มีเป็ นการแข่งขัน

competitive sealed proposals

ข้ อเสนอปิ ดผนึกที่เป็ นการแข่งขัน

compiled by:

รวบรวมโดย

complete authority to issue bonds

อํานาจสมบูรณ์ในการออกพันธบัตร

complete text of measure

ร่างพระราชบัญญัติฉบับสมบูรณ์
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complex

ความซับซ้ อน

compliance

การปฏิบตั ิตาม

compliance manager

ผู้ควบคุมการปฏิบตั ิตาม

compliance officer

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายควบคุมการปฏิบตั ิตาม

compliance supervisor

ผู้ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิตาม

composer

นักแต่งเพลง

composite

ส่วนประกอบ

composite ballot

บัตรลงคะแนนที่ประกอบขึ ้นจากหลายส่วน

compound

ผสม

Comprehensive Annual Financial Report

รายงานทางการเงินประจําปี แบบแจงรายละเอียด

Comprehensive Annual Financial Report (CAFR)

รายงานทางการเงินประจําปี แบบแจงรายละเอียด (CAFR)

comprehensive plan

แผนการโดยละเอียด

Comprehensive Plan Amendment

การแก้ ไขแผนการโดยละเอียด

comprehensive plan development

การพัฒนาแผนการโดยละเอียด

Comprehensive Regional Express Bus Network

เครือข่ายครอบคลุมภูมิภาคของรถประจําทางสายด่วน

comprehensive schools

โรงเรียนที่สอนวิชาครอบคลุมทังวิ
้ ชาการและสายอาชีพ

comptroller general

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

computer

คอมพิวเตอร์

computer consultant

ที่ปรึกษาด้ านคอมพิวเตอร์

computer programmer

ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

computer science

วิทยาการคอมพิวเตอร์

computer store owner

เจ้ าของร้ านคอมพิวเตอร์

concentration on improved student performance

การมุง่ เน้ นเพื่อให้ มีการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน

concerned citizen

พลเมืองผู้หวังดี

concerning

เกี่ยวข้ องกับ

concession agreement

ข้ อตกลงด้ านการสัมปทาน

concrete delivery driver

คนขับรถส่งซีเมนต์

concurrent power

พลังงานที่เกิดขึ ้นพร้ อมกัน

condemn

กล่าวโทษ

condemnation

การวิจารณ์อย่างรุนแรง

conditional use

ใช้ อย่างมีเงื่อนไข

conduct in office

ดําเนินการในสํานักงาน

conduct of business

ดําเนินธุรกิจ

conducting elections

ดําเนินการเลือกตัง้

conference

ประชุม

conference calls

การประชุมทางโทรศัพท์

conference room

ห้ องประชุม

confirmation number

หมายเลขการยืนยัน

conflict resolution consultant

ที่ปรึกษาเกี่ยวกับมติข้อขัดแย้ ง

Congestion Relief Program - major transportation corridor improvements

โปรแกรมการบรรเทาความแออัด - การปรับปรุงเขตการขนส่งหลัก

congratulations

การแสดงความยินดี

congress

รัฐสภา
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Congress of California Seniors

สมาชิกรัฐสภาอาวุโสของรัฐ California

congressional

เกี่ยวกับสภานิติบญ
ั ญัติ

congressional deputy

ทําการแทนสภานิติบญ
ั ญัติ

congressional district

เขตสภานิติบญ
ั ญัติ

Congressional Term Limits Declaration Act of 1998

กฎหมายว่าด้ วยการประกาศการจํากัดวาระของสภานิติบญ
ั ญัติ ปี 1998

congressman

สมาชิกรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา

congresswoman

สมาชิกรัฐสภาหญิงของสหรัฐอเมริกา

consensus

มีมติเป็ นเอกฉันท์

conservation

การอนุรักษ์ ธรรมชาติ

Conservation Corp California

กลุม่ อนุรักษ์ ธรรมชาติแห่งรัฐ California

conservation corps

กลุม่ อนุรักษ์ ธรรมชาติ

conservation district director

ผู้อํานวยการเขตอนุรักษ์ ธรรมชาติ

conservationist

นักอนุรักษ์ ธรรมชาติ

conservative activist

นักปฏิบตั ิการด้ านการอนุรักษ์ ธรรมชาติ

conservative news commentator

ผู้วิจารณ์ขา่ วการอนุรักษ์ ธรรมชาติ

Conservative Women's Leadership Association

สมาคมความเป็ นผู้นําของสตรีนกั อนุรักษ์

consideration

การคิดพิจารณา

consolidated

รวม

consolidated election

การเลือกตังรวม
้

Consolidated Fire Protection District of Los Angeles County

การปกป้องอัคคีภยั รวมของเขตมณฑล Los Angeles

consolidated municipal election

การเลือกตังเทศบาลรวม
้

consolidated or annexed territory

อาณาเขตรวมหรือการผนวก

consolidated primaries

การเลือกตังขั
้ นต้
้ นแบบรวม

consolidated terminal facility

สถานีปลายทางรวม

consolidated water district

เขตประปารวม

consolidation

การรวมเข้ าด้ วยกัน

consolidation of elections

การเลือกตังรวม
้

constituency

ผู้ที่มีสิทธิเลือกตังในเขตเลื
้
อกตัง้

constituency

เขตเลือกตัง้

constituent service advocate

ผู้แทนทางกฎหมายให้ คําแนะนําเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

Constitution

รัฐธรรมนูญ

constitution revision

การแก้ ไขรัฐธรรมนูญ

constitution revision committee

คณะกรรมการการแก้ ไขรัฐธรรมนูญ

constitutional convention

การประชุมตามรัฐธรรมนูญ

constitutional law attorney

ทนายความตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

constitutional offices

สํานักงานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

construction

การก่อสร้ าง

construction inspector

ผู้ตรวจสอบการก่อสร้ าง

consular officer

เจ้ าพนักงานกงสุล

consultant

ที่ปรึกษา

consultant on congress

ที่ปรึกษาเกี่ยวกับรัฐสภา

consulting

การปรึกษา
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consumer

ผู้บริโภค

consumer affairs

กิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้บริโภค

Consumer Federation

สหพันธ์ผ้ บู ริโภค

Consumer Federation of California

สหพันธ์ผ้ บู ริโภคของรัฐ California

consumer price index

ดรรชนีราคาของผู้บริโภค

consumer trial attorney

ทนายความพิจารณาคดีผ้ บู ริโภค

consumerist-financial journalist

ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับผู้บริโภค-การเงิน

consumers against fraud and higher insurance costs

ผู้บริโภคต่อต้ านการฉ้ อโกงและค่าใช้ จ่ายการประกันภัยที่สงู ขึ ้น

Consumers Coalition of California

การร่วมมือของผู้บริโภคแห่งรัฐ California

contempt of court

การหมิ่นประมาทศาล

contest

การแข่งขัน

contiguous

ใกล้ ชิดกัน

continue voting

การออกเสียงเลือกตังต่
้ อ

continue voting on next page

การออกเสียงเลือกตังต่
้ อในหน้ าต่อไป

continued

ต่อ

continued on next page

ดําเนินการต่อไปยังหน้ าต่อไป

continues next page

อ่านต่อในหน้ าต่อไป

Continuing Education Faculty Association

สมาคมคณะครูอาจารย์ของการศึกษาต่อเนื่อง

Continuing Honorary Service Awards

รางวัลการบริการต่อเนื่องกิตติมศักดิ์

contract

สัญญา

Contract Cities Association

สมาคมนโยบายด้ านสัญญาของเมือง

contracting authority

ผู้มีอํานาจในการทําสัญญา

contractor

ผู้รับเหมา

contributing resource in a historic district

การอุทิศทรัพยากรในเขตประวัติศาสตร์

contribution required

ข้ อกําหนดในการสนับสนุน

contributions

การสนับสนุน

contributions and spending limits

ขีดจํากัดในการสนับสนุนทางการเงินและการใช้ จ่าย

control of

ควบคุมโดย

control of departmental funds

การควบคุมของกองทุนหน่วยงานรัฐบาล

control of litigation

ควบคุมการฟ้องร้ อง

controlled committee

คณะกรรมการที่ได้ รับการควบคุม

controller

ผู้ควบคุมการเงิน

convalescent

สถานพักฟื น้

convalescent hospital

โรงพยาบาลสถานพักฟื น้

convenient

สะดวก

convention events coordinator

ผู้ประสานงานการประชุม

conversion

การเปลี่ยนแปลง

convertible

สามารถเปลี่ยนแปลงได้

convertible securities

หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงได้

convicted

ถูกตัดสินว่าผิด

cook

ปรุงอาหาร

Coordinated Educational Outreach Committee

คณะกรรมการประสานงานการศึกษาแก่ผ้ ดู ้ อยโอกาส
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coordinating council

คณะกรรมการประสานงาน

coordination of mind & body through movement to music

การประสานทางจิตใจและร่างกายผ่านการเคลื่อนไหวด้ วยดนตรี

coordinator

ผู้ประสานงาน

co-owner

ผู้เป็ นเจ้ าของร่วมกัน

copy editor

บรรณาธิการต้ นฉบับ

copy of the measure

สําเนาร่างพระราชบัญญัติ

Core Deputy Program

โปรแกรมตัวแทนหลัก

core sheriff deputies

รักษาการแทนนายอําเภอระดับสูง

cornerstone

แนวความคิดหลัก

coroner

เจ้ าหน้ าที่ชนั สูตรศพ

corporate

บริษัท

corporate debt securities

หลักทรัพย์ที่เป็ นหนี ้สินบริษัท

corporate income tax

ภาษี รายได้ ของบริษัท

corporation

บริษัท

corps

บริษัท

correctional education teacher

ครูผ้ สู อนการศึกษาแก่นกั โทษ

correctional officer

เจ้ าหน้ าที่ราชทัณฑ์

correspondent assistant

ผู้ช่วยนักข่าว

corridor

เขต

corrupted

กระทําการทุจริต

corruption

การทุจริต

cosmetologist

ผู้เชี่ยวชาญด้ านความสวยความงาม

cost

ค่าใช้ จ่าย

cost estimator

ผู้ประเมินค่าใช้ จ่าย

cost of living

ค่าครองชีพ

cost of living adjustment

การปรับค่าครองชีพ

costume house costumer

ช่างทําเสื ้อผ้ าอาภรณ์

council

คณะกรรมการ

council action

การดําเนินการของคณะกรรมการ

council approval

การอนุมตั ิโดยคณะกรรมการ

council consideration of budget

การพิจารณางบประมาณของคณะกรรมการ

council deputy

ผู้รักษาการณ์คณะกรรมการ

council district

คณะกรรมการเขต

council district aide

ผู้ช่วยคณะกรรมการ

Council District Special Election

การเลือกตังพิ
้ เศษ คณะกรรมการเขต

Council District Special Runoff Election

การเลือกตังพิ
้ เศษรอบที่สองเพื่อการชี ้ขาดผู้ชนะจากคณะกรรมการเขต

council field representative

ตัวแทนคณะกรรมการภาคสนาม

council file

แฟ้มของคณะกรรมการ

council file no.

หมายเลขแฟ้มของคณะกรรมการ

council for adult education

คณะกรรมการสําหรับการศึกษาผู้ใหญ่

council member

สมาชิกคณะกรรมการ

council member appointed at large

สมาชิกคณะกรรมการที่ได้ รับแต่งตังโดยผู
้
้ ลงคะแนนทุกคน
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council office

สํานักงานสภา

council offices

เจ้ าหน้ าที่คณะกรรมการ

council person

เจ้ าหน้ าที่คณะกรรมการ

council policy analyst

ผู้วิเคราะห์นโยบายของคณะกรรมการ

council room

ห้ องประชุมคณะกรรมการ

council seats

ตําแหน่งคณะกรรมการ

council size

จํานวนคณะกรรมการ

council/central committee

คณะกรรมการสมาชิกสภา/คณะกรรมการกลาง

council/central committee democratic

คณะกรรมการสมาชิกสภา/คณะกรรมการกลางของพรรคเดโมแครต

councilman

สมาชิกสภา

councilman, district

สมาชิกสภา เขต

councilmanic district

เขตการปกครองของสมาชิกสภา

councilman's chief deputy

รองหัวหน้ าของสมาชิกสภา

councilmember

สมาชิกสภา

councilmember, City of Carson

สมาชิกสภา เมือง Carson

councilperson

สมาชิกสภา

councilwoman

สมาชิกสภาหญิง

counselor

ที่ปรึกษา

counselor at law

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

count

นับ

counterfeit

ปลอมแปลง

counterintelligence

การสืบราชการลับต่อต้ านการสอดแนม

country club

คันทรี่คลับ

county

มณฑล

county assessor

ผู้ประเมินประจํามณฑล

County Board of Education

คณะกรรมการการศึกษาประจํามณฑล

County Board of Supervisors

คณะกรรมการควบคุมดูแลประจํามณฑล

County Central Committee

คณะกรรมการกลางของมณฑล

County Central Committee (CCC)

คณะกรรมการกลางของมณฑล (CCC)

County Central Committee (CCC) Member

สมาชิกคณะกรรมการกลางของมณฑล (CCC)

County Central Committee Member

สมาชิกคณะกรรมการกลางของมณฑล

county clerk

ปลัดมณฑล

county clerk

ปลัดเทศมณฑล

County Clerk's Office

สํานักงานปลัดเทศมณฑล

County Committee on School District Organization

คณะกรรมการของมณฑลเกี่ยวกับองค์กรเขตโรงเรียน

county council

สภาเทศมณฑล

county counsel

ที่ปรึกษาของมณฑล

county counsel's impartial analysis of measure

มาตรการการวิเคราะห์ที่เป็ นกลางของที่ปรึกษาประจํามณฑล

county elections officials

เจ้ าหน้ าที่การเลือกตังของมณฑล
้

county employee

ข้ าราชการประจํามณฑล

county measure

มาตรการของมณฑล

County of Los Angeles

มณฑล Los Angeles

Thai Glossary

39 of 152

4/12/2017

County of Los Angeles Department of Animal Care and Control

แผนกการดูแลและควบคุมสัตว์ มณฑล Los Angeles

County of Los Angeles Public Library

ห้ องสมุดสาธารณะมณฑล Los Angeles

county school board member

สมาชิกคณะกรรมการโรงเรียนประจํามณฑล

county sheriff

นายอําเภอประจํามณฑล

county special district

เขตพิเศษของมณฑล

county supervisor

ผู้บริหารมณฑล

county surveyor

ผู้สํารวจรังวัดของมณฑล

county tax collector

ผู้เก็บภาษี ของมณฑล

county water commissioner

กรรมาธิการประปาของมณฑล

County Water District

เขตประปาของมณฑล

county water districts

เขตประปา

county worker

คนงานของมณฑล

county's civil service rules

กฎเกณฑ์ข้าราชการพลเรือนของมณฑล

Countywide Hate Crime Task Force

หน่วยปฏิบตั ิการเฉพาะกิจครอบคลุมทัว่ มณฑลด้ านอาชญากรรมอันเนื่องมาจากความเกลียดชัง

coupon

คูปอง

courier

บริษัทขนส่ง

court

อาคารศาล

court arbitrator

อานุญาโตตุลาการศาล

court building

อาคารศาล

court commissioner

กรรมาธิการศาล

court cost

ค่าใช้ จ่ายในศาล

court deposition reporter

ผู้รายงานคําให้ การของพยานในศาล

court interpreter

ล่ามผู้แปลภาษาในศาล

court judge

ผู้พิพากษาศาล

court of appeal

ศาลอุทธรณ์

court of record

ศาลที่บนั ทึกกระบวนการพิจารณาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

court process server

คนส่งหมายศาล

court reporter

ผู้ทําหน้ าที่จดบันทึกคําเบิกความ

court room

ห้ องพิจารณาพิพากษาคดี

court trustee

ผู้จดั การทรัพย์สินโดยคําสัง่ ศาล

CPA

CPA

crafts room

ห้ องงานประดิษฐ์

craftsperson

ช่างฝี มือ

creation

การสร้ างสรรค์

creation of fund

การก่อตังกองทุ
้
น

credit

เครดิต

credit analyst

ผู้วิเคราะห์เครดิต

credit union

credit union

Creek Irrigation District

เขตชลประทานคลองส่งนํ ้าขนาดเล็ก

creek restoration specialist

ผู้เชี่ยวชาญด้ านการบูรณะคลองส่งนํ ้าขนาดเล็ก

crescent primary & intermediate

โรงเรียนระดับประถมและมัธยมของเมือง Crescent

crew leaders

ผู้นําคนงาน
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crime

อาชญากรรม

crime analysis unit

หน่วยการวิเคราะห์อาชญากรรม

crime lab

ห้ องปฏิบตั ิการสําหรับอาชญากรรม

crime scene investigator

ผู้สืบสวนสถานที่เกิดอาชญากรรม

crime task force

หน่วยปฏิบตั ิการเฉพาะกิจต่อต้ านอาชญากรรม

crime victim advocate

ผู้แทนทางกฎหมายของผู้เสียหายทางอาชญากรรม

Crime Victims United

สหพันธ์ผ้ เู สียหายจากอาชญากรรม

Crime Victims United of California

สหพันธ์ผ้ เู สียหายจากอาชญากรรมของรัฐ California

criminal case

คดีอาชญากรรม

criminal court commissioner

กรรมาธิการศาลอาญา

criminal defense lawyer

ทนายจําเลยคดีอาญา

criminal homicide prosecutor

อัยการคดีฆาตกรรม

criminal investigator

ผู้สืบสวนอาชญากรรม

criminal justice administrator

เจ้ าหน้ าที่ปกครองการตัดสินความผิดทางอาญา

criminal matter

เกี่ยวกับอาชญากรรม

criminal prosecutor

อัยการคดีอาญา

criminal trial attorney

ทนายความจําเลยคดีอาญา

criminalist

ผู้พิสจู น์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

crisis intervention counselor

ที่ปรึกษาในการช่วยเหลือเกี่ยวกับปั ญหาร้ ายแรง

crisis pregnancy center

ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการตังครรภ์
้

criteria for redistricting

มาตรฐานการกําหนดเขต

critical thinking

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

crossing guard

เจ้ าหน้ าที่อํานวยความสะดวกในการข้ ามถนนของนักเรียน

crossover

การเลือกตังข้
้ ามพรรค

CSDA

CSDA

CSEA

CSEA

CSU

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

cub master

หัวหน้ าหมูล่ กู เสือ

cub scouts

ลูกเสือ

culinary cuisine director

ผู้อํานวยการด้ านการปรุงอาหาร

culinary executive

ผู้บริหารด้ านการปรุงอาหาร

culinary school administrator

ผู้ดแู ลโรงเรียนสอนทําอาหาร

cultural arts committee

คณะกรรมการศิลปะและวัฒนธรรม

cultural liaison

การประสานวัฒนธรรม

cultural resource stewardship

เจ้ าหน้ าที่แหล่งวัฒนธรรม

cultural spiritual advisor

ผู้ให้ คําปรึกษาด้ านความเชื่อทางวัฒนธรรม

Culture Commission

คณะกรรมาธิการวัฒนธรรม

Cupertino Educational Endowment Foundation

มูลนิธิการมอบทุนการศึกษาของเมือง Cupertino

curb

ขอบทางเดิน

curbside voter

ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ขอบทางเท้ า (ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ทพุ พลภาพลงคะแนนขณะนัง่ อยู่ในรถยนต์ของตน
โดยเจ้ าหน้ าที่การเลือกตังนํ
้ าบัตรลงคะแนนไปให้ )

curbside voting

การลงคะแนนแบบขับผ่านสําหรับผู้ทพุ พลภาพ

curbside voting assistance form

แบบฟอร์มการช่วยเหลือผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ขอบทางเท้ า
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curbside voting form

แบบฟอร์มการลงคะแนนแบบขับผ่านสําหรับผู้ที่ทพุ พลภาพ

current election information

ข้ อมูลการเลือกตังในปั
้ จจุบนั

current law

กฎหมายที่บงั คับใช้ ในปั จจุบนั

current residence

ผู้อยู่อาศัยในปั จจุบนั

current tax rate

อัตราภาษี อากรที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั

curriculum

หลักสูตร

curriculum enrichment

ความสมบูรณ์ของหลักสูตร

custodial manager

ผู้จดั การดูแลทรัพย์สิน

custodial office

สํานักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์

custodian

ผู้พิทกั ษ์ ทรัพย์ ผู้คมุ

custody and brokerage

การปกครองดูแลและค่านายหน้ า

custody division

แผนกการควบคุมดูแล

custody records clerk

เจ้ าหน้ าที่ควบคุมดูแลบันทึกเอกสารเกี่ยวกับการคุ้มครอง

customary contingency

เหตุการณ์ทวั่ ไปที่เกิดขึ ้นโดยไม่คาดหมาย

customer charge

การคิดเงินลูกค้ า

customer service

ฝ่ ายบริการลูกค้ า

customer service representative

ตัวแทนฝ่ ายบริการลูกค้ า

customs broker

นายหน้ าศุลกากร

cut through the red tape

ตัดทอนไม่ใช้ วิธีที่ทําให้ เสียแรงและเวลา

cutting-edge technology

เทคโนโลยีลํ ้ายุค

cybercrime

อาชญากรรมไซเบอร์

DA

DA

DA (district attorney)

DA (พนักงานอัยการเขต)

dairy products businessman

ผู้ทําธุรกิจผลิตภัณฑ์นม

dairyman

ผู้ทําธุรกิจเกี่ยวกับนม

dance center

ศูนย์ศิลปะการเต้ นรํา

dance instructor

ครูสอนเต้ นรํา

data communication engineer

วิศวกรการสื่อสารข้ อมูล

data entry operator

ผู้ปฏิบตั ิการลงข้ อมูล

data manager

ผู้จดั การข้ อมูล

data processing

การประมวลผลข้ อมูล

data processing systems

ระบบการประมวลผลข้ อมูล

data specialist

ผู้เชี่ยวชาญด้ านข้ อมูล

database

ฐานข้ อมูล

date

วันที่

day care operator

ผู้ดําเนินการศูนย์เลี ้ยงเด็ก

day kindergarten program

โปรแกรมนักเรียนอนุบาลภาคกลางวัน

day school

โรงเรียนภาคกลางวัน

daytime phone

เบอร์โทรศัพท์ตอนกลางวัน

DCFS

DCFS

deacon

ผู้ช่วยบาทหลวง

deadline

วันหมดเขต
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deadline for filing arguments

วันหมดเขตสําหรับการยื่นเรื่องคัดค้ าน

dealer

ผู้ประกอบการค้ า

dean

คณบดี

dean of student affairs

คณบดีฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์

dean of students

คณบดีฝ่ายนักศึกษา

death or disqualification of candidate

ผู้สมัครรับเลือกตังที
้ ่ถึงแก่ความตายหรือขาดคุณสมบัติ

death penalty

โทษประหารชีวิต

debit card

บัตรเอทีเอ็ม

debt

ภาวะหนี ้สิน

debt accountability

ความรับผิดชอบด้ านหนี ้สิน

debt impact statements

รายการผลจากหนี ้สิน

deceased

ถึงแก่ความตาย

decentralization

การกระจายอํานาจบริหาร

decision-making official

เจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอํานาจในการตัดสินใจ

declaration

การประกาศ

declaration of candidacy

การประกาศของผู้สมัครรับเลือกตัง้

declaration of independence

การประกาศความเป็ นอิสระ

declaration of intent to solicit and receive contributions

การประกาศเจตนารมย์ในการเรียกร้ องการบริจาคและรับการบริจาค

declaration of intention

การแสดงเจตนา

Declaration of Intention to become a candidate

การแสดงเจตนาเพื่อลงสมัครรับเลือกตัง้

declaration of intention to run for office

การแสดงเจตนาเพื่อลงสมัครรับเลือกตังเพื
้ ่อให้ ได้ ตําแหน่ง

decline in price strength

ภาวะราคาตกตํ่า

decline to state

ปฏิเสธแถลงการณ์

decriminalize and treat drug use

การลดโทษและให้ เข้ ารับการรักษาการติดยา

defeat

แพ้ คดี

defendant

จําเลย

defense

ทนายฝ่ ายจําเลย

defense representative

ตัวแทนฝ่ ายจําเลย

Deferred Compensation Plan

แผนการขยายค่าตอบแทน

Deferred Compensation System

ระบบขยายค่าตอบแทน

Deferred Maintenance Assessment

การประเมินการขยายการรักษาสภาพ

Deferred Retirement Option Plan

แผนการเลือกการยืดเวลาในการเกษี ยณอายุ

Deferred Retirement Option Plan (DROP)

แผนการเลือกการยืดเวลาในการเกษี ยณอายุ (DROP)

deficiency

ความขาดตกบกพร่อง

definitions

คําจํากัดความ

definitive bonds

พันธบัตรที่กําหนด

delegate

ตัวแทน

delegates to national convention

ตัวแทนการประชุมแห่งชาติ

delegation

คณะผู้แทน

delegation of authority

คณะผู้แทนผู้มีอํานาจ

delegation of legislative authority to area planning commissions

คณะผู้แทนที่มีอํานาจในการออกกฎหมายในการวางแผนในพื ้นที่โดยเฉพาะ

delete

ลบออก
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delivery agent authorization

ตัวแทนที่มีอํานาจในการส่งมอบ

delivery agent authorization form

แบบฟอร์มการมอบอํานาจตัวแทนการส่งมอบ

delivery driver

คนขับรถส่งของ

delivery obligation

ข้ อผูกพันในการนําส่ง

delivery of services

บริการนําส่ง

delivery technician

ช่างเทคนิคการนําส่ง

Delta

Delta

Delta Science Center

ศูนย์วิทยาศาสตร์ Delta

democracy

ประชาธิปไตย

democrat

พรรคเดโมแครต

democratic candidate

ผู้สมัครรับเลือกตังพรรคเดโมแครต
้

democratic club

สโมสรพรรคเดโมแครต

Democratic County Committee

คณะกรรมการพรรคเดโมแครตของมณฑล

Democratic County Committee, District

คณะกรรมการพรรคเดโมแครตประจําเขตของมณฑล

democratic elections activist

นักปฏิบตั ิการการเลือกตังพรรคเดโมแครต
้

Democratic National Convention

การประชุมแห่งชาติพรรคเดโมแครต

Democratic Party

พรรคเดโมแครต

demographer

นักประชากรศาสตร์

demolition

ทําลาย

den leader

หัวหน้ าหมูล่ กู เสือ

denominations

นิกาย

density

ความหนาแน่น (ประชากร)

dental laboratory owner

เจ้ าของห้ องปฏิบตั ิการทางทันตกรรม

dentist

ทันตแพทย์

department

แผนก

department

กระทรวง

department

กรม

department

ภาควิชา

department chairman

ประธานภาควิชา

department having control of their own special funds

กระทรวงที่มีหน้ าที่ควบคุมกองทุนพิเศษของกระทรวงเอง

Department of Agricultural Commissioner

กรรมาธิการกระทรวงเกษตร

Department of Airports

กรมสนามบิน

Department of Animal Regulations

กฎข้ อบังคับของกรมเกี่ยวกับสัตว์

Department of Building and Safety

กรมการอาคารและความปลอดภัย

Department of Children and Family Services

กรมการบริการเด็กและครอบครัว

Department of Children and Family Services (DCFS)

กรมการบริการเด็กและครอบครัว (DCFS)

Department of Conservation

กรมการอนุรักษ์

Department of Corrections

กรมราชทัณฑ์

Department of Cultural Affairs

กระทรวงวัฒนธรรม

Department of Curriculum and Instruction

กรมหลักสูตรและวิชาการ

Department of Defense

กระทรวงกลาโหม

Department of Finance

กระทรวงการคลัง
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Department of Fire

กรมการดับเพลิง

Department of Fire and Police

กรมการดับเพลิงและตํารวจ

Department of Fire and Police Pension

กรมการบํานาญของพนักงานดับเพลิงและตํารวจ

Department of Fish and Game

กรมการตกปลาและล่าสัตว์

Department of Food and Agriculture

กรมอาหารและการเกษตร

Department of Forestry and Fire Protection

กรมการป่ าไม้ และป้องกันอัคคีภยั

Department of Harbor

กรมการท่าเรือ

Department of Insurance

กรมการประกันภัย

Department of Justice

กระทรวงยุติธรรม

Department of Labor

กระทรวงแรงงาน

Department of Library

กรมการห้ องสมุด

Department of Los Angeles City Employees Retirement System

ระบบการเกษี ยณอายุของพนักงานกรมการเมือง Los Angeles

Department of Military

กรมการทหาร

Department of Military Ban

การไม่เห็นชอบของกรมการทหาร

Department of Motor Vehicle

สํานักงานทะเบียนยานยนต์

Department of Neighborhood Empowerment

กรมการมอบอํานาจในการปกครองตนเองของหมูบ่ ้ าน

Department of Ombudsman

กรมผู้ตรวจการรัฐสภา

Department of Parks and Recreation

กรมสันทนาการและสวนสาธารณะ

Department of Pensions

กรมเบี ้ยบํานาญ

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

กรมการขนส่ง

Department of Veterans Affairs

กรมการทหารผ่านศึก

Department of Water and Power

แผนกการประปาและการไฟฟ้า

Department of Water and Power (DWP)

แผนกการประปาและการไฟฟ้า (DWP)

Department of Water Resources

กรมวิศวกรรมแหล่งนํ ้า

Department of Youth Authority

กรมการเจ้ าหน้ าที่สงั่ การเยาวชน

department store

ห้ างสรรพสินค้ า

departmental purposes

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐและองค์กร

department's enforcement attorney

อัยการผู้ควบคุมการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของกรม

dependent children

เด็กที่อยู่ในความอุปการะ

dependent parent

บิดาหรือมารดาที่อยู่ในความอุปการะ

depository

ที่รับฝากของ

deputy

รอง

deputy assessor

รักษาการแทนผู้ประเมิน

deputy city treasurer

รักษาการแทนเหรัญญิกของเมือง

deputy county assessor

รักษาการแทนผู้ประเมินของมณฑล

deputy delegate

ตัวแทน ผู้แทน
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deputy district attorney

รักษาการแทนอัยการเขต

deputy representative

ตัวแทน ผู้แทน

deputy-in-charge

ดํารงตําแหน่ง

deregulation

การอิสระจากกฎระเบียบ

desert storm

พายุทะเลทราย

design

ออกแบบ

designated

ได้ รับมอบหมาย

designated agent-payroll

หน่วยงานบัญชีเงินเดือนที่ได้ รับมอบหมาย

designated vote-by-mail precinct

ซึ่งได้ รับแต่งตังเป็
้ นปริมณฑลการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

designation

การมอบหมาย

designation of judicial office

การมอบหมายของพนักงานศาล

design-build project

โครงการออกแบบและก่อสร้ าง

designer

ผู้ออกแบบ

detach here

ฉีกที่นี่

detective bureau

สํานักงานนักสืบ

detective supervisor

หัวหน้ านักสืบ

detention services officer

เจ้ าหน้ าที่สถานกักกัน

deteriorating

การเสื่อมโทรม

deteriorating facilities

การเสื่อมโทรมของอาคาร

determination of incapacity

การลงความเห็นเกี่ยวกับการไร้ ความสามารถ

deters

ยับยัง้

developer

ผู้พฒ
ั นา

developer fees

ค่าธรรมเนียมของผู้พฒ
ั นา

development

การพัฒนา

development associate

สมาคมการพัฒนา

development of assets

การพัฒนาหลักทรัพย์

development of the neighborhood council plan

แผนสภาชิกสภาเพื่อการพัฒนาหมูบ่ ้ าน

development of the water and power assets

การพัฒนาทรัพย์สินด้ านการประปาและไฟฟ้า

development plan review board

คณะกรรมการตรวจสอบแผนการพัฒนา

Development, Relief, and Education for Alien Minors

การพัฒนา การบรรเทาทุกข์และการศึกษาสําหรับผู้เยาว์ชาวต่างด้ าว

Diamond Bar City councilman

สภาชิกสภาเมือง Diamond Bar

diesel mechanic

ช่างเครื่องยนต์ดีเซล

digital media

สื่อดิจิตอล

digital media supervisor

ผู้ควบคุมดูแลสื่อดิจิตอล

digital schools

โรงเรียนเทคโนโลยี

dignity

ความมีเกียรติ

diplomat

นักการทูต

direct democracy

ประชาธิปไตยทางตรง

direct mail service

การบริการไปรษณีย์โดยตรง

direct primary

การเลือกตังขั
้ นต้
้ นโดยตรง

director

ผู้อํานวยการ

director at large

ผู้อํานวยการโดยทัว่ ไป
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director of Congressional Office

ผู้อํานวยการของสํานักงานสภานิติบญ
ั ญัติ

director of Consumers' Organization

ผู้อํานวยการองค์กรของผู้บริโภค

director, Orchard Dale Water District

ผู้อํานวยการเขตประปา Orchard Dale

directory

นามานุกรม

disability

การทุพพลภาพ

disability foundation

มูลนิธิของผู้ทพุ พลภาพ

disability pension

เงินบํานาญของผู้ทพุ พลภาพ

disability retirement

การเกษี ยณอายุจากการทุพพลภาพ

disabled access

การเข้ าถึงสําหรับผู้พิการ

disabled individuals

บุคคลผู้พิการ

disabled outreach representative

ตัวแทนการให้ ความช่วยเหลือกับผู้พิการ

disabled rights worker

สิทธิของคนงานที่ทพุ พลภาพ

disabled veteran

ทหารผ่านศึกที่ทพุ พลภาพ

disabled voters

ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ทพุ พลภาพ

disaster preparedness

การเตรียมพร้ อมต่อภัยพิบตั ิ

disbursing officer

เจ้ าหน้ าที่การเบิกจ่าย

disciplinary board

คณะกรรมการพิจารณาความผิดทางวินยั

disciplinary functions

การดําเนินการเกี่ยวกับความผิดทางวินยั

disciplinary hearings

การพิจารณาเกี่ยวกับความผิดทางวินยั

discipline provision

ข้ อกําหนดเกี่ยวกับความผิดทางวินยั

disclaimer

ผู้สละสิทธิ์

disclosure

การเปิ ดเผย

Discovery Science Center

ศูนย์วิทยาศาสตร์การค้ นพบ

discretionary transfer to general fund

การใช้ ดลุ ยพินิจในการโอนไปยังกองทุนทัว่ ไป

discrimination complaint investigator

ผู้สืบสวนการร้ องเรียนในการเลือกปฏิบตั ิ

Disney imaginer

ผู้สร้ างจินตนาการของดิสนีย์

dispatch center

ศูนย์สง่ ข่าวด่วน

dispatcher

ผู้สง่ ข่าวด่วน

displacement

การย้ ายที่อยู่

display

แสดง

display room

ห้ องโชว์

dispute

การโต้ แย้ ง

disqualification

ขาดคุณสมบัติ

dissenting

ความเห็นที่ขดั แย้ ง

dissertation

ปริญญานิพนธ์

distance learning courses

หลักสูตรการเรียนทางไกล

distinguished school

โรงเรียนที่มีชื่อเสียง

distribution accountant

สมุห์บญ
ั ชีการจําหน่าย

distribution manager

ผู้จดั การการจําหน่าย

distribution of contributions

การแจกจ่ายจากการบริจาค

distributor

ผู้จําหน่าย

district

เขต
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District Advisory Committee

คณะกรรมการที่ปรึกษาเขต

district appellate courts

เขตศาลอุทธรณ์

district assembly

สมัชชาเขต

District attorney

พนักงานอัยการ

district attorney

อัยการเขต

district attorney investigator

ผู้สืบสวนอัยการเขต

district attorney of Los Angeles

พนักงานอัยการเขตนคร Los Angeles

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

ผู้อํานวยการเขต

district fair director

ผู้อํานวยการการจัดนิทรรศการของเขต

district governing board member

สมาชิกของคณะกรรมการกํากับดูแลเขต

district inspector

ผู้ตรวจการเขต

district lines

อาณาบริเวณของเขต

district manager

ผู้จดั การเขต

district no.

เขตหมายเลข

district parent advisory committee

คณะกรรมการเขตที่ปรึกษาหลัก

district representative

ตัวแทนเขต

district sales manager

ผู้จดั การฝ่ ายขายสําหรับเขต

district senate

วุฒิสภาเขต

District Special Bond Election

การเลือกตังเกี
้ ่ยวกับพันธบัตรพิเศษสําหรับเขต

District Special Election

การเลือกตังพิ
้ เศษของเขต

district superintendent

ผู้ดแู ลเขต

district wide early education and adult education facilities

อาคารสําหรับการศึกษาเบื ้องต้ นและการศึกษาผู้ใหญ่ทวั่ ทังเขต
้

District’s Certificates of Participation

ใบรับรองการเข้ าร่วมของเขตการปกครอง

District-City Subcommittee

คณะอนุกรรมการเมือง-เขต

diversity

ความหลากหลาย

divestiture

การถอนทุนบริษัท

dividend

เงินปั นผล

divinity

พระเจ้ า, ศาสนศาสตร์

division

แผนก

division

หมวด

division chief

หัวหน้ าแผนก

division manager

ผู้จดั การแผนก

division of departmental functions

หน้ าที่งานต่าง ๆ ของแผนก

division of fairs and expositions

แผนกการจัดงานและแสดงสินค้ า

DLI

DLI

do not vote this page

กรุณางดออกเสียงลงคะแนนบนหน้ านี ้

doctor

แพทย์
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doctor of chiropractic

แพทย์จดั กระดูก

Doctor of Education

ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

Doctor of Education (Ed.D)

ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (Ed.D)

Doctor of Judicial Science

นิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

Doctor of Judicial Science (S.J.D)

นิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (S.J.D)

doctor of optometry

แพทย์การวัดสายตาและประกอบแว่น

doctoral degree in school administration

ปริญญาเอกสาขาการบริหารโรงเรียน

document receipt section

หมวดรับเอกสาร

documented

ทําเป็ นเอกสาร

dog park

สวนสาธารณะสําหรับสุนขั

dog run

สําหรับเป็ นที่วิ่งเล่นของสุนขั

dollar

ดอลลาร์

domestic

ภายในครอบครัว

domestic engineering

ผู้ดแู ลภายในบ้ าน

domestic partner

คูห่ รือคูค่ รองที่อยู่ด้วยกัน

domestic violence council

คณะกรรมการเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว

domestic violence court

ศาลสําหรับกรณีความรุนแรงในครอบครัว

double benefits

ผลประโยชน์ซ้อน

double tracking

การติดตามซ้ อน

double voting

การออกเสียงลงคะแนนซํ ้าซ้ อน

double-dipping

ได้ รับการจ่ายเงินสองครัง้ จากการทํางานเดียวกัน

download

ดาวน์โหลด

downtown

ย่านธุรกิจการค้ า

downtown parking commission

คณะกรรมการที่จอดรถย่านธุรกิจการค้ า

draft

ร่าง

draftsman

ช่างเขียนแบบ

draftswoman

ช่างเขียนแบบหญิง

Draper Center for Community Partnerships

ศูนย์พนั ธมิตรชุมชน Draper

drawing of the 26 letters of the alphabet

การจับฉลากตัวอักษร 26 ตัวจากตัวอักษรทังหมด
้

DREAM Act

กฎหมาย DREAM

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

กฎหมาย DREAM (การพัฒนา การบรรเทาทุกข์และการศึกษาสําหรับผู้เยาว์ชาวต่างด้ าว)

dredging

ขุดลอก

dress designer

นักออกแบบชุดสตรี

drive

ขับรถ

drive

บังคับ

drive-by shooting

การใช้ อาวุธปื นยิงฝ่ ายตรงข้ ามเป็ นการส่วนตัวจากบุคคลหนึ่งหรือกลุม่ บุคคลหนึ่งโดยใช้ รถยนต์เป็ นพาหนะที่
จอดอยู่หรือขณะกําลังขับขี่

driver

คนขับรถ

driver’s license number

หมายเลขใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

driving instructor

ครูสอนขับรถยนต์

DROP

DROP

drop-out

ออกจากโรงเรียนก่อนเรียนจบหลักสูตร

drug counselor

ที่ปรึกษาเกี่ยวกับยาเสพติด
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drug dealer

ผู้ค้ายาเสพติด

Dual Language Immersion (DLI) Program

โปรแกรมการเรียนการสอนสองภาษา (DLI)

Dual Language Immersion Program

โปรแกรมการเรียนการสอนสองภาษา

due process

กระบวนการตามกฎหมาย

duplicate vote

การออกเสียงเลือกตังซํ
้ ้า

duties

ค่าภาษี หน้ าที่

duties and responsibilities of the Ethics Commission

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจรรยาบรรณ

duties of City Ethics Commission

หน้ าที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณของเมือง

dwelling unit

หน่วยสถานที่พกั อาศัย

DWP

DWP

each class

ชันเรี
้ ยนแต่ละชัน้

early childhood development teaching credential

ใบรับรองการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กในวัยเริ่มแรก

Early Childhood Education (ECE) Program

โปรแกรมการศึกษาเด็กปฐมวัย(ECE)

Early Childhood Education Program

โปรแกรมการศึกษาเด็กปฐมวัย

early retirement

การเกษี ยณอายุก่อนกําหนด

early touchscreen voting locations

ที่ตงการออกเสี
ั้
ยงลงคะแนนก่อนกําหนดโดยจอสัมผัส

early voting

การออกเสียงลงคะแนนก่อนกําหนด

early voting by touchscreen

การออกเสียงลงคะแนนก่อนกําหนดโดยใช้ หน้ าจอภาพสัมผัส

early voting touch screen sites

หน่วยเลือกตังสํ
้ าหรับการออกเสียงลงคะแนนก่อนกําหนดโดยใช้ หน้ าจอสัมผัส

early warning system

ระบบการเตือนล่วงหน้ า

earnings deceleration

การระบุรายได้

earthquake

แผ่นดินไหว

earthquake retrofitting

การก่อสร้ างตามหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันความเสียหายจากแผ่นดินไหว

easements

สิทธิการใช้ ทรัพย์สินของผู้อื่น

east

ตะวันออก

east wing

อาคารทางปี กตะวันออก

e-business

ธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต

ECE

ECE

ECO

ECO

ECO businessman

นักธุรกิจ ECO

ecological stewardship

การให้ บริการเกี่ยวกับระบบนิเวศน์

ecological wisdom

ความรอบรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์

economic

เศรษฐกิจ

economic development

การพัฒนาเศรษฐกิจ

Economic Development Council

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

economic forecast conferences

การประชุมเกี่ยวกับการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ

economic stimulus initiative

แนวคิดริเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ

economics professor

ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์

economist

นักเศรษฐศาสตร์

economist-educator

นักเศรษฐศาสตร์-นักการศึกษา

ecumenical council

คณะกรรมการความสามัคคีของคริสเตียน

Ecumenical Hunger Program

โปรแกรมผู้หิวโหยคริสเตียน
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Ed.D

Ed.D

editor

บรรณาธิการ

editorial consultant

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ

education

การศึกษา

educational

เกี่ยวกับการศึกษา

educational foundation

มูลนิธิเกี่ยวกับการศึกษา

educational institute

สถาบันเกี่ยวกับการศึกษา

Educational Results Partnership

ความร่วมมือด้ านผลการศึกษา

Educational Results Partnership (ERP)

ความร่วมมือด้ านผลการศึกษา (ERP)

educational technology manager

ผู้จดั การฝ่ ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

educational value

คุณค่าทางการศึกษา

educator

นักการศึกษา

effect of enactment on existing law and offices

ผลของการประกาศใช้ กฎหมายและสํานักงานที่ใช้ อยู่

effect of invalidity in part

ในส่วนของการเป็ นโมฆะ

effect of new charter on board of education

ผลของกฎบัตรใหม่ในคณะกรรมการการศึกษา

effect of ordinances

ผลของกฎหมาย

effect of redistricting on incumbents

ผลของตําแหน่งในการกําหนดเขตใหม่

effect of section on issuance of bonds

ผลของหมวดที่ออกพันธบัตร

effect of veto

ผลของการยับยัง้

effect of violation on outcome of election

ผลของการละเมิดผลการเลือกตัง้

effect on pension and retirement benefits

ผลของสวัสดิการเบี ้ยบํานาญและการเกษี ยณอายุ

effective date

วันที่มีผลบังคับใช้

egress

การปรากฏให้ เห็น / ทางออก / สิทธิที่จะออกไป

elder

ผู้สงู อายุ

elder

พระอาวุโส

elder abuse

การกระทําทารุณต่อผู้สงู อายุ

elder caretaker

ผู้ดแู ลผู้สงู อายุ

elderly voter

ผู้ออกเสียงเลือกตังที
้ ่อาวุโส

elect

เลือกตัง้

elect a city charter revision

การเลือกการแก้ ไขกฎบัตรของเมือง

elected council-persons

สมาชิกสภาที่ได้ รับเลือก

elected Los Angeles Charter Reform Commission chair vice chair

รองคณะกรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปกฎบัตร Los Angeles ที่ได้ รับเลือก

elected member

สมาชิกที่ได้ รับเลือก

elected officials

เจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับเลือก

elected officials

เจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับเลือกตัง้

election

การเลือกตัง้

election ballot

บัตรเลือกตัง้

election campaign

การรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้

election clerk

เสมียนเลือกตัง้

election code

ประมวลกฎหมายว่าด้ วยการเลือกตัง้

election contribution

การบริจาคเพื่อการเลือกตัง้

election cycle

รอบวาระการเลือกตัง้

Thai Glossary

51 of 152

4/12/2017

election day

วันเลือกตัง้

election day use only

ใช้ ในวันเลือกตังเท่
้ านัน้

election day vote by mail application

ใบสมัครการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ในวันเลือกตัง้

election division

แผนกการเลือกตัง้

election division chief

หัวหน้ าแผนกการเลือกตัง้

election events

งานการเลือกตัง้

election glossary

อภิธานศัพท์การเลือกตัง้

election information

ข้ อมูลการเลือกตัง้

election information section

หมวดข้ อมูลการเลือกตัง้

election inspector

ผู้ตรวจสอบการเลือกตัง้

election night volunteer

อาสาสมัครคืนวันเลือกตัง้

election observer

ผู้สงั เกตการณ์การเลือกตัง้

election of board members

สมาชิกคณะกรรมการการเลือกตัง้

election of candidate to succeed recalled officer

การเลือกตังของผู
้
้ สมัครเพื่อแทนตําแหน่งเจ้ าหน้ าที่ที่ถกู ถอดถอน

election of city council members

การเลือกตังของสมาชิ
้
กสภาเทศบาลเมือง

election of officers at large

การเลือกตังของเจ้
้
าหน้ าที่โดยทัว่ ไป

election officer

พนักงานการเลือกตัง้

election official

เจ้ าหน้ าที่การเลือกตัง้

election precinct

เขตการเลือกตัง้

election precinct officer

พนักงานเขตการเลือกตัง้

election resolution

การลงมติการเลือกตัง้

election results

ผลการเลือกตัง้

election volunteer

อาสาสมัครการเลือกตัง้

electioneer

รณรงค์หาเสียงให้ ผ้ สู มัครรับเลือกตัง้

electioneering

รณรงค์หาเสียงให้ ผ้ สู มัครรับเลือกตัง้

elections

การเลือกตัง้

elections code

ประมวลกฎหมายว่าด้ วยการเลือกตัง้

Elections Code Section

มาตราประมวลกฎหมายว่าด้ วยการเลือกตัง้

Elections Division

แผนกการเลือกตัง้

elections official's office

สํานักงานของเจ้ าหน้ าที่การเลือกตัง้

elective office

ตําแหน่งโดยการเลือกตัง้

elector

ผู้มีสิทธิเลือกตัง้

electoral college

คณะผู้เลือกตัง้

electoral profile

ประวัติโดยย่อด้ านการเลือกตัง้

electorate

ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตัง้

electrical

เกี่ยวกับไฟฟ้า

electrical engineer

วิศวกรรมไฟฟ้า

electrician

ช่างไฟฟ้า

electronic

เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์

elementary

เบื ้องต้ น

elementary school

โรงเรียนระดับประถมศึกษา

elevated railways

รถไฟลอยฟ้า

Thai Glossary

52 of 152

4/12/2017

eligibility for office

คุณสมบัติสําหรับตําแหน่ง

eligibility to vote

สิทธิในการออกเสียงเลือกตัง้

eligibility worker

สิทธิของคนงาน

eligible

มีสิทธิรับเลือกตัง้

eligible candidates

ผู้สมัครรับเลือกตังที
้ ่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม

eligible list

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้

eligible to register

ผู้มีสิทธิลงทะเบียนการเลือกตัง้

eligible to vote

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

eligible voters

ผู้ออกเสียงที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม

e-mail

อีเมล

emergency

ฉุกเฉิน

emergency medical services

บริการฉุกเฉินทางการแพทย์

emergency planner

ผู้วางแผนฉุกเฉิน

emergency response facility

สถานตอบรับเหตุฉกุ เฉิน

emergency room physician

แพทย์ห้องฉุกเฉิน

emergency vote by mail

การลงคะแนนฉุกเฉินทางไปรษณีย์

eminent domain

โดเมนที่มีชื่อเสียง

employee

พนักงาน

employee relations board

คณะกรรมการพนักงานสัมพันธ์

employee relations representative

ตัวแทนพนักงานสัมพันธ์

employee rights attorney

ทนายความด้ านสิทธิของพนักงาน

employment and economic incentive areas

พื ้นที่ที่มีคา่ แรงจูงใจด้ านการว่าจ้ างและเศรษฐกิจ

employment counselor

ที่ปรึกษาการว่าจ้ าง

employment of

การว่าจ้ างของ

employment provisions

บทบัญญัติวา่ ด้ วยการว่าจ้ าง

employment recruiter

ผู้สรรหาการว่าจ้ างพนักงานใหม่

empower

ให้ อํานาจ

empower volunteer organizations

ให้ อํานาจองค์กรอาสาสมัคร

empowerment

ให้ อํานาจ

enact

ออกกฎหมาย

enacting clause

ข้ อความที่อยู่ในการออกกฎหมาย

enclosure titles

เชื่อเรื่องของการสนับสนุนและคําคัดค้ าน

encourage water conservation

สนับสนุนการอนุรักษ์ น้า

end of ballot

สิ ้นสุดของบัตรลงคะแนน

end of voting

สิ ้นสุดของการออกเสียงลงคะแนน

end of year transfer provisions

บทบัญญัติสําหรับการโอนในตอนสิ ้นปี

Endangered Species Act

กฎหมายว่าด้ วยสัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตที่ใกล้ จะสูญพันธุ์

endorse

สนับสนุน

endorsed by

ให้ การสนับสนุนโดย

endorsement

การสนับสนุน

energetic

กระตือรือร้ น

Energy Conservation Program

โครงการอนุรักษ์ พลังงาน
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energy coordinator

ผู้ประสานงานด้ านพลังงาน

energy engineer

วิศวกรพลังงาน

energy management analysis

การวิเคราะห์การจัดการพลังงาน

energy service company

บริษัทบริการพลังงาน

enforceable contract

สัญญาที่บงั คับใช้ ได้

enforcement

การบังคับใช้

enforcement officer

เจ้ าหน้ าที่ผ้ บู งั คับใช้ กฎหมาย

engine room

ห้ องเครื่อง

engineer

วิศวกร

engineering

วิศวกรรม

English

ภาษาอังกฤษ

English as a Second Language

ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง

English as a Second Language (ESL)

ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง (ESL)

English literature

วรรณคดีภาษาอังกฤษ

English professor

ผู้เชี่ยวชาญในวิชาภาษาอังกฤษ

English teacher

ครูสอนภาษาอังกฤษ

enhance

ปรับปรุงให้ ดีขึ ้น

enhanced sentence provisions

บัญญัติคําตัดสินลงโทษที่เพิ่มขึ ้น

enrichment class

ชันเรี
้ ยนเสริม

enrichment program

โปรแกรมเสริม

enrollment

การลงทะเบียน

entering-level clerical positions

เข้ าในระดับตําแหน่งธุรการ

enterprise zones

เขตสําหรับธุรกิจ

entertainer

ผู้ให้ ความบันเทิง

entertainment

ความบันเทิง

entertainment industry professional

อุตสาหกรรมความบันเทิงระดับมืออาชีพ

entities

บริษัท

entitlement to develop

การมีสิทธิ์ในการพัฒนา

entitlement to service credit

การมีสิทธิ์ได้ รับเครดิตในการบริการ

entity

เอกลักษณ์

entity

องค์กร

entrepreneur

ผู้ประกอบการ

entry into public utility competition

การเข้ าสูก่ ารแข่งขันด้ านสาธารณูปโภค

enumerated powers

อํานาจที่มอบให้ รัฐบาล

envelope

ซอง

environment

สิ่งแวดล้ อม

environment defense fund

กองทุนป้องกันสิ่งแวดล้ อม

environmental

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม

Environmental Advisory Committee

คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาด้ านสิ่งแวดล้ อม

environmental advocate

ผู้สนับสนุนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม

environmental attorney

ทนายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม

environmental chemist

นักเคมีสิ่งแวดล้ อม
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Environmental Conservation Organization (ECO) businessman

องค์กรอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม (ECO) นักธุรกิจชาย

Environmental Conservation Organization businessman

องค์กรอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม นักธุรกิจชาย

environmental education director

ผู้อํานวยการการศึกษาสิ่งแวดล้ อม

environmental political chairperson

ประธานทางการเมืองเพื่อสิ่งแวดล้ อม

environmental scientist

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้ อม

environmental water consultant

ที่ปรึกษาภาวะแวดล้ อมของนํ ้า

equalization

บริหารภาษี

equalization board member

สมาชิกคณะบริหารภาษี

equalization process

กระบวนการบริหารภาษี

Equestrian and Traffic and Safety Committees

คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยในการขี่ม้าบนถนนและการจราจร

equestrian trails, ridgeline preservation

เส้ นทางสําหรับขี่ม้า การสงวนสันเขา

equipment

เครื่องมือ

equity management

การบริหารความยุติธรรม

equivalent dwelling

หน่วยสําหรับวัดเพื่อคิดค่าบริการการกําจัดสิ่งปฏิกลู ทางท่อระบาย

ERP

ERP

e-sample ballot

บัตรตัวอย่างการลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์

escrow agent

ตัวแทนรับฝากสินทรัพย์

escrow office

สํานักงานรับฝากสินทรัพย์

ESL

ESL

ESL tutor

ครูพิเศษ ESL (ครูพิเศษสําหรับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง)

establishment

การกําหนด

estate

ทรัพย์สินที่ดิน

estate or trust

ทรัพย์สินที่ดิน หรือทรัสต์

estate planner

ผู้วางแผนทรัพย์สินที่ดิน

estimated cost

ค่าใช้ จ่ายโดยประมาณ

et seq

และต่อ ๆ ไป

ethical

หลักจริยธรรม

Ethics Commission

คณะกรรมการจรรยาบรรณ

ethnicity

ชาติพนั ธุ์

evaluating consultants

ที่ปรึกษาการประเมินราคา

event

เหตุการณ์

events education manager

ผู้จดั การกิจกรรมการศึกษา

evidence storage

การเก็บรักษาหลักฐาน

ex officio

โดยตําแหน่งหน้ าที่

exaggerated and exorbitant

สรรพคุณเกินจริงและเหลือเชื่อ

examination

การตรวจสอบ

examining

การตรวจสอบ

exchange

เปลี่ยน

exchange of water

เปลี่ยนนํ ้า

exchangeable

เปลี่ยนแปลงได้

excusing hazardous materials citations

การกล่าวโทษโดยอ้ างวัสดุที่เป็ นอันตราย

executed by me

กระทําโดยข้ าพเจ้ า
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execution, delivery and performance

การดําเนินการ การส่งมอบและประสิทธิภาพการทํางาน

executive

ผู้บริหาร

executive administrator

ผู้บริหารการบังคับคดี

executive assistant

ผู้ช่วยผู้บริหาร

executive assistant city attorney

อัยการเมืองผู้ช่วยผู้บริหาร

executive board

คณะกรรมการผู้บริหาร

executive branch

สาขาของผู้บริหาร

executive budget

งบประมาณผู้บริหาร

executive budget division

แผนกการบริหารงบประมาณ

executive committee

คณะกรรมการผู้บริหาร

executive directives

คณะผู้อํานวยการ

executive director

ผู้อํานวยการบริหาร

executive director of the Board of Police Commissioners

ผู้อํานวยการบริหารของคณะกรรมาธิการตํารวจ

executive director, Consumer Federation of California

ผู้อํานวยการบริหาร สหพันธ์ผ้ บู ริโภคแห่งรัฐ California

executive legal liaison

ผู้บริหารการประสานงานทางกฎหมาย

Executive Steering Committee

คณะกรรมการอํานวยการการบริหาร

exempt

ซึ่งยกเว้ น

exempt actions

การดําเนินการที่ยกเว้ น

exempt interest rates

อัตราดอกเบี ้ยยกเว้ น

exemption from civil service

ยกเว้ นจากข้ าราชการพลเรือน

exemptions

ข้ อยกเว้ น

exercise

การใช้ สิทธิ์

exercise room

ห้ องออกกําลังกาย

exhausted

ใช้ หมดสิ ้น

exhibit

หลักฐาน

exit polls

การหยัง่ เสียงเลือกตังจากผู
้
้ ที่เพิ่งลงคะแนนเสร็จ

expand technology

เทคโนโลยีขยายเครือข่าย

expedite voting

การออกเสียงลงคะแนนให้ รวดเร็วขึ ้น

expenditure plan

แผนการใช้ จ่าย

expenditure programs

โปรแกรมเงินรายจ่าย

expenditures

เงินรายจ่าย

expertise

ผู้เชี่ยวชาญ

explore merit bonuses for teachers

สํารวจการจ่ายโบนัสแก่ครูตามความสามารถ

explorers

ผู้สํารวจ

exponential growth

การเพิ่มแบบชี ้กําลัง

export businessman

นักธุรกิจส่งออก

export development consultant

ที่ปรึกษาการพัฒนาการส่งออก

export manager

ผู้จดั การการส่งออก

exposition hall

ห้ องแสดงสินค้ า

exposition master plan

แผนการหลักในการแสดงสินค้ า

Exposure Control Plan

แผนควบคุมการเสี่ยงภัย

extent

ขอบเขต
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eye clinic

จักษุคลินิก

fabric store

ร้ านขายผ้ า

facilitator

ผู้ประสานงาน

facilities

ทรัพยากรกายภาพ

Facilities Advisory Committee

คณะกรรมการให้ คําปรึกษาเกี่ยวกับสถานที่

facilities manager

ผู้จดั การสถานประกอบการ

Facilities Modernization Committee

คณะกรรมาธิการปรับปรุงความทันสมัยของอาคารสถานที่

facility repair and replacement program

โปรแกรมการซ่อมแซมและปรับคืนสถานประกอบการสูส่ ภาพเดิม

Facility Special Plan

แผนการพิเศษสําหรับสถานประกอบการ

fact recital

การบรรยายเกี่ยวกับข้ อเท็จจริง

fact sheet

ใบแสดงความคิดเห็น

factotum

พนักงานที่มีหน้ าที่ทํางานทุกประเภท

faculty

คณะ

fail-safe voter

ผู้ออกเสียงซึ่งย้ ายที่อยู่แต่อนุญาตให้ ออกเสียงได้

fair insurance responsibility act

กฎหมายว่าด้ วยความรับผิดชอบในการประกันความยุติธรรม

fair market value

มูลค่าที่ยตุ ิธรรมในตลาด

Fair Political Practices Commission

คณะกรรมาธิการเพื่อการปฏิบตั ิทางการเมืองที่ยตุ ิธรรม

Fair Political Practices Commission Regulations

กฎเกณฑ์ของคณะกรรมาธิการเพื่อการปฏิบตั ิทางการเมืองที่ยตุ ิธรรม

fairness doctrine

หลักการความยุติธรรม

family broadcasting executive

ผู้บริหารการกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์เพื่อครอบครัว

family code

ประมวลกฎหมายว่าด้ วยครอบครัว

family counselor

ที่ปรึกษาครอบครัว

family crisis center

ศูนย์วิกฤติกาลครอบครัว

family law

กฎหมายครอบครัว

family rights advocate

ผู้แทนทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของครอบครัว

family therapist

นักบําบัดโรคประจําครอบครัว

family trust administrator

ผู้บริหารทรัสต์ครอบครัว

farm bureau manager

ผู้จดั การสํานักงานฟาร์ม

farmer

เกษตรกร

farmland

ไร่นา

father

บิดา

FBI

FBI

features

ลักษณะ

federal

รัฐบาลกลาง

federal administrator

ผู้บริหารรัฐบาลกลาง

federal census

การสํารวจจํานวนประชากรของรัฐบาลกลาง

federal credit union act

กฎหมายว่าด้ วย credit union ของรัฐบาลกลาง

federal criminal prosecutor

อัยการคดีอาญาของรัฐบาลกลาง

federal deposit insurance corporation

บริษัทประกันเงินฝากของรัฐบาลกลาง

federal discretionary funds

กองทุนการใช้ ดลุ ยพินิจที่ดีของรัฐบาลกลาง

federal elections commission

คณะกรรมการการเลือกตังของรั
้
ฐบาลกลาง

federal field representative

ตัวแทนเขตของรัฐบาลกลาง
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federal government

รัฐบาลกลาง

federal grand juror

คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลาง

federal income tax return form

แบบฟอร์มผู้เสียภาษี รายได้ บคุ คลธรรมดาของรัฐ

federal law

กฎหมายของสหพันธรัฐ

federal prosecutor

อัยการของสหพันธรัฐ

Federal Voting Rights Act

กฎหมายว่าด้ วยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของสหพันธรัฐ

federalists

ผู้นิยมการปกครองในรูปสหรัฐหรือสหพันธรัฐ

federally recognized tribes

เผ่าพันธุ์ที่ได้ รับการยอมรับตามสหพันธรัฐ

federally-mandated languages

ภาษาที่รัฐบาลกลางกําหนดให้ ใช้

fee

ค่าธรรมเนียม

feeder district

เขตโรงเรียนซึ่งป้อนนักเรียนให้ กบั โรงเรียนต่างเขตเพื่อเข้ าเรียนในระดับที่สงู ขึ ้น

feeder school

โรงเรียนที่ป้อนนักเรียนให้ กบั โรงเรียนต่างเขตเพื่อเข้ าเรียนในระดับที่สงู ขึ ้น

feet

เท้ า

fellow citizens

เพื่อนร่วมชาติ

felony

ความผิดอาญาอุกฉกรรจ์

feminist writer

นักเขียนผู้สนับสนุนสิทธิสตรี

fiber optic engineer

วิศวกรเส้ นใยแก้ วนําแสง

field deputy

ตัวแทนภาคสนาม

field engineer

วิศวกรภาคสนาม

field organizer

ผู้ดแู ลภาคสนาม

field representative

ตัวแทนภาคสนาม

field service technician

ช่างงานภาคสนาม

field supervisor

ผู้ควบคุมดูแลภาคสนาม

field trips

ทัศนศึกษา

figure

รูปร่าง

file

แฟ้ม

filibuster

การขัดขวางการผ่านญัตติหรือมติในสภา

filing and certification

การยื่นเรื่องและการรับรอง

Filipino

ชาวฟิ ลิปปิ นส์

filling vacancy

การบรรจุตําแหน่งที่วา่ ง

film producer

ผู้อํานวยการสร้ างภาพยนตร์

film writer

ผู้เขียนภาพยนตร์

filmmaker

ผู้สร้ างภาพยนตร์

films production manager

ผู้จดั การการผลิตภาพยนตร์

filter manufacturing executive

ผู้บริหารการผลิตเครื่องกรอง

final average salary

เงินเดือนขันสุ
้ ดท้ ายโดยเฉลี่ย

final votes cast by the legislature

การออกเสียงลงคะแนนขันสุ
้ ดท้ ายโดยสภานิติบญ
ั ญัติ

finance

การเงิน

finance administrator

ผู้บริหารทางการเงิน

finance clerk

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

finance commissioner

กรรมาธิการทางการเงิน

finance committee

คณะกรรมการทางการเงิน
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finance director

ผู้อํานวยการทางการเงิน

finance manager student

นักศึกษาผู้บริหารจัดการการเงิน

financial

การเงิน

financial accounting supervisor

ผู้ควบคุมดูแลบัญชีทางการเงิน

financial administrator

ผู้บริหารทางการเงิน

financial advisor

ที่ปรึกษาทางการเงิน

financial analyst

ผู้วิเคราะห์ทางการเงิน

financial broker

นายหน้ าทางการเงิน

financial business planner

ผู้วางแผนธุรกิจทางการเงิน

financial commissioner

กรรมาธิการทางการเงิน

financial consultant

ที่ปรึกษาทางการเงิน

financial impact

ผลกระทบทางการเงิน

Financial Impact Statement

รายงานผลกระทบทางการเงิน

financial institution

สถาบันทางการเงิน

financial investment advisor

ที่ปรึกษาการลงทุนทางการเงิน

financial officer

ผู้บริหารทางการเงิน

financial planner

ผู้วางแผนทางการเงิน

financial services consultant

ที่ปรึกษาการบริการทางการเงิน

financial stability

ความมัน่ คงทางการเงิน

financial statements

งบการเงิน

financial support

การสนับสนุนทางการเงิน

financial systems consultant

ที่ปรึกษาระบบทางการเงิน

financier

ผู้ให้ เงินทุน

findings

ผลการตัดสินของศาล

findings

การค้ นพบ

findings and declarations of policy

ผลการตัดสินและการประกาศนโยบาย

findings and purposes

ผลการตัดสินและวัตถุประสงค์

findings for granting a variance

ผลการตัดสินเพื่ออนุญาตให้ มีการเปลี่ยนแปลง

findings of probable cause; administrative enforcement

การตรวจพบสิ่งที่อาจเป็ นสาเหตุการบังคับใช้ ในการบริหาร

fine art dealer

ผู้ประกอบการค้ าด้ านวิจิตรศิลป์

fire

ไฟ

Fire & Police Pension Plan

แผนบําเหน็จบํานาญสําหรับเจ้ าหน้ าที่ดบั เพลิงและตํารวจ

fire air operations and city helicopter maintenance facility

การดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ของเมือง

fire alarm technician

ช่างสัญญาณเตือนไฟไหม้

fire alarms

สัญญาณเตือนไฟไหม้

fire and paramedic 9/1/1 dispatch center

ศูนย์ขา่ วด่วน 9/1/1 สําหรับเรียกรถดับเพลิงและรถพยาบาล

Fire and Police General Pension Fund

กองทุนบํานาญทัว่ ไปสําหรับหน่วยดับเพลิงและตํารวจ

fire and police pension

บํานาญสําหรับหน่วยดับเพลิงและตํารวจ

Fire and Police Tier Service Pension Fund

กองทุนการบริการบํานาญตามลําดับชันของหน่
้
วยดับเพลิงและตํารวจ

fire budgets

งบประมาณการดับเพลิง

fire captain

กัปตันหน่วยดับเพลิง

fire chief

หัวหน้ าหน่วยดับเพลิง
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fire chief, Los Angeles Fire Department

หัวหน้ าหน่วยดับเพลิง กองดับเพลิง Los Angeles

Fire Commission

คณะกรรมาธิการดับเพลิง

fire commissioner

กรรมาธิการกองดับเพลิง

fire communications dispatcher

เจ้ าหน้ าที่สื่อสารข่าวด่วนกองดับเพลิง

fire control

การควบคุมอัคคีภยั

Fire Department

แผนกดับเพลิง

fire department paramedic

หน่วยแพทย์ของกองดับเพลิง

fire dispatch

นําส่งหน่วยดับเพลิง

fire district

เขตดับเพลิง

fire fighter

เจ้ าหน้ าที่ดบั เพลิง

fire hazards

อันตรายจากไฟไหม้

fire hydrant

หัวก๊ อกนํ ้าดับเพลิง

fire insurance agent

ตัวแทนประกันอัคคีภยั

fire marshal

พนักงานเจ้ าหน้ าที่ดบั เพลิง

fire separation wall

ผนังกันไฟ
้

fire station

สถานีดบั เพลิง

fire systems engineer

วิศวกรระบบดับเพลิง

firefighter

พนักงานดับเพลิง

firefighters association

สมาคมพนักงานดับเพลิง

fireman

พนักงานดับเพลิง

firm

บริษัท

First Christian Church

โบสถ์ เฟิ ร์สต์คริสเตียน

first degree murder

การฆ่าคนตายโดยเจตนา

first hand experience

ประสบการณ์โดยตรง

First Time Home Buyer Programs

โปรแกรมผู้ซื ้อบ้ านหลังแรก

First United Methodist Church

โบสถ์ เฟิ ร์สต์ยไู นเต็ดเมโธดิสต์

fiscal

เกี่ยวกับงบประมาณ

fiscal conservative

การอนุรักษ์ งบประมาณ

fiscal effect

ผลของงบประมาณ

fiscal impact

ผลกระทบของงบประมาณ

fiscal management

การบริหารจัดการงบประมาณ

fiscal responsibility

ความรับผิดชอบต่องบประมาณ

fiscal solvency for our school

ประสิทธิภาพทางการเงินสําหรับงบประมาณของโรงเรียนเรา

fiscal year

ปี งบประมาณ

fish and game code

ประมวลกฎหมายว่าด้ วยการตกปลาและล่าสัตว์

Fish and Game Preservation Fund

กองทุนพิทกั ษ์ การตกปลาและล่าสัตว์

flag room

ห้ องประดับธง

flap

สะบัด

flight attendant

พนักงานบริการบนเครื่องบิน

flight crewmember

ลูกเรือบนเครื่องบิน

flight engineer

วิศวกรการบิน

flight test engineer

วิศวกรการทดสอบการบิน
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flood control

การควบคุมนํ ้าท่วม

flood control employee

พนักงานควบคุมนํ ้าท่วม

flood management

การบริหารจัดการนํ ้าท่วม

flood prevention authority

ผู้มีอํานาจในการป้องกันนํ ้าท่วม

flood protection

การป้องกันนํ ้าท่วม

flood protection bond

พันธบัตรการป้องกันนํ ้าท่วม

Flood Protection Corridor Program

โปรแกรมเขตการป้องกันนํ ้าท่วม

flood protection corridor sub account

บัญชีย่อยเขตการป้องกันนํ ้าท่วม

floor area restriction

พื ้นที่อาคารหวงห้ าม

florist

ร้ านขายดอกไม้

fluctuating pension

เบี ้ยบํานาญที่ผนั แปร

food co-operative coordinator

ผู้ประสานงานสหกรณ์ด้านอาหาร

food purchasing assistant

ผู้ช่วยด้ านการจัดซื ้ออาหาร

food service representative

ตัวแทนการบริการอาหาร

football coach

โค้ ชอเมริกนั ฟุตบอล

footnote

เชิงอรรถ

for

สําหรับ

for construction or improvement

สําหรับการก่อสร้ างหรือการปรับปรุง

for or against

เพื่อ หรือ ต่อต้ าน

for sale on competitive bidding

สําหรับขายด้ วยการแข่งขันประมูลราคา

for text of

สําหรับเนื ้อหาของ

forced busing

การบังคับให้ รถโรงเรียนนํานักเรียนจากต่างเขตมาเรียนที่โรงเรียนเดียวกัน

foregoing

ที่มาก่อน

foreign exchange department

แผนกแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

foreign language teacher

ครูสอนภาษาต่างประเทศ

foreign policy researcher

ผู้วิจยั ด้ านนโยบายต่างประเทศ

foreman

หัวหน้ าคนงาน

forensic consultant

ที่ปรึกษาทางนิติเวช

forensic crime laboratories

ห้ องปฏิบตั ิการด้ านนิติเวชทางอาชญากรรม

Forensic Laboratories Capital Expenditure Bond Fund

กองทุนพันธบัตรรายจ่ายที่เป็ นเงินต้ นของห้ องปฏิบตั ิการด้ านนิติเวช

forensic laboratory

ห้ องปฏิบตั ิการด้ านนิติเวช

forensics laboratories authority

ผู้มีอํานาจห้ องปฏิบตั ิการด้ านนิติเวช

forest program

โครงการป่ าไม้

forest ranger

เจ้ าหน้ าที่ป่าไม้

forester

พนักงานป่ าไม้

forestry camp

แคมป์ป่ าสงวน

forfeiture

การริบทรัพย์สิน

form

แบบฟอร์ม

former

อดีต

Fortune 500 Company

บริษัทชันนํ
้ า 500 บริษัท

foster care executive

ผู้บริหารงานด้ านครอบครัวอุปถัมภ์

foundation

มูลนิธิ
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foundation board member

สมาชิกคณะกรรมการมูลนิธิ

foundation board of directors

คณะกรรมการอํานวยการมูลนิธิ

foundation director

ผู้อํานวยการมูลนิธิ

foundation trustee

ทรัสตีมลู นิธิ

founder & pastor

ผู้ก่อตังและบาทหลวง
้

Founder’s Day Honorary Service Award

รางวัลกิติมศักดิ์วนั ผู้สถาปนา

founding fathers

บิดาแห่งการก่อตัง้

Foursquare Gospel

ยึดมัน่ ในคําสอนของพระเยซู

foyer

ห้ องโถง

fracking

การขุดเจาะนํ ้ามันแนวนอน

framework agreement

ข้ อตกลงเกี่ยวกับขอบข่ายงาน

franchise

แฟรนไชส์

franchise

สัมปทาน

franchise business owner

เจ้ าของธุรกิจแฟรนไชส์

franchise fees

ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์

franchise tax

ภาษี จากรายได้ สทุ ธิของรายได้ รวม

Franchise Tax Board

คณะกรรมการด้ านภาษี ธรุ กิจ

franchised agency

ตัวแทนที่ได้ รับสิทธิพิเศษ

fraternity house

หอพักนักศึกษาชาย

fraud

การฉ้ อฉล

fraud investigator

ผู้สืบสวนสอบสวนการฉ้ อฉล

fraud prosecutor

อัยการคดีการฉ้ อฉล

free clinic

คลินิกแบบไม่ต้องเสียค่าบริการ

free enterprise

บริษัทอิสระ

freelance

ทํางานโดยอิสระ

freelance environmental consultant

ที่ปรึกษาการทํางานอิสระเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม

freelance journalist

ผู้สื่อข่าวอิสระ

freelance reporter

ผู้สื่อข่าวอิสระ

freelance writer

นักเขียนอิสระ

freeway

ฟรีเวย์

frequently asked questions

คําถามที่ถามบ่อย

freshman

นักศึกษาปี หนึ่ง

Friends of the Azusa Library

ห้ องสมุดเพื่อนของ Azusa

Friends of the Center for the Performing Arts

กลุม่ ผู้สนับสนุนศูนย์การแสดงศิลปะ

Friends of the Concert Band; president

ประธานกลุม่ ผู้สนับสนุนวงดนตรีคอนเสิร์ต

frivolous

เล็กน้ อยไม่สําคัญ

front cover

ปกหน้ า

front desk clerk

เจ้ าหน้ าที่ประจําด้ านหน้ าสํานักงาน

front office

ด้ านหน้ าสํานักงาน

fuel systems operator

ผู้ควบคุมระบบนํ ้ามัน

full term

เต็มวาระ

full text of measure

ร่างพระราชบัญญัติฉบับสมบูรณ์
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functional currency

เงินตราหลัก

functions

ฟั งก์ชนั่

functions

การทํางาน

fund

กองทุน

fund city services

จ่ายเงินค่าบริการให้ แก่เมือง

fund development director

ผู้อํานวยการพัฒนากองทุน

fundable

จัดหาทุนได้

fundamental deterioration

พื ้นฐานเสื่อม

funded bond

พันธบัตรที่เป็ นกองทุน

funding earnings

รายได้ จากกองทุน

fundraiser

ผู้ระดมเงินทุน

fund-raising

การระดมเงินทุน

fundraising consultant

ที่ปรึกษาการระดมเงินทุน

fundraising director

ผู้อํานวยการการระดมเงินทุน

funds

กองทุน

funeral director

ผู้อํานวยการการฌาปนกิจ

future contracts and options

สัญญาและทางเลือกในอนาคต

G.O.

G.O.

GAC

GAC

gambling

การพนัน

gambling on tribal lands

การพนันในที่ดินของชนเผ่า

gambling on tribal lands; legislative constitutional amendment

การพนันในที่ดินของชนเผ่า; การแก้ ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในสภานิติบญ
ั ญัติ

gang

แก๊ ง

gang appropriations limit

ขีดจํากัดการจัดสรรงบประมาณสําหรับงานด้ านแก๊ ง

Gang Assessment & Management System

ระบบประเมินและบริหารจัดการแก๊ ง

gang homicide prosecutor

อัยการฝ่ ายฆาตกรรมของแก๊ ง

Gang Investigators Association

สมาคมผู้สืบสวนสอบสวนแก๊ ง

gang murder prosecutor

อัยการคดีฆาตกรรมของแก๊ ง

gang prosecutor

อัยการสําหรับคดีเกี่ยวกับแก๊ ง

gang related

เกี่ยวข้ องกับแก๊ ง

gang violence

ความรุนแรงจากการกระทําผิดของแก๊ ง

Gang Violence and Juvenile Crime Prevention Act

กฎหมายป้องกันความรุนแรงจากการกระทําผิดของแก๊ งและอาชญากรรมเยาวชน

garage

โรงรถ

gardener

คนทําสวน

garment worker

ช่างตัดเย็บเสื ้อผ้ า

gatehouse

เรือนเฝ้าประตู

general

ทัว่ ไป

general budget

งบประมาณทัว่ ไป

general consolidated election

การเลือกตังทั
้ ว่ ไปแบบรวม

general election

การเลือกตังทั
้ ว่ ไป

general fund

กองทุนทัว่ ไป

general fund revenues

รายได้ จากกองทุนทัว่ ไป
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general law

กฎหมายทัว่ ไป

general minor costs to state and county

ค่าใช้ จ่ายปลีกย่อยทัว่ ไปสําหรับมลรัฐและมณฑล

General Municipal and Consolidated Election

การเลือกตังรวมและเทศบาลทั
้
ว่ ไป

General Municipal and School District Election

การเลือกตังเขตโรงเรี
้
ยนและเทศบาลทัว่ ไป

General Municipal Election

การเลือกตังเทศบาลทั
้
ว่ ไป

General Municipal or Special Election

การเลือกตังพิ
้ เศษหรือเทศบาลทัว่ ไป

General Obligation (G.O.) Bond

ตราสารหนี ้ภาระผูกพันแบบทัว่ ไป (G.O.)

General Obligation Bond

ตราสารหนี ้ภาระผูกพันแบบทัว่ ไป

General Obligation Bond Expense Revolving Fund

กองทุนหมุนเวียนสําหรับค่าใช้ จ่ายด้ านตราสารหนี ้ภาระผูกพันแบบทัว่ ไป

general obligation of the city

ภาระผูกพันทัว่ ไปของเมือง

general plan

แผนงานทัว่ ไป

general plan - procedures for adoption

แผนงานทัว่ ไป - ขันตอนการมี
้
มติเห็นชอบ

general plan - purpose and contents

แผนงานทัว่ ไป - วัตถุประสงค์และเนื ้อหา

general plan areas

ประเด็นในแผนงานทัว่ ไป

general plan compliance

การปฏิบตั ิตามแผนงานทัว่ ไป

general plan update committee

คณะกรรมการปรับปรุงแก้ ไขแผนงานทัว่ ไป

general practice

การปฏิบตั ิทวั่ ไป

general practice physician

แพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป

general provisions

ข้ อกําหนดทัว่ ไป

general provisions for proprietary departments

ข้ อกําหนดทัว่ ไปสําหรับแผนกเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์

general provisions related to departments

ข้ อกําหนดทัว่ ไปที่เกี่ยวข้ องกับแผนกต่าง ๆ

general provisions related to officers

ข้ อกําหนดทัว่ ไปที่เกี่ยวข้ องกับเจ้ าหน้ าที่

general provisions relating to elections

ข้ อกําหนดทัว่ ไปที่เกี่ยวข้ องกับการเลือกตัง้

general services fund

กองทุนการให้ บริการทัว่ ไป

general services manager

ผู้จดั การฝ่ ายการให้ บริการทัว่ ไป

general tax

ภาษี ทวั่ ไป

geographic information specialist

ผู้เชี่ยวชาญด้ านข้ อมูลภูมิศาสตร์

geologist

นักธรณีวิทยา

geology professor

ศาสตราจารย์วิชาธรณีวิทยา

geometry

เรขาคณิต

geometry tutor

ครูสอนพิเศษวิชาเรขาคณิต

geoscientist

นักวิทยาศาสตร์ทางธรณีวิทยา

geothermal power

พลังงานความร้ อนใต้ พิภพ

geothermal power development

การพัฒนาพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ

geriatric registered nurse

พยาบาลวิชาชีพด้ านเวชศาสตร์ผ้ สู งู อายุ

gift

ของกํานัล

gift tax

ภาษี ของกํานัล

Gifted and Talented Students Program

โครงการนักเรียนที่มีพรสวรรค์และความสามารถสูง

gifted student

นักเรียนที่มีพรสวรรค์

girl scout

เนตรนารี

girl's gymnasium

โรงกายกรรมเด็กหญิง

girls softball

กีฬาซอฟต์บอลเด็กหญิง
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ไปที่หน้ าถัดไป

Golden Apple Award

ราลวัลแอปเปิ ลทองคํา

Golden Oak Award

รางวัล Golden Oak

golf course manager

ผู้จดั การสนามกอล์ฟ

good faith

ความสุจริต

good fiscal management

การบริหารจัดการด้ านการคลังที่ดี

good standards of character for their lives

มาตรฐานคุณสมบัติที่ดีสําหรับชีวิตของบุคคลเหล่านัน้

good-will

ไมตรีจิต

Goodwill Industries

อุตสาหกรรม Goodwill

governance

การปกครอง

governing board

คณะกรรมการกํากับดูแล

governing board member

สมาชิกของคณะกรรมการกํากับดูแล

governing board member, Ontario-Montclair School District

สมาชิกของคณะกรรมการกํากับดูแล เขตโรงเรียน Ontario-Montclair

governing board member, Orange Unified School District

สมาชิกของคณะกรรมการกํากับดูแล เขตโรงเรียนร่วม Orange

governing board member, trustee area

สมาชิกของคณะกรรมการกํากับดูแล ทรัสตีพื ้นที่

governing boardmember

สมาชิกของคณะกรรมการกํากับดูแล

governing boardmember, Rio Hondo Community College District, Area 4

สมาชิกของคณะกรรมการกํากับดูแล เขตวิทยาลัยชุมชน Rio Hondo พื ้นที่ 4

governing body

คณะกรรมการกํากับดูแล

governing member

สมาชิกกํากับดูแล

governing member, Board of Education

สมาชิกกํากับดูแล คณะกรรมการการศึกษา

government

รัฐบาล

Government Action Council

สภาการปฏิบตั ิงานของรัฐบาล

Government Action Council (GAC)

สภาการปฏิบตั ิงานของรัฐบาล (GAC)

government administrator

ผู้บริหารในรัฐบาล

government affairs advisor

ที่ปรึกษาด้ านรัฐกิจ

government aided

ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาล

government attorney

ทนายความของรัฐบาล

government benefits representative

ตัวแทนฝ่ ายสวัสดิการจากรัฐบาล

government board member

สมาชิกคณะกรรมการของรัฐบาล

government bond

พันธบัตรรัฐบาล

government CFO

CFO ของรัฐบาล

government code

ประมวลกฎหมายรัฐบาล

government committee

คณะกรรมาธิการรัฐบาล

government economics teacher

ครูสอนวิชาเศรษฐศาสตร์รัฐบาล

government employee

ข้ าราชการ

government ethics provisions

ข้ อกําหนดด้ านจริยธรรมของรัฐบาล

government relations

รัฐกิจสัมพันธ์

government schools

โรงเรียนรัฐบาล

governmental entities

หน่วยงานรัฐบาล

governments

รัฐบาล

governor

ผู้วา่ การรัฐ
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grade crossing plan

แผนงานข้ ามระดับ

grade inflation

สภาพเกรดเฟ้อ

grade separated railways

รางรถไฟต่างระดับ

graduate school secretary

เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

graduate student

นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

graduate summa

นักศึกษาที่ได้ เกียรตินิยม

graduated with honor(s)

สําเร็จการศึกษาด้ วยปริญญาเกียรตินิยม

graffiti

รอยขูดขีดเขียน

graffiti fighter

ผู้ลบล้ างรอยขูดขีดเขียน

grand juror coordinator

ผู้ประสานงานสําหรับลูกขุนใหญ่

grand jury

คณะลูกขุนใหญ่

grandchildren

หลาน

grant

ทุนวิจยั

grant administrator

ผู้บริหารทุนวิจยั

grant program

โครงการทุนวิจยั

grant proposal

โครงการเสนอขอรับทุนวิจยั

grant writer

นักเขียนขอทุนวิจยั

grant-funded positions

ตําแหน่งที่จ้างด้ วยทุนวิจยั

granting of franchises

การให้ สิทธิ์แฟรนไชส์

graphic artist

จิตรกรกราฟิ ก

graphic designer

นักออกแบบงานกราฟิ ก

graphic technician

ช่างเทคนิคด้ านกราฟิ ก

grassroots organization

องค์กรรากหญ้ าพื ้นฐานในท้ องถิ่น

gray write-in envelope

ซองสีเทาแบบเขียนได้

Greater Los Angeles County Vector Control District

เขตการควบคุมพาหะนําโรคมณฑลมหานคร Los Angeles

great-grandchildren

เหลน

green belt

แนวพื ้นที่สีเขียว

Green County Committee

คณะกรรมาธิการมณฑล Green

Green Party

พรรคกรีน

green peace

องค์กรกรีนพีซ

green striped envelope

ซองลายทางสีเขียว

greenhouse worker

คนงานในเรือนกระจกปลูกต้ นไม้

gridlock

ติดขัด

grocery clerk

ลูกจ้ างร้ านขายของชํา

gross floor area

เนื ้อที่พื ้นห้ องโดยรวม

ground water wells

บ่อนํ ้าใต้ ดิน

grounds for recall

สาเหตุในการเรียกคืน, สาเหตุในการถอดถอน

group

กลุม่

growth control ordinance

บทบัญญัติควบคุมการเติบโต

guardian of estate

ผู้พิทกั ษ์ ทรัพย์มรดก

gubernatorial general election

การเลือกตังทั
้ ว่ ไปสําหรับผู้วา่ การรัฐ

gubernatorial primary election

การเลือกตังขั
้ นต้
้ นสําหรับผู้วา่ การรัฐ
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guest teacher

ครูรับเชิญ

guidance counselor

ครูแนะแนว

guidance technician

เจ้ าหน้ าที่แนะแนว

guidelines

แนวทางปฏิบตั ิ

gun dealer

ตัวแทนจําหน่ายปื น

gun safety advocate

ผู้สนับสนุนความปลอดภัยเกี่ยวกับปื น

gunsmith

ช่างปื น

gymnasium

โรงกายกรรม

gynecology and obstetrics

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

habitat reserve

พื ้นที่สงวน

hallway

ทางเดินในอาคาร

Hand on Science

วิทยาศาสตร์ภาคปฏิบตั ิ

Handgun Control, Inc.

บริษัทแฮนด์กนั คอนโทรล จํากัด

handrail

ราวบันได

handyman

ช่างทัว่ ไป

harbor

อ่าว

Harbor and Airport Regulation of Public Service and Public Utilities

ระเบียบข้ อบังคับว่าด้ วยบริการสาธารณะและสาธารณูปโภคสําหรับอ่าวและท่าอากาศยาน

Harbor Association of Industry and Commerce

สมาคมท่าเรือแห่งอุตสาหกรรมและการพาณิชย์

harbor commission

คณะกรรมการกํากับดูแลพื ้นที่อา่ ว

harbor department

แผนกอ่าว

Harbor Revenue Fund

กองทุนรายได้ จากอ่าว

hardware manager

ผู้จดั การฝ่ ายฮาร์ดแวร์

hardware sales manager

ผู้จดั การฝ่ ายขายฮาร์ดแวร์

hardworking person

บุคคลที่ทํางานหนัก

HAVA

HAVA

hazard pay

ค่าตอบแทนงานเสี่ยงอันตราย

head chef

หัวหน้ าพ่อครัว

head deputy attorney

หัวหน้ าผู้ช่วยทนายความ

head deputy DA

หัวหน้ าผู้ช่วย DA

head deputy district attorney

หัวหน้ าผู้ช่วยอัยการเขต

headquarters

สํานักงานใหญ่

headquarters building

อาคารสํานักงานใหญ่

HeadStart

การแนะแนว

health

สุขภาพ

health administration professor

อาจารย์วิชาการบริหารจัดการสุขภาพ

health administrator

ผู้บริหารจัดการด้ านสุขภาพ

health and safety code

ประมวลกฎหมายด้ านสุขภาพและความปลอดภัย

health and welfare benefits

ผลประโยชน์ด้านสุขภาพและสวัสดิการ

health benefits

ประโยชน์ตอ่ สุขภาพ

health building

อาคารสุขภาพ

health care

การดูแลสุขภาพ

health care provider

ผู้ให้ บริการด้ านการดูแลสุขภาพ
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health center

ศูนย์สขุ ภาพ

health district

เขตสุขภาพ

health insurance executive

ผู้บริหารการประกันสุขภาพ

Health Sub-Committee

คณะอนุกรรมการด้ านสุขภาพ

healthcare

การดูแลสุขภาพ

healthcare administrator

ผู้บริหารจัดการด้ านการดูแลสุขภาพ

healthcare provider

ผู้ให้ บริการด้ านการดูแลสุขภาพ

Healthy Eating Active Community

ชุมชนการบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดี

Healthy Start Team Leader

ผู้นําทีมริเริ่มการมีสขุ ภาพดี

hearing

การได้ ยิน, การรับฟั งคําชี ้แจง

hearing examiners

ผู้ตรวจสอบการได้ ยิน

hearing impaired

บกพร่องทางการได้ ยิน

hearing impaired

ความบกพร่องทางการได้ ยิน

hearing officer

เจ้ าหน้ าที่รับฟั งคําชี ้แจง

hearing representative

ตัวแทนในการรับฟั งคําชี ้แจง

hearings and investigations

การรับฟั งคําชี ้แจงและการสืบสวนสอบสวน

heating contractor

ผู้รับเหมาด้ านระบบทําความร้ อน

Help America Vote Act

กฎหมายว่าด้ วยความช่วยเหลือในการเลือกตังสํ
้ าหรับสหรัฐฯ

Help America Vote Act (HAVA)

กฎหมายว่าด้ วยความช่วยเหลือในการเลือกตังสํ
้ าหรับสหรัฐฯ (HAVA)

henceforth

ต่อจากนี ้

hereby

ในที่นี ้

hereby certify

ขอรับรองไว้ ในที่นี ้

hereby declare

ขอประกาศไว้ ในที่นี ้

heretofore

แต่ก่อน

heretofore

จนกระทัง่ บัดนี ้

Hermosa Beach City councilman

สมาชิกสภาเทศบาลเมือง Hermosa Beach

Hermosa Educational Renewal Operation

หน่วยปฏิบตั ิการเพื่อฟื น้ ฟูการศึกษา Hermosa

Hermosa Educational Renewal Operation (HERO)

หน่วยปฏิบตั ิการเพื่อฟื น้ ฟูการศึกษา Hermosa (HERO)

HERO

HERO

hi-class

ชันสู
้ ง

high density dwellings in the coastal zone

การอยู่อาศัยที่หนาแน่นในเขตชายฝั่ ง

High Expectations Learning Program

หลักสูตรการเรียนรู้แบบมาตรฐานสูง

high school

โรงเรียนมัธยมปลาย

high school district

เขตโรงเรียนมัธยมปลาย

higher education

อุดมศึกษา

higher education administrator

ผู้บริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา

higher-education institute's co-founder

ผู้ร่วมสถาปนาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

highest quality of water

คุณภาพระดับสูงสุดของนํ ้า

high-tech businessman

นักธุรกิจด้ านไฮเทค

high-tech economy

เศรษฐกิจไฮเทค

high-tech entrepreneur

ผู้ประกอบธุรกิจไฮเทค

highway patrol

การลาดตระเวนทางหลวง
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highway patrol officer

ตํารวจลาดตระเวนทางหลวง

highway patrol sergeant

สิบตํารวจเอกกองลาดตระเวนทางหลวง

highway patrolman

พลลาดตระเวนทางหลวง

hi-paying

ค่าจ้ างสูง

hi-pressure

ความดันสูง

Hispanas Organized for Political Equality

องค์กรสตรีฮิสแปนิกเพื่อความเสมอภาคทางการเมือง

historian

นักประวัติศาสตร์

historic core business improvement district

เขตปรับปรุงธุรกิจใจกลางพื ้นที่ประวัติศาสตร์

historic district non-contributing resource

แหล่งทรัพยากรที่ไม่มีสว่ นร่วมในเขตประวัติศาสตร์

historic home improvement exception

ข้ อยกเว้ นในการบูรณะบ้ านเรือนที่เป็ นอาคารประวัติศาสตร์

historic home renovator

นักบูรณะบ้ านเรือนที่เป็ นอาคารประวัติศาสตร์

historic integrity

บูรณภาพทางประวัติศาสตร์

Historic Resource Board

คณะกรรมการด้ านทรัพยากรทางประวัติศาสตร์

Historical and Landmarks Commission

คณะกรรมาธิการดูแลพื ้นที่ประวัติศาสตร์และจุดสังเกต

historical research coordinator

ผู้ประสานงานการวิจยั ทางประวัติศาสตร์

historical resource

แหล่งข้ อมูลทางประวัติศาสตร์

history

ประวัติศาสตร์

hi-tech

ไฮเทค

HIV/AIDS educator

นักการศึกษาด้ าน HIV/AIDS

hold an election

จัดการเลือกตัง้

hold office

ตําแหน่งที่ดํารงอยู่

holder of 4 patents

ผู้ถือครองสิทธิบตั ร 4 ฉบับ

holiday

วันนักขัตฤกษ์

Hollywood Police Activities League

สันนิบาตกิจกรรมตํารวจ Hollywood

Hollywood Police Support Association

สมาคมช่วยเหลือตํารวจ Hollywood

Hollywood Youth Charities

องค์กรการกุศลเพื่อเยาวชน Hollywood

home

บ้ าน

home decorator

นักตกแต่งบ้ าน

Home Improvement Grants

เงินสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงบ้ าน

home line telephone

โทรศัพท์ที่บ้าน

home loan

สินเชื่อบ้ าน

home Number

หมายเลข ที่บ้าน

home rule charter

กฎบัตรสําหรับการปกครองตนเอง

home sales

การขายบ้ าน

home school teacher

ครูสอนในโครงการเรียนที่บ้าน

home work club

สโมสรการบ้ าน

home-invasion robbery

การปล้ นบ้ าน

homeless

ไร้ ที่อยู่

homeless rights worker

เจ้ าหน้ าที่ด้านสิทธิ์ของผู้ไร้ ที่อยู่

homeless shelter manager

ผู้จดั การสถานสงเคราะห์คนไร้ ที่อยู่

homemaker

ผู้ดแู ลบ้ าน

homeowner

เจ้ าของบ้ าน
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Homeowner Association

สมาคมเจ้ าของบ้ าน

Homeowner Association attorney

ทนายความของสมาคมเจ้ าของบ้ าน

homeowners united

เจ้ าของบ้ านที่รวมตัวกัน

homestead

เคหสถาน

homicide detective

นักสืบคดีฆาตกรรม

honesty

ความซื่อสัตย์

honorable discharge

ปลดประจําการอย่างมีเกียรติ

honorary service

บริการเกียรติยศ

honorary service award

รางวัลการให้ บริการเกียรติยศ

hope house

บ้ านปรารถนา

horticulturist

นักวิชาการด้ านพืชสวน

hospital

โรงพยาบาล

host

เจ้ าบ้ าน

host

เจ้ าภาพ

hostile

เป็ นปรปั กษ์

hostile

มุง่ ร้ าย

hotel

โรงแรม

hotel bed tax

ภาษี เตียงโรงแรม

hotel visitors' tax

ภาษี ผ้ เู ข้ าพักโรงแรม

hotline

บริการสายด่วน

hourly

รายชัว่ โมง

House Budget Committee

คณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร

House Judiciary Committee

คณะกรรมาธิการตุลาการของสภาผู้แทนราษฎร

House of Representatives

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา

House of Representatives and Senate

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา

household

ครัวเรือน

housewife

แม่บ้าน

housing

เคหการ

Housing & Human Services Commission

คณะกรรมาธิการเคหการและการให้ บริการประชาชน

housing administrator

ผู้บริหารจัดการเคหการ

Housing and Emergency Shelter Trust Fund Act of 2002

กฎหมายว่าด้ วยกองทุนรวมสําหรับเคหการและสถานสงเคราะห์ฉกุ เฉินปี 2002

housing authority

เจ้ าหน้ าที่เคหการ

Housing Development Committee

คณะกรรมาธิการเคหพัฒนาการ

housing director

ผู้อํานวยการฝ่ ายเคหการ

housing inspection

การตรวจสอบด้ านเคหการ

Howard Jarvis Taxpayers Association

สมาคมผู้เสียภาษี Howard Jarvis

human relations

มนุษยสัมพันธ์

Human Relations Advisory Committee

คณะกรรมาธิการแนะนําด้ านมนุษยสัมพันธ์

human relations commission

คณะกรรมาธิการด้ านมนุษยสัมพันธ์

human relations commissioner

กรรมาธิการด้ านมนุษยสัมพันธ์

human relations worker

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายมนุษยสัมพันธ์

human resource recruiter

เจ้ าหน้ าที่สรรหาบุคลากร
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human resources administrator

ผู้บริหารจัดการฝ่ ายบุคคล

human resources analyst

นักวิเคราะห์ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

human resources consultant

ที่ปรึกษาฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

human resources coordinator

ผู้ประสานงานฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

human resources council

คณะกรรมการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

human resources director

ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

human resources management

คณะผู้บริหารฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

human rights activist

นักรณรงค์สิทธิมนุษยชน

human rights commissioner

กรรมาธิการสิทธิมนุษยชน

human services administrator

ผู้บริหารจัดการด้ านการให้ บริการประชาชน

human trafficking

การค้ ามนุษย์

hung jury

คณะลูกขุนที่มีความเห็นขัดแย้ งกัน

HVAC

ระบบการทําความร้ อน ระบบการระบายอากาศ และระบบทําความเย็น (HVAC)

hydro engineer

วิศวกรด้ านนํ ้า

hydro geologist

นักอุทกธรณีวิทยา

Hydroelectric Pumped Storage Project

โครงการโรงไฟฟ้าแบบสูบนํ ้ากลับ

hydrologist

นักอุทกวิทยา

i.e.

กล่าวคือ

IB

IB

ID card

บัตรประจําตัว

if the recall prevails

ถ้ าผู้เห็นด้ วยกับการถอดถอนตําแหน่งมีจํานวนมากกว่า

illegitimate child

บุตรนอกสมรส

illness

ความเจ็บป่ วย

immigration counselor

ที่ปรึกษาด้ านการตรวจคนเข้ าเมือง

immigration lawyer

นักกฎหมายด้ านการตรวจคนเข้ าเมือง

immortality concept researcher

นักวิจยั แนวคิดความเป็ นอมตะ

impact

ผลกระทบ

impartial analysis

การวิเคราะห์ที่เป็ นกลาง

impartial analysis by county counsel

การวิเคราะห์ที่ยตุ ิธรรมโดยที่ปรึกษาประจํามณฑล

impartial analysis of measure

การวิเคราะห์มาตรการที่ยตุ ิธรรม

impartial summary

ข้ อสรุปที่ยตุ ิธรรม

implementation

การนําไปใช้ ปฏิบตั ิ

improve

ปรับปรุง

improvement

การปรับปรุง

in accordance with section

ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ

in effect

มีผล

in favor of

เห็นด้ วยกับ

in office

ในสํานักงาน

inability to act

ความไม่สามารถที่จะกระทํา

inactive

ไม่ทําหน้ าที่

inalienable right

สิทธิที่โอนให้ กนั ไม่ได้

inapplicability to fluctuating pensions

ไม่เหมาะสมต่อบํานาญที่ไม่กําหนดจํานวนไว้ แน่นอน
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inappropriate

ไม่เหมาะสม

inappropriate balance

สมดุลที่ไม่เหมาะสม

inbox

ช่อง

incapacitated voter

ผู้ลงคะแนนเสียงที่ไร้ ความสามารถ

incapacity

การไร้ ความสามารถ

incidental authority

อํานาจหน้ าที่โดยนัย

incidental death benefit provisions

ข้ อกําหนดที่เกี่ยวกับผลประโยชน์จากการเสียชีวิต

income tax consultant

ที่ปรึกษาด้ านภาษี รายได้

income tax return

รายงานภาษี เงินได้

inconsistency

ความไม่สมํ่าเสมอ

incorporated cities

เมืองที่ปกครองโดยระบบเทศบาล

incorporation

การก่อตังนิ
้ ติบคุ คล

increased

ที่เพิ่มขึ ้น

increased property values

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้น

increment

ส่วนเพิ่ม

incumbent

ซึ่งดํารงตําแหน่ง

incumbent democratic

ลูกพรรคเดโมแครตซึ่งดํารงตําแหน่ง

incur

ก่อเกิด

independent artist

ศิลปิ นอิสระ

independent business

ธุรกิจอิสระ

independent businessman

นักธุรกิจอิสระ (ชาย)

independent businesswoman

นักธุรกิจอิสระ (หญิง)

independent candidate

ผู้สมัครรับเลือกตังอิ
้ สระ

Independent Citizens' Oversight Committee

คณะกรรมาธิการอิสระเพื่อการกํากับดูแลในนามของพลเมือง

independent contractor

ผู้รับเหมาอิสระ

independent nomination

การเสนอชื่อโดยอิสระ

independent producer

ผู้ผลิตอิสระ

independent sales associate

พนักงานขายอิสระ

Independent Taxpayer Oversight Committee

คณะกรรมาธิการอิสระเพื่อการกํากับดูแลผู้เสียภาษี

indeterminate life sentences

คําพิพากษาให้ จําคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดเวลา

index

ดรรชนี

Indian gaming compacts

ข้ อตกลงร่วมของชนเผ่าอินเดียนว่าด้ วยการพนัน

Indian Gaming Regulatory Act

กฎหมายควบคุมการพนันของชนเผ่าอินเดียน

Indian land

แผ่นดินของชนเผ่าอินเดียน

Indian tribe

ชนเผ่าอินเดียน

indictment

คําฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์

individual account

บัญชีรายบุคคล

industrial

ทางอุตสาหกรรม

industrial engineer

วิศวกรอุตสาหกรรม

industry manufacturers council

คณะกรรมาธิการผู้ผลิตในอุตสาหกรรม

infantry officer

นายทหารกองทหารราบ

informal probation

การคุมความประพฤติที่ไม่เป็ นทางการ
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information

สารสนเทศ

information and statistics

สารสนเทศและสถิติ

information gathering

การเก็บรวบรวมสารสนเทศ

information guide

คําแนะนําเกี่ยวกับสารสนเทศ

information system manager

ผู้จดั การระบบสารสนเทศ

information systems analyst

นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ

information systems technician

ช่างเทคนิคระบบสารสนเทศ

information technologist

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

information technology director

ผู้อํานวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

information technology engineer

วิศวกรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

information technology manager

ผู้จดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

infrastructure

โครงสร้ างพื ้นฐาน

infrastructure fund

กองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน

Inglewood City councilmember

สมาชิกสภาเทศบาลเมือง Inglewood

Inglewood City treasurer

เหรัญญิกเมือง Inglewood

ingress

ทางเข้ า / สิทธิในการเข้ า / ทางผ่าน

inheritance examiner

ผู้ตรวจสอบการรับมรดก

initial determination

การพิจารณาเบื ้องต้ น

initial election

การเลือกตังเบื
้ ้องต้ น

initial hearing and determination

การรับฟั งคําชี ้แจงและการพิจารณาเบื ้องต้ น

initial petition

คําร้ องเบื ้องต้ น

initiation of amendments

การริเริ่มการแก้ ไขเพิ่มเติม

initiative

โครงการริเริ่ม

initiative constitutional amendment

การเสนอบทแก้ ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

initiative constitutional amendment and statute

การเสนอบทแก้ ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและบทกฎหมาย

initiative measure

การเสนอมาตรการ

initiative petitions

การเสนอคําร้ อง

initiative statute

การเสนอบทกฎหมาย

injunction

คําสัง่ ห้ าม

injunctive relief

คําสัง่ ห้ ามเพื่อบรรเทาความเสียหาย

injured worker consultant

ที่ปรึกษาสําหรับคนงานที่ได้ รับบาดเจ็บ

injury, sickness

การบาดเจ็บ, ความเจ็บป่ วย

InkaVote

เครื่อง InkaVote

InkaVote Plus

เครื่อง InkaVote Plus

inmates

ผู้อยู่อาศัย

inmates

นักโทษ

insane

วิกลจริต

insolvency

ความไม่สามารถชําระหนี ้ได้

inspector

ผู้ตรวจการณ์

inspector general

ผู้ตรวจการณ์ทวั่ ไป

instant runoff

แบบหลายรอบในทันที

institute chartered accountants

สถาบันผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการรับรอง
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instruction technology

เทคโนโลยีการสอน

instructional aide

ผู้ช่วยสอน

instructional materials

วัสดุอปุ กรณ์ในการเรียนการสอน

instructional teachers aide

ผู้ช่วยสื่อการเรียนการสอน

instructions

คําแนะนํา

instructions for absent voter

คําแนะนําสําหรับผู้ลงคะแนนเสียงที่ไม่สามารถไปลงคะแนนเสียงที่คหู าเลือกตัง้

instructions for vote-by-mail voter

คําแนะนําสําหรับผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

instructions for voting

คําแนะนําในการลงคะแนนเสียง

instructions to voters

คําแนะนําสําหรับผู้ลงคะแนนเสียง

instructions to voters at the polls

คําแนะนําสําหรับผู้ลงคะแนนเสียงที่คหู าเลือกตัง้

instructor

วิทยากร

instrumental in

มีบทบาทสําคัญใน

insufficient nominees

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อไม่เพียงพอ

insurance

การประกันภัย

insurance adjustor

ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน

insurance analyst

นักวิเคราะห์การประกันภัย

insurance claims adjuster

ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน

insurance claims examiner

เจ้ าหน้ าที่พิจารณาประกัน

insurance claims management

การบริหารจัดการเคลมประกันภัย

insurance commissioner

กรรมาธิการประกันภัย

insurance company

บริษัทประกันภัย

integrate computer technology

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ครบวงจร

Integrated Plan for Implementation of the Watershed Management Initiative

แผนเบ็ดเสร็จสําหรับการนําโครงการบริหารจัดการบริเวณลุม่ นํ ้าไปใช้ ปฏิบตั ิ

Integrated Waste Management Board

คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบเบ็ดเสร็จ

integrity

ความซื่อสัตย์

intellect

สติปัญญา

intelligence

ข้ อมูลลับ

intelligence

เชาว์ปัญญา

intent

ความตังใจ
้

intent of voters

ความตังใจของผู
้
้ ลงคะแนนเสียง

interchange

แลกเปลี่ยน

intercultural committee

คณะกรรมาธิการระหว่างวัฒนธรรม

interest group

กลุม่ ผลประโยชน์

intergovernmental relations

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล

interim amendment

การแก้ ไขเพิ่มเติมฉบับชัว่ คราว

interim historic ordinance

ข้ อบัญญัติเขตประวัติศาสตร์ชวั่ คราว

interim housing

บ้ านพักชัว่ คราว

interim receipt

ใบเสร็จชัว่ คราว

interior design manufacturer

ผู้ผลิตงานออกแบบตกแต่งภายใน

interior designer

มัณฑนากร

interiors cape business owner

เจ้ าของธุรกิจภูมิทศั น์ภายในอาคาร

intermediate

ขันกลาง
้
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intermediate school

โรงเรียนมัธยมต้ น

intermittent appointments

กําหนดนัดแบบครัง้ คราว

Internal Revenue Code

ประมวลกฎหมายสรรพากร

internal revenue officer

เจ้ าหน้ าที่สรรพากร

Internal Revenue Services

สํานักงานสรรพากร

international airport master plan

แผนแม่บทสําหรับท่าอากาศยานนานาชาติ

international baccalaureate programs

หลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ

International Brotherhood of Electrical Workers

สหภาพแรงงานคนงานอุตสาหกรรมการไฟฟ้าระหว่างประเทศ

international business consultant

ที่ปรึกษาด้ านธุรกิจระหว่างประเทศ

international educational consultant

ที่ปรึกษาด้ านการศึกษาระหว่างประเทศ

International Peace Choir

คณะสันติภาพสากล

international trade agent

ตัวแทนการค้ าระหว่างประเทศ

International Treaty

สนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ

international youth exchange host family

ครอบครัวอุปถัมภ์ในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติ

internet

อินเทอร์เน็ต

internet homepage

หน้ าแรกของเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต

intimidation

การข่มขู่

intra-departmental transfer

การโอนย้ ายภายในแผนก

intranet

อินทราเน็ต

introduction

บทนํา

introduction and passage

บทนําและเนื ้อหา

inventor

นักประดิษฐ์

investigations

การสืบสวนสอบสวน

investigations and enforcement proceedings

กระบวนการสืบสวนสอบสวนและการบังคับใช้ กฎหมาย

investigative reporter

นักข่าวสืบสวน

investigator

พนักงานสืบสวนสอบสวน

investment

การลงทุน

investment advisor

ที่ปรึกษาด้ านการลงทุน

investment advisor fees

ค่าธรรมเนียมของที่ปรึกษาด้ านการลงทุน

investment banker

นักวาณิชธนกิจ

investment counselor

ผู้แนะแนวการลงทุน

investment manager

ผู้จดั การการลงทุน

investment objective

วัตถุประสงค์ในการลงทุน

investment of proceeds

การลงทุนเงินรายได้

investment performance

ผลตอบแทนจากการลงทุน

investment program

โครงการการลงทุน

investment statement

ถ้ อยแถลงการลงทุน

investor

นักลงทุน

irrelevant

ไม่เกี่ยวข้ อง

irrigation district

เขตชลประทาน

issuance

การออก

issuance of housing revenue bonds

การออกพันธบัตรรายได้ สําหรับเคหการ
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issuance of the share

การออกหุ้น

issue

ปั ญหา

issue

ประเด็น (ที่เกี่ยวกับ OSB)

issue bond

ออกหุ้น

IT consultant

ที่ปรึกษาด้ าน IT

item

รายการ

item veto

การยับยังบางรายการ
้

Ivy League Association of Southern California

สมาคมสันนิบาตสถาบันการศึกษาชันนํ
้ าของ Southern California

jail

คุก

jail facility

เรือนจํา

janitor

ภารโรง

Jaycees

Jaycees

Jehovah's witnesses

นิกายพยานพระ Jehovah

jeopardy

การเสี่ยงอันตราย

jeweler

คนขายเครื่องเพชรพลอย

jewelry maker

ช่างทําเครื่องเพชรพลอย

Jewish community executive

ผู้บริหารชุมชนชาวยิว

jig-fixture builder

ผู้ผลิตอุปกรณ์กําหนดตําแหน่งและจับยึดชิ ้นงาน

job creation

การสร้ างงาน

jobs, economy analyst

นักวิเคราะห์งานและเศรษฐกิจ

joint advisory committee

คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาร่วม

Joint Committee on Prison Construction & Operations

คณะกรรมาธิการร่วมด้ านการสร้ างทัณฑสถานและการปฏิบตั ิงาน

joint labor-management partnerships

หุ้นส่วนการบริหารจัดการแรงงานร่วม

Joint Powers Insurance Authority

องค์การพลังความร่วมมือเพื่อการประกันภัย

Joint Powers Insurance Authority (JPIA)

องค์การพลังความร่วมมือเพื่อการประกันภัย (JPIA)

joint stock company

บริษัทร่วมทุน

joint venture

การร่วมทุน

journalism teacher

ครูสอนวิชาวารสารศาสตร์

journalist

นักหนังสือพิมพ์

journeyman

นักเดินทาง

JPIA

JPIA

judge

ผู้พิพากษา

judge Los Angeles Superior Court

ผู้พิพากษาศาลสูง Los Angeles

judge of superior court

ผู้พิพากษาศาลสูง

judge of the Los Angeles Municipal Court

ผู้พิพากษาศาลเทศบาล Los Angeles

judge of the municipal court

ผู้พิพากษาศาลเทศบาล

judge of the superior court

ผู้พิพากษาศาลสูง

judge of the superior court no. 100

ผู้พิพากษาศาลสูง หมายเลข 100

judge, Los Angeles Judicial District

ผู้พิพากษา เขตอํานาจศาล Los Angeles

judge, Los Angeles Superior Court

ผู้พิพากษา ศาลสูง Los Angeles

judge, superior court

ผู้พิพากษา ศาลสูง

judgment

คําพิพากษา
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judicial

เกี่ยวกับฝ่ ายตุลาการ

judicial administrator

ผู้บริหารฝ่ ายตุลาการ

judicial assistant

ผู้ช่วยฝ่ ายตุลาการ

judicial candidate

ผู้สมัครเข้ ารับตําแหน่งฝ่ ายตุลาการ

judicial district

เขตตุลาการ

judicial liaison

การประสานงานด้ านตุลาการ

judicial liaison, Domestic Violence Council

การประสานงานด้ านตุลาการ คณะกรรมการด้ านความรุนแรงในครอบครัว

judicial review

การตรวจสอบความชอบธรรมโดยฝ่ ายตุลาการ

junior

ผู้เยาว์

Junior Achievement

ความสําเร็จของผู้เยาว์

junior college

วิทยาลัยหลักสูตรสองปี

junior high school

โรงเรียนมัธยมต้ น

jurisdiction

เขตอํานาจศาล

jurist doctor

ผู้มีปริญญาขันแรกทางกฎหมาย
้

jurist doctorate

วุฒิปริญญาขันแรกทางกฎหมาย
้

juror docent

ผู้ช่วยเหลือลูกขุน

juror services division

ฝ่ ายการให้ บริการลูกขุน

jury

คณะลูกขุน

justice of the court of appeal

ความยุติธรรมจากศาลอุทธรณ์

justice of the municipal court

ความยุติธรรมจากศาลเทศบาล

justice of the supreme court

ความยุติธรรมจากศาลฎีกา

juvenile

เด็กและเยาวชน

juvenile advocate attorney

ทนายความที่สนับสนุนเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

juvenile court teacher

ครูสําหรับศาลคดีเด็กและเยาวชน

juvenile crime

อาชญากรรมของเด็กและเยาวชน

juvenile delinquency

การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน

juvenile hall

สถานกักกันเด็กและเยาวชน

Juvenile Justice Task Force

หน่วยปฏิบตั ิการเฉพาะกิจเพื่อความยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน

juvenile probation counselor

ที่ปรึกษาฝ่ ายควบคุมประพฤติสําหรับเด็กและเยาวชน

juvenile program administrator

ผู้บริหารโครงการสําหรับเด็กและเยาวชน

JWA settlement agreement

ข้ อตกลงการระงับคดี JWA

K-9 dog unit

หน่วยสุนขั K-9

k-9 program

โครงการสุนขั ตํารวจ (k-9)

KARE Youth League

การแข่งขันเยาวชน KARE

KARE Youth League (KYL)

การแข่งขันเยาวชน KARE (KYL)

Kensington Assisted Living

สถานสงเคราะห์การช่วยเหลือผู้อยู่อาศัย Kensington

kidnapping

การลักพาตัว

Kids at Risk

เด็กที่เสี่ยงภัย

kids care fair

นิทรรศการการดูแลเด็ก

Kids on Stage

การแสดงบนเวทีของเด็ก ๆ

killing

การฆ่า

kindergarten

อนุบาล
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kiosk

บูธเล็ก

Kiwanis club

สโมสร Kiwanis

Knights of Columbus

อัศวินแห่ง Columbus

knowingly possess

ครอบครองโดยเจตนา

Korean

ชาวเกาหลี

KYL

KYL

L.A. County assessor

ผู้ประเมินประจํามณฑล L.A.

L.A. County employee

เจ้ าหน้ าที่ประจํามณฑล L.A.

L.A. County sheriff

นายอําเภอประจํามณฑล L.A.

L.A. County USC Medical Center

ศูนย์การแพทย์ของ USC ประจํามณฑล L.A.

LA RR/CC

LA RR/CC

lab technician

เจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบตั ิการ

label

ติดป้าย

Labor Compliance Program

โครงการการปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน

Labor Compliance Program (LCP)

โครงการการปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน (LCP)

labor consultant

ที่ปรึกษาฝ่ ายแรงงาน

labor economist

นักเศรษฐศาสตร์แรงงาน

labor relations

แรงงานสัมพันธ์

labor relationship

แรงงานสัมพันธ์

labor union

สหภาพแรงงาน

labor union worker

คนงานของสหภาพแรงงาน

laboratory scientist

นักวิทยาศาสตร์ประจําห้ องปฏิบตั ิการ

laboratory technician

เจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบตั ิการ

laborer

ผู้ใช้ แรงงาน

LACCD

LACCD

LACERS

LACERS

LACOE

LACOE

LAFCO

LAFCO

Lancaster City councilwoman

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหญิงเมือง Lancaster

land developer

นักพัฒนาที่ดิน

land planner

นักวางแผนที่ดิน

land surveyor

นักสํารวจที่ดิน

land use regulations

ข้ อบังคับว่าด้ วยการใช้ ที่ดิน

landfill

การฝั งกลบ

landlord

ผู้ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์

landmark

จุดสังเกต

landscape

ภูมิทศั น์

Landscaping and Lighting Act

กฎหมายว่าด้ วยภูมิทศั น์และไฟส่องสว่าง

language assistance

ความช่วยเหลือทางด้ านภาษา

language translator

นักแปลภาษา

laser engineer

วิศวกรเลเซอร์

last day to apply

วันสุดท้ ายในการยื่นใบสมัคร
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last day to register

วันสุดท้ ายในการลงทะเบียน

last day to vote

วันสุดท้ ายในการออกเสียงลงคะแนน

last name

นามสกุล

Latino Association

สมาคมชาวละตินอเมริกา

Latino Peace Officers Association

สมาคมเจ้ าหน้ าที่สนั ติราชชาวละตินอเมริกาที่อาศัยในสหรัฐฯ

LAUSD

LAUSD

LAUSD Los Angeles

LAUSD Los Angeles

law analyst

นักวิเคราะห์กฎหมาย

law clerk

เสมียนทนายที่ทํางานด้ านกฎหมาย

law degree

ปริญญาทางกฎหมาย

law enforcement

การบังคับใช้ กฎหมาย

law enforcement alliance

พันธมิตรเพื่อการบังคับใช้ กฎหมาย

law enforcement officer

เจ้ าหน้ าที่ตํารวจ

law firm manager

ผู้จดั การสํานักงานกฎหมาย

law governing bonded indebtedness

หนี ้สินทัณฑ์บนภายใต้ กฎหมาย

law maker

ผู้บญ
ั ญัติกฎหมาย

law office

สํานักงานกฎหมาย

law office manager

ผู้จดั การสํานักงานกฎหมาย

law professor

อาจารย์สอนกฎหมาย

law researcher

นักวิจยั กฎหมาย

law school admission

การรับเข้ าศึกษาต่อในโรงเรียนกฎหมาย

law student

นักศึกษากฎหมาย

lawful

ชอบด้ วยกฎหมาย

lawmaker

ผู้บญ
ั ญัติกฎหมาย

lawmaker

สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ

lawmaking

การบัญญัติกฎหมาย

lawyer

นักกฎหมาย

Lawyers Bar Associations

เนติบณ
ั ฑิตยสภาสําหรับนักกฎหมาย

layoff

เลิกจ้ าง

layoffs

เลิกจ้ าง

LCAP

LCAP

LCP

LCP

leader

ผู้นํา

Leader In Technology Education

ผู้นําด้ านการศึกษาทางเทคโนโลยี

Leader In Technology Education (LITE)

ผู้นําด้ านการศึกษาทางเทคโนโลยี (LITE)

leadership

ความเป็ นผู้นํา

leadership skills

ทักษะความเป็ นผู้นํา

league

สมาคม

league

สันนิบาต

League of Conservation Voters

สมาคมผู้ลงคะแนนเสียงเพื่อการอนุรักษ์

League of United Latin American Citizens

สันนิบาตของพลเมืองยูไนเต็ดละตินอเมริกนั

League of Women Voters

สมาคมสตรีผ้ ลู งคะแนนเสียง
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League of Women Voters of California

สมาคมสตรีผ้ ลู งคะแนนเสียงแห่งรัฐ California

League of Women Voters of the United States

สมาคมสตรีผ้ ลู งคะแนนเสียงแห่งสหรัฐฯ

League of Women Voters of the United States (LWV)

สมาคมสตรีผ้ ลู งคะแนนเสียงแห่งสหรัฐฯ (LWV)

League of Women Voters/Sierra Club

สมาคมสตรีผ้ ลู งคะแนนเสียง/สโมสร Sierra

lease

การให้ เช่า

lease agreement

สัญญาเช่า

lease of facilities

การให้ เช่าอาคารสถานที่

leasing of subsurface space

การให้ เช่าพื ้นที่ใต้ ดิน

Leave No Child Behind Program

โครงการไม่ทอดทิ ้งเด็ก

leave of absence

การลาหยุด

lecture hall

ห้ องบรรยาย

lecturer

ผู้บรรยาย

left turn sign

สัญญาณเลี ้ยวซ้ าย

legacy forest program

โครงการอนุรักษ์ พื ้นที่ป่าไม้

legal

ทางกฎหมาย

legal advisor

ที่ปรึกษาฝ่ ายกฎหมาย

legal assistant

ผู้ช่วยฝ่ ายกฎหมาย

legal deadline

กําหนดเวลาตามกฎหมาย

legal defense fund

กองทุนต่อสู้คดี

legal holiday

วันหยุดตามกฎหมาย

legal interest rate

อัตราดอกเบี ้ยตามกฎหมาย

legal notice

ประกาศทางกฎหมาย

legal permanent resident

ผู้อาศัยอยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมาย

legal services

บริการด้ านกฎหมาย

legalize

ทําให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย

legalize marijuana

การทําให้ กญ
ั ชาถูกต้ องตามกฎหมาย

legally

ตามกฎหมาย

legally constituted

ที่ก่อตังขึ
้ ้นตามกฎหมาย

legally determined

ที่กําหนดตามกฎหมาย

legislation analyst

นักวิเคราะห์ด้านการบัญญัติกฎหมาย

legislation pending before state and federal government

การตรากฎหมายที่รอพิจารณาจากรัฐบาลระดับมลรัฐและรัฐบาลกลาง

legislative

ในทางนิติบญ
ั ญัติ

legislative aide

ผู้ช่วยฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ

legislative branch

ฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ

legislative constitutional

ตามรัฐธรรมนูญในสภานิติบญ
ั ญัติ

Legislative Constitutional Amendment

การแก้ ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในสภานิติบญ
ั ญัติ

legislative deputy

รองฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ

legislative district director

ผู้อํานวยการเขตนิติบญ
ั ญัติ

legislative districts

เขตนิติบญ
ั ญัติ

legislative expenditure

การใช้ จ่ายของฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ

legislative field deputy

รองฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติภาคสนาม

Legislative Initiative Amendment

การเสนอแก้ ไขเพิ่มเติมบทกฎหมาย
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legislative measure

มาตรการทางนิติบญ
ั ญัติ

legislative ratification

การให้ สตั ยาบันทางนิติบญ
ั ญัติ

legislator

ผู้บญ
ั ญัติกฎหมาย

legislator

สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ

legislator's administrative assistant

ผู้ช่วยบริหารของสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ

legislator's chief deputy

รองหัวหน้ าของสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ

legislator's field representative

ตัวแทนภาคสนามของสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ

legislator's senior deputy

รองระดับอาวุโสในสังกัดของสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ

legislature

สภานิติบญ
ั ญัติ

length of service pay

ค่าตอบแทนสําหรับอายุงาน

leniency

การผ่อนผัน

LEP

LEP

Let Freedom Ring Committee

คณะกรรมาธิการส่งเสริมเสรีภาพ

letter carrier

ผู้นําส่งจดหมาย

letters patent

เอกสารสิทธิบตั ร

levy

การเก็บภาษี

liaison

การประสานงาน

liberal studies

เสรีศกึ ษา

liberal studies (BA)

เสรีศกึ ษา (BA)

libertarian

ผู้สนับสนุนหรือยึดถือหลักแห่งเสรีภาพ

Libertarian County Committee

คณะกรรมการเสรีนิยมระดับมณฑล

Libertarian Party

พรรคเสรีนิยม

librarian

บรรณารักษ์

libraries

ห้ องสมุด

library

ห้ องสมุด

Library Board Commission

คณะกรรมาธิการห้ องสมุด

library district

เขตห้ องสมุด

Library District Special Election

การเลือกตังพิ
้ เศษสําหรับเขตห้ องสมุด

library fund

กองทุนห้ องสมุด

Library Litigation Committee

คณะกรรมาธิการคดีความของห้ องสมุด

library property

ทรัพย์สินของห้ องสมุด

Library Task Force

หน่วยปฏิบตั ิการเฉพาะกิจของห้ องสมุด

library trustee

ทรัสตีของห้ องสมุด

license tax

ภาษี ใบอนุญาต

licensed

ได้ รับอนุญาต

licensed insurance broker

นายหน้ าประกันที่มีใบอนุญาต

licensed private investigator

นักสืบเอกชนที่มีใบอนุญาต

licensed vocational nurse

พยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญาต

licensee

ผู้ได้ รับอนุญาต

licenses

ใบอนุญาต

lieutenant

ร้ อยตํารวจโท (นายอําเภอ ตํารวจ)

lieutenant governor

รองผู้วา่ การรัฐ
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lieutenant sheriff's department

แผนกของรองนายอําเภอ

life imprisonment

โทษจําคุกตลอดชีวิต

life member

สมาชิกตลอดชีพ

life member, Police Officers Association

สมาชิกตลอดชีพ สมาคมเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ

life time member of the National Management Association

สมาชิกตลอดชีพของสมาคมการบริหารจัดการแห่งชาติ

life without parole

จําคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสพักการลงโทษ

life, liberty and the pursuit of happiness

ชีวิต เสรีภาพ และการเสาะแสวงหาความสุข

lifeguard

ผู้คอยช่วยชีวิต

lifelong education

การศึกษาตลอดชีพ

Lifetime General Secondary Teaching Credential

หนังสือรับรองการสอนระดับมัธยมต้ นทัว่ ไปแบบตลอดชีพ

Lifetime Service Award

รางวัลการให้ บริการตลอดชีพ

Lifetime Teaching Credential

หนังสือรับรองการรับรองการสอนตลอดชีพ

light rail

รถไฟขนส่งมวลชนในเขตเมือง

lighting

ไฟส่องสว่าง

limit on marriages, initiative statute

ข้ อจํากัดเกี่ยวกับการสมรส การเสนอบทกฎหมาย

limitations on campaign contributions in city elections

ข้ อจํากัดเกี่ยวกับเงินบริจาคในการหาเสียงเลือกตังระดั
้ บเมือง

limitations on franchises, concessions, permits, licenses and leases

ข้ อจํากัดเกี่ยวกับแฟรนไชส์ สัมปทาน ใบอนุญาต ใบทะเบียน หรือการให้ เช่า

limitations on franchises, permits, licenses or leases

ข้ อจํากัดเกี่ยวกับแฟรนไชส์ ใบอนุญาต ใบทะเบียน หรือการให้ เช่า

limitations upon permits and licenses

ข้ อจํากัดที่ขึ ้นอยู่กบั ใบอนุญาตและใบทะเบียน

limited English proficient

ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษมีจํากัด

limited English proficient (LEP)

ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษมีจํากัด (LEP)

line

หน้ า

lines

เส้ น

Lions Breakfast Club

สโมสรอาหารเช้ า Lions

Lions Club

สโมสร Lions

liquidate

ชําระบัญชี

liquidation of unfunded liabilities

การชําระบัญชีสําหรับหนี ้สินสมทบ

liquor store

ร้ านสุรา

LITE

LITE

literacy improvement

การปรับปรุงการรู้หนังสือ

literacy specialist

ผู้เชี่ยวชาญด้ านการรู้หนังสือ

lithographer

ช่างพิมพ์หิน

litigation

การฟ้องร้ องคดี

litigation expenses

ค่าใช้ จ่ายในการฟ้องร้ องคดี

litigation negotiator

นักเจรจาในการฟ้องร้ องคดี

litigator

ทนายความผู้เชี่ยวชาญในการฟ้องร้ องคดี

litigator paralegal

ผู้ช่วยทนาย

little league

กลุม่ ยุวชน

living trust

การมอบอํานาจดูแลทรัพย์สินขณะที่เจ้ าของยังมีชีวิต

living wage

ค่าจ้ างขันตํ
้ ่าเพื่อดํารงชีวิต

loan

การกู้ยืม

loan consultant

ที่ปรึกษาในการกู้ยืม
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loan officer

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการกู้ยืม

lobby

วิ่งเต้ น (ชักชวนให้ สมาชิกสภาสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง)

lobbying

การวิ่งเต้ น

lobbyist

ผู้วิ่งเต้ น

local

ท้ องถิ่น

Local 6262

ท้ องถิ่น 6262

Local Agency Formation Commission

คณะกรรมาธิการการสร้ างหน่วยงานท้ องถิ่น

Local Agency Formation Commission (LAFCO)

คณะกรรมาธิการการสร้ างหน่วยงานท้ องถิ่น (LAFCO)

local and municipal consolidated elections

การเลือกตังรวมระดั
้
บท้ องถิ่นและระดับเทศบาล

local assessments

การประเมินท้ องถิ่น

local attorney

ทนายความท้ องถิ่น

local business owner

เจ้ าของธุรกิจท้ องถิ่น

local business person

นักธุรกิจท้ องถิ่น

Local Control and Accountability Plan

แผนการควบคุมและความรับผิดชอบระดับท้ องถิ่น

Local Control and Accountability Plan (LCAP)

แผนการควบคุมและความรับผิดชอบระดับท้ องถิ่น (LCAP)

Local Control Funding Formula

สูตรการจัดหาเงินทุนควบคุมในระดับท้ องถิ่น

local government

รัฐบาลท้ องถิ่น

local government employee

เจ้ าหน้ าที่รัฐบาลท้ องถิ่น

local improvement panel

คณะผู้ปรับปรุงท้ องถิ่น

local independent businessman

นักธุรกิจอิสระในท้ องถิ่น

local measure

มาตรการท้ องถิ่น

local merchant

พ่อค้ าท้ องถิ่น

local offices change positions, or "rotate."

เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นเปลี่ยนตําแหน่ง หรือ "สลับเปลี่ยน"

Local Public Schools Funding Authority

หน่วยงานกํากับดูแลการให้ เงินทุนของโรงเรียนรัฐบาลระดับท้ องถิ่น

local tax

ภาษี ท้องถิ่น

local tax revenues

รายได้ จากภาษี ท้องถิ่น

local taxpayers

ผู้เสียภาษี ระดับท้ องถิ่น

location of police training facility

ทําเลที่ตงของสถานฝึ
ั้
กอบรมตํารวจ

locksmith

ช่างทํากุญแจ

locomotive engineer

วิศวกรรถจักร

log onto

เข้ าสูร่ ะบบ

logistics

พลาธิการทางทหาร

long range

ระยะไกล

long shot

โอกาสน้ อย

long term

ระยะยาว

longevity and merit pay

ค่าตอบแทนตามอายุงานและความดีความชอบ

longevity pay

ค่าตอบแทนตามอายุงาน

longshoreman

กรรมกรท่าเรือ

loophole

ช่องโหว่

Los Angeles Area Chamber of Commerce

หอการค้ าในพื ้นที่นคร Los Angeles

Los Angeles City and County Engineers Association

สมาคมวิศวกรแห่งเมืองและมณฑล Los Angeles

Los Angeles city attorney

ทนายความเมือง Los Angeles
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Los Angeles City councilman's deputy

รองหัวหน้ าสภาเทศบาลเมือง Los Angeles

Los Angeles city councilmember

สมาชิกสภาเทศบาลเมือง Los Angeles

Los Angeles City councilwoman

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหญิงเมือง Los Angeles

Los Angeles City Employees' Retirement Fund

กองทุนเกษี ยณสําหรับเจ้ าหน้ าที่เมือง Los Angeles

Los Angeles City Employees' Retirement System

ระบบการเกษี ยณสําหรับเจ้ าหน้ าที่เมือง Los Angeles

Los Angeles City Employees' Retirement System (LACERS)

ระบบการเกษี ยณสําหรับเจ้ าหน้ าที่เมือง Los Angeles (LACERS)

Los Angeles city prosecutor

อัยการประจําเมือง Los Angeles

Los Angeles City Special Municipal Election

การเลือกตังเทศบาลพิ
้
เศษเมือง Los Angeles

Los Angeles Community College District

เขตวิทยาลัยชุมชน Los Angeles

Los Angeles Community College District (LACCD)

เขตวิทยาลัยชุมชน Los Angeles (LACCD)

Los Angeles councilwoman

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหญิง Los Angeles

Los Angeles County

มณฑล Los Angeles

Los Angeles county assessor

ผู้ประเมินประจํามณฑล Los Angeles

Los Angeles county assessor, appointed

ผู้ประเมินประจํามณฑล Los Angeles ได้ รับแต่งตัง้

Los Angeles County Association of Deputy District Attorneys

สมาคมผู้ช่วยอัยการเขตแห่งมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Bar Association

เนติบณ
ั ฑิตยสภาแห่งมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Board of Supervisors

คณะกรรมการบริหารมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Building & Construction Trades Council

คณะกรรมการพาณิชย์ด้านอาคารและการก่อสร้ างของมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Business Federation

สหพันธ์ธรุ กิจของมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Chicano Employee Association

สมาคมพนักงาน Chicano มณฑล Los Angeles

Los Angeles County City Selection Committee

คณะกรรมการการคัดสรรของเมืองแห่งมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Delinquency and Crime Commission

คณะกรรมาธิการกํากับดูแลการกระทําความผิดทางอาญาและอาชญากรรมแห่งมณฑล Los Angeles

Los Angeles County deputy assessor

ผู้ช่วยผู้ประเมินแห่งมณฑล Los Angeles

Los Angeles County employee

เจ้ าหน้ าที่ของมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Farm Bureau

สํานักงานเกษตรกรรมฟาร์มมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Federation of Labor

สหพันธ์แรงงานแห่งมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority

สํานักงานการขนส่งนครบาลมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Office of Education

สํานักงานการศึกษามณฑล Los Angeles

Los Angeles County Office of Education (LACOE)

สํานักงานการศึกษามณฑล Los Angeles (LACOE)

Los Angeles County Police Chiefs Association

สมาคมผู้บญ
ั ชาการตํารวจแห่งมณฑล Los Angeles

Los Angeles county private judge

ผู้พิพากษาเอกชนมณฑล Los Angeles

Los Angeles county probation officers

พนักงานคุมความประพฤติมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Professional Peace Officers Association

สมาคมเจ้ าหน้ าที่สนั ติราชระดับมืออาชีพมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Regional Park and Open Space District

เขตสวนสาธารณะและพื ้นที่เปิ ดโล่งระดับภูมิภาคของมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Registrar- Recorder/County Clerk

สํานักงานนายทะเบียน-ผู้บนั ทึก/สํานักงานปลัดเทศมณฑล Los Angeles

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

สํานักงานนายทะเบียน-ผู้บนั ทึก/สํานักงานปลัดเทศมณฑล Los Angeles (LA RR/CC)

Los Angeles County Sanitation Districts

เขตสุขาภิบาลมณฑล Los Angeles

Los Angeles County School Police Association

สมาคมโรงเรียนตํารวจแห่งมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Sheriff Search & Rescue EMT Program

โครงการ EMT เพื่อการค้ นหาและกู้ชีพในสังกัดของนายอําเภอมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Superior Court judge

ผู้พิพากษาศาลสูงแห่งมณฑล Los Angeles

Los Angeles county supervisor

ผู้ควบคุมดูแลมณฑล Los Angeles

Los Angeles County Traffic Improvement Plan

แผนปรับปรุงการจราจรของมณฑล Los Angeles
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Los Angeles County Vector Control

การควบคุมพาหะนําโรคมณฑล Los Angeles

Los Angeles court commissioner

กรรมาธิการศาลของ Los Angeles

Los Angeles Economy & Efficiency Commission

กรรมาธิการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประสิทธิภาพแห่ง Los Angeles

Los Angeles High School for the Arts

โรงเรียนมัธยมเพื่อศิลปะประจํา Los Angeles

Los Angeles Judicial District

เขตศาล Los Angeles

Los Angeles League of Conservation Voters

สันนิบาตผู้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อการอนุรักษ์ แห่งนคร Los Angeles

Los Angeles Municipal Court judge

ผู้พิพากษาศาลเทศบาล Los Angeles

Los Angeles Parks Foundation Board

คณะกรรมการมูลนิธิสวนสาธารณะแห่งนคร Los Angeles

Los Angeles Police Commission

กรรมาธิการตํารวจแห่งนคร Los Angeles

Los Angeles Police Protective League

สมาคมการคุ้มครองตํารวจแห่งนคร Los Angeles

Los Angeles Unified School District

เขตโรงเรียนร่วม Los Angeles

Los Angeles Unified School District (LAUSD)

เขตโรงเรียนร่วม Los Angeles (LAUSD)

lotteries

ล็อตเตอรี่

lottery revenues

รายได้ จากล็อตเตอรี่

lowest possible cost

ต้ นทุนตํ่าสุดเท่าที่เป็ นไปได้

Lutheran

Lutheran

LWV

LWV

Lynwood City councilman

สมาชิกสภาเทศบาลเมือง Lynwood

M. S. E. E.

M. S. E. E.

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

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (M.S.E.E.)

M.A.

อักษรศาสตร์มหาบัณทิต

M.A.

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

M.B.A.

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

M.D.

แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต

M.S.

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

M.S.S.W.

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสังคมสงเคราะห์

machine operator

ผู้ควบคุมเครื่องจักร

machine operator

ผู้ใช้ เครื่องจักร

machine tools businessman

นักธุรกิจเครื่องจักรกล

machinery analyst

นักวิเคราะห์เครื่องจักร

machinery manufacturer

ผู้ผลิตเครื่องจักร

machinist

ช่างเครื่อง

magneto hydrodynamics

MADD
การแตงตงการรบรองระดบชาตดานความเปนเลศในการใหการรกษาพยาบาลและคลนกทมคุณภาพสาหรบ
ผ้ ป่วย
อุทกพลศาสตร์เชิงแม่เหล็ก

mail carrier

ผู้ให้ บริการขนส่งไปรษณีย์

mail room

ห้ องไปรษณีย์

mail(ed) ballot precinct

เขตลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์

mailing address

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

main telephone number

หมายเลขโทรศัพท์หลัก

maintain

รักษา

maintain

คงไว้

MADD
Magnet Designation
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maintenance

การบํารุงรักษา

Maintenance and Operation Reserve Fund

เงินทุนสํารองเพื่อการดําเนินการและการบํารุงรักษา

maintenance technician

ช่างซ่อมบํารุง

major

หลัก

major

สําคัญ

major accounts representative

ที่ปรึกษาการลงทุนหลัก

major accounts representative

เจ้ าหน้ าที่บริหารการขายหลัก

majority

ส่วนใหญ่

majority leader

ผู้นําเสียงข้ างมาก

majority of the votes

คะแนนเสียงข้ างมาก

Majority Rule Act

กฎหมายว่าด้ วยการถือเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์

majority vote

คะแนนเสียงข้ างมาก

make a difference

สร้ างความแตกต่าง

management

การจัดการ

management

การบริหาร

management consultant

ที่ปรึกษาด้ านการบริหารจัดการ

manager

ผู้จดั การ

managing deputy assessor

รองผู้ประเมินการจัดการ

managing partner

หุ้นส่วนการจัดการ

mandate

การออกคําสัง่

mandate

บังคับใช้

mandatory

เป็ นคําสัง่

mandatory

เป็ นข้ อบังคับ

mandatory vote

การลงคะแนนเสียงตามข้ อบังคับ

manual tabulation of ballots

การนับคะแนนเสียงด้ วยมือ

manufacturer

ผู้ผลิต

manufacturer and water industry executive

ผู้ผลิตและผู้บริหารอุตสาหกรรมนํ ้า

manufacturing

การผลิต

manufacturing operations engineer

วิศวกรดําเนินการผลิต

maple counseling center

ศูนย์ให้ คําปรึกษา maple

marijuana legalization attorney

ทนายความด้ านกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา

marine air station

ฐานทัพอากาศนาวิกโยธิน

marine biologist

นักชีววิทยาทางทะเล

Marine Corp Air Station

ฐานทัพอากาศนาวิกโยธิน

Marine Corp Air Station (MCAS)

ฐานทัพอากาศนาวิกโยธิน (MCAS)

Marine Corps

นาวิกโยธิน

Marine Corps League Women's Auxiliary

กองกําลังสนับสนุนของสตรีประจําสมาคมนาวิกโยธิน

marine machinist

ช่างเครื่องนาวิกโยธิน

maritime claims adjuster

ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนในการประกันภัยทางทะเล

maritime commerce, navigation, and fishery

การพาณิชย์นาวี การนําร่อง และการประมง

market tax

ภาษี ตลาด

marketing

การตลาด
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Marketing and Public Relations Committee

การตลาดและคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

marketing assistant

ผู้ช่วยด้ านการตลาด

marketing director

ผู้อํานวยการด้ านการตลาด

marking devices

เครื่องมือในการทําเครื่องหมาย

marriage licenses

การจดทะเบียนสมรส

marriage record

บันทึกประวัติการสมรส

marriage/family therapist

นักบําบัดคูส่ มรสและครอบครัว

marshal

เจ้ าหน้ าที่ศาล

MASH

MASH

masonry contractor

ผู้รับเหมาก่อสร้ าง

mass communication

การสื่อสารมวลชน

mass communication consultant

ที่ปรึกษาด้ านการสื่อสารมวลชน

master calendar

ปฏิทินหลัก

master degree

ปริญญามหาบัณฑิต

master degree

ปริญญาโท

Master of Boardsmanship Award

รางวัลคณะกรรมการยอดเยี่ยม

Master of Science in Electrical Engineering

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

master plan

แผนหลัก

master settlement agreement

ข้ อตกลงหลัก

master trustee

ผู้จดั การดูแลทรัพย์สินหลัก

masters in governance

ผู้เชี่ยวชาญด้ านการกํากับดูแล

matching funds

เงินทุนสมทบ

matching funds

เงินร่วมลงทุน

matching funds and expenditure limitations authorization

เงินทุนสมทบและการอนุมตั ิขีดจํากัดการใช้ จ่าย

matching state funds

เงินร่วมลงทุนของรัฐ

material

เอกสาร

material expediter

ผู้จดั หาและควบคุมดูแลวัสดุ

material specialist

ผู้เชี่ยวชาญด้ านวัสดุ

materials processing engineer

วิศวกรกระบวนการผลิตวัสดุ

Materials Recovery Facility

โรงนํากลับคืนวัสดุ

materials shipping manager

ผู้จดั การการจัดส่งวัสดุ

maternity care

การดูแลสภาวะการเป็ นมารดา

math teacher

ครูสอนคณิตศาสตร์

mathematician

นักคณิตศาสตร์

mathematics

คณิตศาสตร์

mathematics teacher

ครูสอนคณิตศาสตร์

maturity date

วันครบกําหนดไถ่ถอน (เช่น พันธบัตร)

maximum

สูงสุด

maximum use of water frontage

การใช้ พื ้นที่ริมนํ ้าให้ เกิดประโยชน์สงู สุด

mayor

นายกเทศมนตรี

mayor and councilmember

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

mayor of Manhattan Beach

นายกเทศมนตรีเมือง Manhattan Beach
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mayor pro tem

นายกเทศมนตรีชวั่ คราว

mayor protempore

นายกเทศมนตรีชวั่ คราว

mayor, City and County of San Francisco

นายกเทศมนตรี เมืองและเทศมณฑล San Francisco

Mayor’s Teen Commission

คณะกรรมการยุวชนเทศมนตรี

mayoral aide

ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี

mayor's proposed budget

งบประมาณที่เสนอโดยนายกเทศมนตรี

mayor's veto

อํานาจในการยับยังของนายกเทศมนตรี
้

MCAS

MCAS

meal on wheels

อาหารเคลื่อนที่

meal on wheels

บริการจัดส่งอาหาร

measure

มาตรการ

measure

กฎหมาย

measure

การวัด

measure appearing on ballot

มาตรการที่ปรากฏบนบัตรลงคะแนน

measure argumentation

การอภิปรายโต้ แย้ งมาตรการ

measure information

ข้ อมูลเกี่ยวกับมาตรการ

measures submitted to the voters

มาตรการสําหรับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตัง้

mechanic

ช่างยนต์

mechanic

ช่างกล

mechanic

ช่างเครื่อง

mechanical engineer

วิศวกรเครื่องกล

mechanical maintenance supervisor

ผู้ควบคุมดูแลการซ่อมบํารุงเครื่องกล

mechanical technician

ช่างเทคนิคเครื่องกล

medal of honor

เหรียญกล้ าหาญ

media coordinator

ผู้ประสานงานสื่อ

media day

วันสื่อมวลชน

media marketing executive

ผู้บริหารการตลาดผ่านสื่อ

media relations director

ผู้อํานวยการด้ านสื่อมวลชนสัมพันธ์

media talking points

ประเด็นหลักสําหรับสื่อมวลชน

mediator

ผู้เป็ นสื่อกลาง

mediator

คนกลาง

medic

เจ้ าหน้ าที่พยาบาล

Medicaid

เมดิเคด (Medicaid)

medical

ทางการพยาบาล

medical

ทางการแพทย์

medical affair

กิจกรรมทางการแพทย์

medical doctor

แพทย์

medical family advocate

ผู้สนับสนุนครอบครัวทางการแพทย์

medical marijuana provider

ผู้จดั หากัญชาเพื่อใช้ ในทางการแพทย์

medical office manager

ผู้จดั การสํานักงานการแพทย์

medical researcher

นักวิจยั ทางการแพทย์

Medicare

เมดิแคร์ (Medicare)
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meditation instructor

ผู้สอนการทําสมาธิ

meeting

การประชุม

meeting planner

ผู้วางแผนการประชุม

member

สมาชิก

member accounts

บัญชีสมาชิก

member of congress

สมาชิกรัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกา

member of congress, United States House of Representatives

สมาชิกรัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกา, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา

member of the assembly

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

member of the county central committee

สมาชิกคณะกรรมการกลางของมณฑล

member of the state assembly

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ

member of the U.S. House of Representatives

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา

member state board of equalization district

สมาชิกกรรมาธิการภาษี แห่งรัฐ เขต

member, board of equalization

สมาชิกกรรมาธิการภาษี

member, board of supervisors

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

member, California state assembly

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ California

member, county central committee

สมาชิกคณะกรรมการกลางของมณฑล

member, county council

สมาชิกสภาเทศมณฑล

member, West Hollywood City council

สมาชิกสภาเทศบาลเมือง West Hollywood

membership

สมาชิก

membership

การเป็ นสมาชิก

memo

บันทึก

memorandum

บันทึก

memorandum

บันทึกข้ อความ

mental health

สุขภาพจิต

merchandise buyer

ผู้ซื ้อสินค้ า

merchandise manager

ผู้จดั การสินค้ า

merchant

ผู้ค้า

merchant

ผู้ประกอบการค้ า

merchant seaman

ลูกเรือเดินสมุทร

merchant seaman

ลูกเรือพาณิชย์

merit bonuses for teachers

ค่าตอบแทนพิเศษตามความดีความชอบของผู้สอน

merit system

ระบบคุณธรรม

metal detector

เครื่องตรวจโลหะ

metallurgy

โลหะวิทยา

metropolitan jail

เรือนจํานครบาล

metropolitan jail

เรือนจําของเมือง

metropolitan transit policeman

ตํารวจขนส่งนครบาล

metropolitan transportation authority

องค์การขนส่งนครบาล

Mexican American Bar Association

เนติบณ
ั ฑิตยสภาเม็กซิกนั อเมริกนั

Mexican American Correctional Peace Officers Association

สมาคมเจ้ าหน้ าที่สนั ติราชทัณฑ์เม็กซิกนั อเมริกนั

microbiologist

นักจุลชีววิทยา

microelectronics product manager

ผู้จดั การผลิตภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
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microfilm record

การบันทึกไมโครฟิ ล์ม

microfilm technician

เจ้ าหน้ าที่เทคนิคไมโครฟิ ล์ม

micromanagement

การบริหารแบบจุลภาค

middle school

โรงเรียนมัธยมต้ น

middle school taskforce

คณะกรรมการเฉพาะกิจโรงเรียนมัธยมต้ น

middle school teacher

ครูโรงเรียนมัธยมต้ น

military and overseas voter

ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตังในกองทั
้
พและที่อยู่ตา่ งประเทศ

Military and Veterans Code

ประมวลกฎหมายทางการทหารและทหารผ่านศึก

military discharge

การปลดประจําการจากกองทัพ

military duty

หน้ าที่ทางทหาร

military experience

ประสบการณ์ทางทหาร

military identification

บัตรประจําตัวทหาร

military leave

การลากิจทางทหาร

military officer

นายทหาร

military prosecutor

อัยการทหาร

military reserve

ทหารกองหนุน

military reservist

ทหารกองหนุน

military sergeant

จ่าทหาร

military services

การรับราชการทหาร

mini-cities

เมืองขนาดเล็ก

minimize

ตํ่าสุด

minimum charge for service

ค่าบริการขันตํ
้ ่า

mining engineer

วิศวกรเหมืองแร่

minister

ผู้สอนศาสนา

minister

รัฐมนตรี

ministerial student

นักศึกษาเกี่ยวกับศาสนา

minor child

ผู้เยาว์

minority

ชนกลุม่ น้ อย

minority leader

ผู้นําเสียงข้ างน้ อย

minority leader

ผู้นําชนกลุม่ น้ อย

miscellaneous finance

การเงินเบ็ดเตล็ด

misdemeanor

ความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง

misdemeanor

ความผิดทางอาญาประเภทลหุโทษ

misleading

การทําให้ ไขว้ เขว

misleading

การทําให้ หลงผิด

misrepresentation

การแถลงข้ อความเป็ นเท็จ

misrepresentation

การบิดเบือนความจริง

missionary

ผู้เผยแพร่ศาสนา

mistrial

การพิจารณาคดีผิดพลาด

mistrial

การพิจารณาคดีที่ไม่มีข้อยุติ

mobile home park

ที่จอดรถบ้ านเคลื่อนที่

mobile intensive care paramedics

หน่วยพยาบาลผู้ป่วยหนักเคลื่อนที่
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Mobile Operational Polling Place

สถานที่เลือกตังซึ
้ ่งเคลื่อนที่ได้

Mobile Operational Polling Place (MOPP)

สถานที่เลือกตังซึ
้ ่งเคลื่อนที่ได้ (MOPP)

mobility

การเคลื่อนย้ าย

mobilize

ระดมพล

mobilize

การเคลื่อนย้ าย

mock trial

การพิจารณาคดีเสมือนจริง

mock trial

ศาลจําลอง

mode of adoption

รูปแบบการยอมรับ

model continuation school

โรงเรียนตัวอย่างเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง

model display assembler

รูปแบบการแปลภาษา assembler เพื่อการแสดงผลทางคอมพิวเตอร์

modernized

ทันสมัย

modernizing all schools

การปฏิรูปโรงเรียนทุกแห่งให้ ทนั สมัย

modified closed primary

การเลือกตังขั
้ นต้
้ นภายในพรรคแบบประยุกต์เพื่อหาผู้สมัครรับเลือกตัง้

modify

ปรับเปลี่ยน

modify

ประยุกต์

molestation

การลวนลามทางเพศ

mom

แม่

Mommy & Me Program

โปรแกรมแม่และฉัน

money

เงิน

money damages

ความเสียหายของเงิน

money market securities

หลักทรัพย์ในตลาดเงิน

money order

ธนาณัติ

monthly charge

ค่าบริการรายเดือน

MOPP

MOPP

More Advocates for Safe Homes (MASH) Organization

องค์กรสนับสนุนเพื่อบ้ านที่ปลอดภัย (MASH)

More Advocates for Safe Homes Organization

องค์กรสนับสนุนเพื่อบ้ านที่ปลอดภัย

mortgage

การจํานอง

mortgage company

บริษัทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

mortgage lender

ผู้ให้ เงินกู้โดยรับจํานอง

mortgage loan broker

นายหน้ าสินเชื่อจํานอง

mortgage statement

รายละเอียดการจํานอง

mortgagee

ผู้รับจํานอง

mortuary manager

ผู้จดั การเกี่ยวกับศพ

mortuary owner

เจ้ าของห้ องเก็บศพ

mother

แม่

mother

มารดา

Mothers Against Drunk Driving

องค์กรผู้ปกครองเพื่อต่อต้ านการเมาแล้ วขับ

Mothers Against Drunk Driving (MADD)

องค์กรผู้ปกครองเพื่อต่อต้ านการเมาแล้ วขับ (MADD)

motion

การเคลื่อนไหว

motion picture editor

ผู้ตดั ต่อภาพยนตร์

motion picture executive

ผู้บริหารการผลิตภาพยนตร์

motion picture technician or technologist

เจ้ าหน้ าที่เทคนิคหรือนักเทคโนโลยีทางภาพยนตร์
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motor voter

ผู้ลงคะแนนเสียงที่ลงทะเบียนทางหน่วยงานทําใบขับขี่

Mountain Park Ranger Association

สมาคมเจ้ าหน้ าที่พิทกั ษ์ อทุ ยานภูเขา

mountains conservancy advisor

ที่ปรึกษาด้ านการอนุรักษ์ ภเู ขา

Mountains Recreation and Conservation Authority

หน่วยงานกํากับดูแลด้ านสันทนาการและการอนุรักษ์ พื ้นที่ภเู ขา

movie designer

นักออกแบบภาพยนตร์

movie theater executive

ผู้บริหารโรงภาพยนตร์

multi-ethnic society

สมาคมหลายเชื ้อชาติ

multi-family dwelling

ที่อยู่อาศัยสําหรับหลายครอบครัว

multilingual

พูดได้ หลายภาษา

multilingual assistance hotline

สายด่วนให้ คําปรึกษาแบบหลายภาษา

multilingual services

การให้ บริการแบบหลายภาษา

multilingual voter assistance

ความช่วยเหลือในหลายภาษาสําหรับผู้ออกเสียงลงคะแนน

Multilingual Voter Outreach Unit

หน่วยมวลชนสัมพันธ์สําหรับผู้ออกเสียงลงคะแนนในหลายภาษา

multi-media producer

ผู้ผลิตสื่อผสม

multiparty, proportional

หลายพรรค ตามสัดส่วน

multiple family

หลายครอบครัว

multiple family residential

ที่อยู่อาศัยสําหรับหลายครอบครัว

multiple rural use limited agricultural zone

พื ้นที่เกษตรกรรมที่จํากัดไว้ สําหรับเขตชนบทต่าง ๆ

municipal

เทศบาล

municipal ballot

การลงคะแนนเสียงเลือกตังของเขตเทศบาล
้

municipal bond election

บัตรเลือกตังเทศบาลเพื
้
่อออกพันธบัตร

municipal building

อาคารเทศบาล

municipal code

กฎหมายเทศบาล

municipal corporation

องค์กรเทศบาล

municipal court

ศาลเทศบาล

municipal court commissioner

กรรมาธิการศาลเทศบาล

municipal court judge

ผู้พิพากษาศาลเทศบาล

municipal efficiency, consultant

ประสิทธิภาพของเทศบาล ที่ปรึกษา

municipal election

การเลือกตังระดั
้ บเทศบาล

municipal law analyst

นักวิเคราะห์กฎหมายเทศบาล

municipal newspaper

หนังสือพิมพ์เทศบาล

municipal peace officer

เจ้ าหน้ าที่สนั ติราชเทศบาล

municipal projects coordinator

ผู้ประสานงานโครงการเทศบาล

municipal town

เทศบาล

municipal town

เทศบาลเมือง

Municipal Treasurers Association

สมาคมเหรัญญิกเทศบาล

municipal utility supervisor

ผู้ควบคุมดูแลสาธารณูปโภคเทศบาล

Municipal Water District

เขตประปาเทศบาล

municipality

เทศบาล

murder

ฆาตกรรม

Murray Hayden Urban Parks and Youth Service Program

โครงการสวนสาธารณะชุมชนและการบริการเยาวชน Murray Hayden

muscular dystrophy fund raiser

ผู้ระดมทุนช่วยเหลือผู้ที่เป็ นโรคกล้ ามเนื ้อเสื่อม
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music

ดนตรี

music teacher

ครูสอนดนตรี

musician

นักดนตรี

NAACP

NAACP

NAM

NAM

name of candidate

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตัง้

name to appear on the ballot

ชื่อที่ปรากฏบนบัตรลงคะแนน

National Abortion Rights Action League

องค์กรสันนิบาตแห่งชาติเพื่อสิทธิในการทําแท้ ง

national assessment of educational progress

การประเมินความก้ าวหน้ าทางการศึกษาแห่งชาติ

National Association for the Advancement of Colored People

สมาคมแห่งชาติเพื่อความก้ าวหน้ าของประชาชนผิวสี

National Association of Manufactures

สมาคมผู้ผลิตแห่งชาติ

National Association of Manufactures, (NAM)

สมาคมผู้ผลิตแห่งชาติ (NAM)

National Association Security Dealers

สมาคมตัวแทนซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งชาติ

National Audubon Society

สมาคม Audubon แห่งชาติ

National Blue Ribbon School

โรงเรียนที่ได้ รับรางวัลมาตรฐานดีเด่นแห่งชาติ

National Board Certified Teacher

ครูที่ได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการแห่งชาติ

National Convention

การประชุมแห่งชาติ

National Council of Senior Citizens

สภาพลเมืองอาวุโสแห่งชาติ

National Council of Senior Citizens (NCSC)

สภาพลเมืองอาวุโสแห่งชาติ (NCSC)

national development coordinator

ผู้ประสานงานการพัฒนาแห่งชาติ

National Education Association

สมาคมการศึกษาแห่งชาติ

National Education Association (NEA)

สมาคมการศึกษาแห่งชาติ (NEA)

National Farmers Union

สหภาพเกษตรกรแห่งชาติ

National Farmers Union (NFU)

สหภาพเกษตรกรแห่งชาติ (NFU)

National Federation of Independent Business

สหพันธ์ธรุ กิจอิสระแห่งชาติ

National Flood Insurance Program

โครงการประกันอุทกภัยแห่งชาติ

National Flood Insurance Programs Community Rating System

ระบบประเมินของชุมชนด้ านการประกันอุทกภัยแห่งชาติ

national forest

ป่ าสงวนแห่งชาติ

national grange

องค์กรเพื่อการเกษตรแห่งชาติ

National Green Ribbon Schools Award

รางวัลโรงเรียนมาตรฐานกรีนริบบิ ้นแห่งชาติ

national guard

กองกําลังป้องกันชาติ

National Head Start Conference

การประชุมแห่งชาติ Head Start

National Head Start Conference

การประชุมเพื่อการริเริ่มแห่งชาติ

National Housing Act

กฎหมายการเคหะแห่งชาติ

National Indian Gaming Commission

คณะกรรมการกิจกรรมการพนันของชนพื ้นเมืองอเมริกนั แห่งชาติ

National League of Women Voters

องค์กรสันนิบาตแห่งชาติเพื่อสิทธิการออกเสียงเลือกตังของสตรี
้

National Little League Association

สมาคมแห่งชาติ Little League

National Marine Sanctuaries

พื ้นที่ค้ มุ ครองสภาพแวดล้ อมทางทะเลแห่งชาติ

National Nursing Organization

องค์กรการพยาบาลแห่งชาติ

National Organization for Women

องค์กรเพื่อสตรีแห่งชาติ

National Parks and Conservation Association

สมาคมอนุรักษ์ อทุ ยานแห่งชาติ

national political organizer

ผู้จดั ตังการเคลื
้
่อนไหวทางการเมืองแห่งชาติ

Thai Glossary

93 of 152

4/12/2017

national procedures for voter registration for elections for federal office

กระบวนการแห่งชาติเพื่อการลงทะเบียนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตังสํ
้ าหรับตําแหน่งของรัฐบาลกลาง

national register

ทะเบียนแห่งชาติ

national register of historic places

ทะเบียนสิ่งสําคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ

National Retired Teachers Association

สมาคมครูผ้ เู กษี ยณอายุแห่งชาติ

National Retired Teachers Association (NRTA)

สมาคมครูผ้ เู กษี ยณอายุแห่งชาติ (NRTA)

National Rifle Association

สมาคมปื นยาวแห่งชาติ

National Rifle Association (NRA)

สมาคมปื นยาวแห่งชาติ (NRA)

National Science Foundation

มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

national swat competition

การแข่งขันชุดปฏิบตั ิการพิเศษแห่งชาติ

national swat competition team

ชุดปฏิบตั ิการพิเศษที่เข้ าแข่งขันแห่งชาติ

National Tax-Limitation Committee

คณะกรรมการควบคุมดูแลอัตราภาษี แห่งชาติ

National Taxpayer Alliance

สมาคมผู้เสียภาษี แห่งชาติ

National Voter Registration Act

กฎหมายการลงทะเบียนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตังแห่
้ งชาติ

National Water Research Institute

สถาบันวิจยั นํ ้าแห่งชาติ

National Water Resources Association

สมาคมทรัพยากรนํ ้าแห่งชาติ

National Wildlife Federation

สหพันธ์อนุรักษ์ สตั ว์ป่าแห่งชาติ

National Wildlife Federation (NWF)

สหพันธ์อนุรักษ์ สตั ว์ป่าแห่งชาติ (NWF)

natural law

กฎธรรมชาติ

Natural Law County Committee

คณะกรรมการเทศมณฑลว่าด้ วยกฎธรรมชาติ

Natural Law Party

พรรคกฎธรรมชาติ

natural resource consultant

ที่ปรึกษาด้ านทรัพยากรธรรมชาติ

natural resource stewardship

การพิทกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

natural resources manager

ผู้จดั การทรัพยากรธรรมชาติ

natural right

สิทธิโดยธรรมชาติ

naturalist

นักธรรมชาติวิทยา

naturalist

นักธรรมชาตินิยม

naturalization

การโอนสัญชาติ การแปลงสัญชาติ

naturalization swearing-in ceremony

พิธีสาบานตนในการแปลงสัญชาติ

nature conservancy

การอนุรักษ์ ธรรมชาติ

naturopath

ธรรมชาติบําบัด

naval amphibious base

ฐานนาวิกโยธินปฏิบตั ิการสะเทิ ้นนํ ้าสะเทิ ้นบก

naval officer

นายทหารนาวิกโยธิน

navy combat veteran

ทหารผ่านศึกนาวิกโยธิน

navy league

สมาคมราชนาวี

navy sonar technician

เจ้ าหน้ าที่เทคนิคโซนาร์กองทัพเรือ (ระบบหาตําแหน่งวัตถุใต้ นํ ้า)

Nazarene

Nazarene

NCSC

NCSC

NEA

NEA

neglect

การละเลย

negotiate

เจรจา

negotiating

การเจรจา

negotiation specialist

ผู้เชี่ยวชาญการเจรจา
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negotiation team

คณะเจรจา

neighbor

เพื่อนบ้ าน

neighborhood

ย่าน

neighborhood

ละแวก

neighborhood activist

นักกิจกรรมในพื ้นที่

neighborhood advocate

ผู้สนับสนุนในพื ้นที่

Neighborhood Council Boardmember

สมาชิกคณะกรรมการหมูบ่ ้ าน

Neighborhood Council Elections

การเลือกตังกรรมการหมู
้
บ่ ้ าน

Neighborhood Council(s)

กรรมการหมูบ่ ้ าน

neighborhood watch captain

หัวหน้ ากลุม่ ผู้พิทกั ษ์ พื ้นที่อาศัย

neighborhood watching

การเฝ้าพิทกั ษ์ พื ้นที่อาศัย

neighborhood watching

การปกป้องดูแลพื ้นที่

neighborliness

ความเป็ นมิตร

neo-Nazi

ลัทธิ neo-Nazi

net

รายได้ สทุ ธิ

net state cost

ต้ นทุนสุทธิของรัฐ

network

เครือข่าย

networking skills

ทักษะการสร้ างเครือข่าย

neurosurgeon

ศัลยแพทย์ด้านประสาท

new Delhi

new Delhi

new faces

หน้ าใหม่

New Historic Preservation Ordinance

กฎหมายอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์ใหม่

new ideas

ความคิดใหม่ ๆ

news broadcaster

ผู้เผยแพร่ขา่ ว

news commentator

ผู้วิจารณ์ขา่ ว

news reporter

ผู้รายงานข่าว

newspaper

หนังสือพิมพ์

newspaper distributor

ผู้จดั จําหน่ายหนังสือพิมพ์

newspaper editor

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์

NFU

NFU

no

ไม่

no

การปฏิเสธ

No argument against this measure was submitted

ไม่มีการยื่นคัดค้ านไม่เห็นด้ วยกับมาตรการนี ้

No Bonds Now Committee

คณะกรรมการคัดค้ านการออกพันธบัตร

no candidate has filed

ไม่มีผ้ สู มัครคนใดยื่น

no candidates

ไม่มีผ้ สู มัคร

No Child Left Behind Program

โปรแกรมไม่มีเด็กคนไหนถูกละเลย

No rebuttal to the argument against this measure was submitted

ไม่มีการยื่นข้ อโต้ แย้ งต่อการคัดค้ านมาตรการนี ้

noes

ไม่

noes

การปฏิเสธ

nominating petition

การยื่นคําร้ องเพื่อเสนอชื่อ

nomination extension period

ระยะเวลาการขยายการได้ รับเสนอชื่อเข้ ารับการเลือก
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nomination filing period

ระยะเวลาการยื่นใบสมัครการได้ รับเสนอชื่อเข้ ารับการเลือก

nomination of candidates

การเสนอชื่อผู้สมัคร

nomination papers

เอกสารการเสนอชื่อ

nomination period

ระยะเวลาการได้ รับเสนอชื่อเข้ ารับการเลือก

non-classified position

ตําแหน่งที่ไม่มีการกําหนดชันความลั
้
บ

noncompliance

การไม่ยินยอมปฏิบตั ิตาม

non-convertible

แปลงสภาพไม่ได้

non-discrimination

การไม่เลือกปฏิบตั ิ

none of the above

ไม่ใช่ทงหมดข้
ั้
างต้ น

non-exchangeable

ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

non-negotiable form

รูปแบบที่ไม่สามารถเจรจาต่อรองได้

Non-partisan

ไม่เข้ าข้ าง

Non-partisan

ไม่ลําเอียง

Non-partisan

ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด

non-partisan canvass board

คณะกรรมการตรวจบัตรเลือกตังที
้ ่ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใดฝ่ ายใด

non-partisan local election official

เจ้ าหน้ าที่ดแู ลการเลือกตังในส่
้ วนท้ องถิ่นที่ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด

non-partisan offices

สํานักงานที่ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด

non-partisan party

พรรคที่ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด

Non-Point Source Pollution Control Program

โครงการควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดที่ไม่แน่นอน

non-profit

ไม่แสวงผลกําไร

non-profit association

สมาคมไม่แสวงผลกําไร

non-profit fundraiser

ผู้ระดมทุนที่ไม่แสวงผลกําไร

non-profit grant writer

ผู้เขียนรายงานนําเสนอเพื่อขอเงินทุนสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงผลกําไร

non-profit organization

องค์กรที่ไม่แสวงผลกําไร

non-profit organization consultant

ที่ปรึกษาองค์กรที่ไม่แสวงผลกําไร

non-profit organization director

ผู้อํานวยการองค์กรที่ไม่แสวงผลกําไร

non-profit organization president

ประธานองค์กรที่ไม่แสวงผลกําไร

non-registrable

ไม่สามารถจดทะเบียนได้

non-residence

ไม่ได้ พํานักอยู่ประจํา

non-residential site

ไม่ใช่พื ้นที่พกั อาศัยอยู่ประจํา

non-service-connected disability

ภาวะทุพพลภาพที่ไม่ได้ เกิดจากการปฏิบตั ิหน้ าที่

non-substantive

ไม่ใช่สาระสําคัญ

non-tenured

ไม่ได้ อยู่ในตําแหน่ง

normal retirement

การเกษี ยณอายุตามปกติ

North America Aviation

สมาคมการบินแห่งอเมริกาเหนือ

Norwalk Girls Fastpitch League

สมาคมฟาสต์พิตช์เด็กผู้หญิงของ Norwalk

not inconsistent

ไม่มีความขัดแย้ งกัน

notary public

ผู้รับรองเอกสารสาธารณะ

notation

บันทึก

notation

หมายเหตุ

note

บันทึก

note

หมายเหตุ
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notes of indebtedness

บันทึกหนี ้สิน

notice

หนังสือแจ้ ง

notice is hereby given

แจ้ งให้ ทราบ ณ ที่นี ้

notice is published

ประกาศให้ ทราบ

notice of election

ประกาศการเลือกตัง้

notice of intention

การแจ้ งเจตจํานง

notice to voters

การแจ้ งผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้

notwithstanding

อย่างไรก็ตาม

notwithstanding

โดยไม่คํานึงถึง

notwithstanding

แต่กระนันก็
้ ตาม

now, therefore

ขณะนี ้ ดังนัน้

NRA

NRA

NRTA

NRTA

number & street

ที่อยู่และชื่อถนน

numerous

มากมาย

nurse

พยาบาล

nurse practitioner

ผู้ปฏิบตั ิการพยาบาลขันสู
้ ง

nurse practitioner

พยาบาลเวชปฏิบตั ิ

nurseryman

คนเพาะพันธุ์ไม้

nursing agency owner

เจ้ าของหน่วยพยาบาล

nursing student

นักศึกษาทางการพยาบาล

nutrition consultant

ที่ปรึกษาด้ านโภชนาการ

nutrition distributor

ผู้จดั จําหน่ายสินค้ าทางโภชนาการ

nutritional supplement distributor

ผู้จดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

nutritionist

นักโภชนาการ

NWF

NWF

oath

คําปฏิญาฯ

oath

คําสาบานตน

oath of office

คําสัตย์ปฏิญาณเข้ ารับตําแหน่ง

objection

การคัดค้ าน

obligation bonds

พันธบัตรภาษี

obligation bonds

ตราสารหนี ้สินผูกพัน

obligations

ภาระผูกพัน

obligations

พันธกรณี

obligations of contract not impaired

ภาระผูกพันของสัญญาที่ไม่ด้อยค่า

obligations to special interest groups

ภาระผูกพันกับกลุม่ ผลประโยชน์พิเศษ

observer

ผู้สงั เกตการณ์

obsolete

ล้ าสมัย

obsolete provision deleted

ยกเลิกบทบัญญัติที่ล้าสมัย

obstetrician gynecologist

สูตินรีแพทย์

occupant

ผู้พกั อาศัย

occupation

อาชีพ
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occupational board

คณะกรรมการด้ านการประกอบอาชีพ

occupational therapist

นักอาชีวบําบัด

occupational therapist

นักกิจกรรมบําบัด

occupational therapy

อาชีวบําบัด

occupational therapy

กิจกรรมบําบัด

ocean thermal energy conversion

การแปลงพลังงานความร้ อนของมหาสมุทร

odd numbered year

ปี เลขคี่

of the year

แห่งปี

off bonds

ชําระหนี ้พันธบัตร

office

สํานักงาน

office

ตําแหน่ง

office holder

เจ้ าหน้ าที่รัฐบาล

office hours

เวลาทําการ

office location

ที่ตงสํ
ั ้ านักงาน

office no.

ตําแหน่งหมายเลข

office no. judicial district

เขตอํานาจศาล ตําแหน่งหมายเลข

Office of Registrar-Recorder/County Clerk

สํานักงานนายทะเบียน-ผู้บนั ทึก/ปลัดเทศมณฑล

Office of the City Clerk

สํานักงานปลัดเทศบาลเมือง

Office of the City Clerk - Election Division

สํานักงานปลัดเทศบาลเมือง - แผนกการเลือกตัง้

Office of the Registrar of Voters

สํานักทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้

office use only

ใช้ ในสํานักงานเท่านัน้

officeholder

เจ้ าหน้ าที่รัฐบาล

officeholder expense fund

เงินทุนค่าใช้ จ่ายของเจ้ าหน้ าที่

officer

เจ้ าหน้ าที่

officer

เจ้ าพนักงาน

officer's answer

คําตอบของเจ้ าหน้ าที่

officers of election

เจ้ าหน้ าที่ดแู ลการเลือกตัง้

officers of the city

เจ้ าหน้ าที่ของเมือง

official accounts of the city

บัญชีทางการของเมือง

official and unofficial

ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ

official ballot

บัตรเลือกตังของทางการ
้

official ballot card secrecy sleeve

ซองเก็บบัตรเลือกตังลั
้ บของทางการ

official ballot democratic party

บัตรเลือกตังอย่
้ างเป็ นทางการพรรคเดโมแครต

official ballot for voting by mail

บัตรเลือกตังของทางการสํ
้
าหรับการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์

official ballot primary election

บัตรเลือกตังของทางการสํ
้
าหรับการเลือกตังขั
้ นต้
้ น

official ballot translation sheet

แผ่นพับการแปลบัตรลงคะแนนของทางการ

official books of the city

เอกสารทางการของเมือง

official books of the city

ข้ อกําหนดทางการของเมือง

official canvass

การตรวจนับคะแนนอย่างเป็ นทางการ

official information & statistics

ข้ อมูลและสถิติที่เป็ นทางการ

official information statistics

สถิติข้อมูลอย่างเป็ นทางการ

official roster of voters

บัญชีรายชื่ออย่างเป็ นทางการของผู้มีสิทธิเลือกตัง้
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official sample ballot

ตัวอย่างบัตรเลือกตังของทางการ
้

official sample ballot and voter information

ตัวอย่างบัตรเลือกตังของทางการและข้
้
อมูลผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้

official sample ballot and voter information pamphlet

ตัวอย่างบัตรเลือกตังของทางการและแผ่
้
นพับข้ อมูลผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้

official title and summary prepared by

ตําแหน่งและข้ อมูลสรุปอย่างเป็ นทางการที่จดั ทําโดย

official title and summary prepared by the attorney general

ตําแหน่งและข้ อมูลสรุปอย่างเป็ นทางการที่จดั ทําโดยอัยการสูงสุด

official voter information guide

คูม่ ือแนะนําอย่างเป็ นทางการสําหรับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้

offset

การชดเชย

offset

การตอบแทน

oil refinery worker

ผู้ปฏิบตั ิงานในโรงกลัน่ นํ ้ามัน

oil worker

ผู้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับนํ ้ามัน

Olympic Organizing Committee

คณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิ ก

ombudsman

ผู้ตรวจการของรัฐสภา

on location

ที่สถานที่

one time vote by mail

การลงคะแนนเสียงครัง้ เดียวทางไปรษณีย์

online

ออนไลน์

on-line classes

ชันเรี
้ ยนทางออนไลน์

online education classes

การศึกษาแบบออนไลน์

open primary

การเลือกตังขั
้ นต้
้ นแบบเปิ ดเพื่อหาผู้สมัครรับเลือกตัง้

open primary act

กฎหมายว่าด้ วยการเลือกตังขั
้ นต้
้ นแบบเปิ ดเพื่อหาผู้สมัครรับเลือกตัง้

open space

พื ้นที่โล่ง

open-door

เปิ ดประตู

opening of instructional technology center

การเปิ ดศูนย์เทคโนโลยีการเรียนการสอน

openness

ความเปิ ดเผย

openness

การเปิ ดกว้ าง

openness and integrity

ความเปิ ดเผยและความซื่อสัตย์

operating engineer

วิศวกรการปฏิบตั ิการ

operating expenses

ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ

operating services

การบริการการดําเนินการ

operation and maintenance

การดําเนินการและการบํารุงรักษา

operations

การปฏิบตั ิการ

operations

การดําเนินการ

operative date

วันปฏิบตั ิ

operative date

วันดําเนินการ

operator

ผู้ปฏิบตั ิ

opinion polls

การสํารวจความคิดเห็น

opinion pollster

ผู้สํารวจประชามติ

opinions of the authors

ความคิดเห็นของผู้เขียน

opponents

ฝ่ ายตรงข้ าม

optical engineer

วิศวกรทัศนศาสตร์

optical scan voting system

ระบบการลงคะแนนเสียงโดยใช้ เครื่องสแกนแสง

optimism

การมองโลกในแง่ดี

optimist clubs

สโมสร optimist (องค์กรที่สนับสนุนให้ เยาวชนมีความหวังและทัศนคติที่ดี)
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optimizing

การเพิ่มประสิทธิภาพ

optional pension

เงินบํานาญทางเลือก

optometrist

นักตรวจปรับสายตา

optometrist

ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตา

ordained minister

ศาสนาจารย์

ordained minister

ศาสนบริกร

order

คําสัง่

order for the detention

คําสัง่ ให้ ควบคุมตัว

ordinance

ข้ อบัญญัติ

ordinance

เทศบัญญัติ

ordinance

กฤษฎีกา

ordinance ordering the holding of an election

ข้ อบัญญัติให้ มีการจัดการเลือกตัง้

ordinances - enacting clause

ข้ อบัญญัติ - คําปรารภในการตรากฎหมาย

organic product creator

ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

organization

องค์กร

organization of the board

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

organizational development consultant

ที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาองค์กร

organizational rules

กฎระเบียบขององค์กร

organizer

ผู้จดั

organizer

ผู้จดั ตัง้

original petition

คําร้ องต้ นฉบับ

ornamental iron worker

ผู้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับโลหะประดับ

orthopedic surgeon

ศัลยแพทย์กระดูก

orthopedic surgery

การผ่าตัดกระดูก

outlay

ค่าใช้ จ่าย

outpatient surgery center

ศูนย์ผา่ ตัดผู้ป่วยนอก

outreach

การบริการสูภ่ ายนอก

outreach

การช่วยเหลือชุมชน

outreach

การเผยแพร่ข้อมูลสูภ่ ายนอก

outreach program

โครงการบริการสูภ่ ายนอก

outreach program

โครงการช่วยเหลือชุมชน

outreach program

โครงการเผยแพร่ข้อมูลสูภ่ ายนอก

outside agency

นอกหน่วยงาน

outstanding

โดดเด่น

over vote

คะแนนเสียงเกิน

over vote

ใช้ สิทธิ์เกิน

overcharge

คิดราคาแพงเกินไป

overlook road maintenance district

เขตซ่อมบํารุงถนนที่ตกสํารวจ

overmarked vote

การทําเครื่องหมายเกินในการออกเสียงเลือกตัง้

override by council

ยกเลิกโดยสภา

overtime compensation

ค่าตอบแทนการทํางานล่วงเวลา

overtime work

การทํางานล่วงเวลา
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overview

ภาพรวม

over-voted ballot

บัตรเลือกตังที
้ ่มีการลงคะแนนเสียงเกิน

owners' property tax bills

ร่างกฎหมายภาษี การครอบครองทรัพย์สิน

P&TC

P&TC

P.O. box

ตู้ไปรษณีย์

P.T.A.

P.T.A.

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

P.T.A. (สมาคมผู้ปกครองและครู)

P.T.A. member

สมาชิก P.T.A.

Pacific Regional Ballet Association

สมาคมบัลเลย์ภาคแปซิฟิก

package sorter

เครื่องแยกหีบพัสดุ

pageant helper

พี่เลี ้ยงนางงาม

pager

เพจเจอร์

painter

ช่างทาสี

painting contractor

ผู้รับเหมาสัญญาการทาสี

Palmdale councilman

สมาชิกสภาเทศบาล Palmdale

Palmdale Regional Medical Center

ศูนย์การแพทย์ประจําภูมิภาค Palmdale

pamphlet

จุลสาร

Pan American Association

สมาคมแพนอเมริกนั

paper ballot

บัตรลงคะแนนที่เป็ นกระดาษ

paper trail

หลักฐานที่เป็ นเอกสาร

paperback writer

นักเขียนหนังสือปกอ่อน

paperless

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องใช้ กระดาษ

parabolic

หลักเกณฑ์เชิงพาราโบลา

paragraph

ย่อหน้ า

paralegal

ผู้ช่วยทนาย

paralegal student

นักเรียนผู้ช่วยทนาย

paramedics

หน่วยกู้ชีพ

paratransit

การคมนาคมแบบร่วมกัน

paratransit operator

เจ้ าหน้ าที่ขบั ขี่ยานพาหนะแบบร่วม

parcel

แปลงที่ดิน

parcel maps

แผนที่แปลงที่ดิน

parcel tax

ภาษี ที่ดิน

parent

ผู้ปกครอง

Parent Teacher Assocation (PTA) Reflections

ภาพสะท้ อนสมาคมผู้ปกครองและครู (PTA)

Parent Teacher Assocation Reflections

ภาพสะท้ อนสมาคมผู้ปกครองและครู

Parent Teacher Student Association

สมาคมผู้ปกครอง ครู นักเรียน

Parent Teacher Student Association (PTSA)

สมาคมผู้ปกครอง ครู นักเรียน (PTSA)

Parenthood Action Fund

กองทุนการดําเนินงานของปกครอง

Parents Booster Club

สโมสรส่งเสริมผู้ปกครอง

Parents Committee for Academic Excellence

คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนเพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการ

Parent-Teacher Association

สมาคมผู้ปกครองและครู

parish hall

ห้ องกิจกรรมโบสถ์
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park and ride

park and ride (จอดรถที่ลานจอดแล้ วเดินทางต่อ โดยร่วมกับผู้ขบั ขี่รายอื่น ๆ)

park improvements

การปรับปรุงสวนสาธารณะ

park superintendent

ผู้ดแู ลสวนสาธารณะ

parking at your polling place

ที่จอดรถ ณ สถานที่เลือกตัง้

parking meters

มิเตอร์เก็บค่าจอดรถ

parks commissioner

กรรมาธิการสวนสาธารณะ

parliamentarian

สมาชิกรัฐสภา

parole

การปล่อยจากคุกโดยมีทณ
ั ฑ์บน

parole agent

หน่วยงานภาคทัณฑ์

parole board judge

ผู้พิพากษาคณะกรรมการภาคทัณฑ์

parole board representative

ตัวแทนคณะกรรมการภาคทัณฑ์

parole officer

เจ้ าหน้ าที่ภาคทัณฑ์

partial

บางส่วน

partial

ไม่ยตุ ิธรรม

partisan

ผู้ถือพรรคพวก

partisan

พรรคพวก

partisan offices

สํานักงานพรรคการเมือง

partisan public office

เจ้ าหน้ าที่รัฐของพรรคการเมือง

partners in democracy

สมาชิกพรรคในระบอบประชาธิปไตย

partners program

แผนการดําเนินงานของสมาชิกพรรค

party affiliation

ความเกี่ยวข้ องของพรรค

party central committee

คณะกรรมการกลางของพรรค

party county central committee

คณะกรรมการกลางของมณฑลของพรรค

party county council

สภาเทศมณฑลของพรรค

party county council member

สมาชิกสภาเทศมณฑลของพรรค

party endorsement

การสนับสนุนพรรคการเมือง

party label

สัญลักษณ์ของพรรค

party nominated

ได้ รับการเสนอชื่อจากพรรค

party preference

พรรคที่ชอบ

party regional director

ผู้อํานวยการพรรคระดับภูมิภาค

Past President Police Commission

อดีตคณะกรรมาธิการประธานตํารวจ

pastor

บาทหลวง

patent attorney

ทนายความด้ านสิทธิบตั ร

patent reliability engineer

วิศวกรผู้ตรวจสอบความเชื่อถือได้ ของสิทธิบตั ร

pathogen

เชื ้อโรค

Pathways Volunteer Hospice

องค์กรเตรียมความพร้ อมของอาสาสมัครดูแลผู้ป่วย

patient registration clerk

เจ้ าหน้ าที่จดทะเบียนผู้ป่วย

patient resource worker

เจ้ าหน้ าที่ผ้ บู ริการข้ อมูลแก่ผ้ ปู ่ วย

patrol division

แผนกสายตรวจ

patrol sergeant

จ่าสายตรวจ

patron

ผู้สนับสนุน

pawnbroker

ผู้ประกอบธุรกิจรับจํานํา
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payable

ซึ่งจะต้ องจ่ายให้

paying

การชําระหนี ้

payment

การชําระเงิน

payment of bonds

การชําระพันธบัตร

payment of debt

การชําระหนี ้

payment of revenue bonds

การชําระพันธบัตรรายได้

payment processor

การประมวลการชําระเงิน

payroll

บัญชีเงินเดือน

payroll deduction

การหักเงินเดือน

payroll period

ระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน

PBR

PBR

peace

สันติภาพ

peace and freedom

สันติภาพและอิสรภาพ

Peace and Freedom County Committee

คณะกรรมการสันติภาพและอิสรภาพของมณฑล

Peace and Freedom Party

พรรคสันติภาพและอิสรภาพ

peace officer

เจ้ าหน้ าที่สนั ติราช

Peace Officer Association

สมาคมเจ้ าหน้ าที่สนั ติราช

pediatrician

กุมารแพทย์

penal code

ประมวลกฎหมายอาญา

penalties

การลงโทษ

penalty of perjury

บทลงโทษการให้ การเท็จ

pending action

คดีที่อยู่ในระหว่างพิจารณา

pending trial

การพิจารณาคดีในศาลที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา

pension

บํานาญ

pension and retirement system boards

คณะกรรมการระบบบํานาญและการปลดเกษี ยณ

Pentecostal of God

การเฉลิมฉลองศาสนาคริสต์แบบตรีเอกภาพหรือตรีเอกานุภาพ

people

ประชากร

per capita

ต่อคน

per hour

ต่อชัว่ โมง

percentage card game

เล่นไพ่อตั ราร้ อยละ

performance audit

การตรวจสอบประสิทธิภาพ

performance bond periodic surveys of proprietary departments

แผนกการสํารวจระยะเวลาหลักประกันการปฎิบตั ิตามสัญญาซึ่งจดทะเบียน

performing songwriter

ศิลปะการแสดงของนักแต่งเพลง

periodic review

การทบทวนเป็ นระยะ

permanent absentee application

ใบสมัครของผู้ที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตังได้
้ ถาวร

permanent absentee voter

ผู้ออกเสียงลงคะแนนของผู้ที่ไม่สามารถไปออกเสียงลงคะแนนที่สถานที่เลือกตังถาวร
้

permanent absentee voter status

สถานภาพของผู้ออกเสียงลงคะแนนของผู้ที่ไม่สามารถไปที่สถานที่เลือกตังได้
้ ถาวร

permanent rank

ตําแหน่งถาวร

permanent vote by mail

การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ถาวร

permanent vote-by-mail voter

ผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ถาวร

permanent vote-by-mail voter (PVBMV)

ผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ถาวร (PVBMV)

permanent vote-by-mail voter application

ใบสมัครผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ถาวร
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permanent vote-by-mail voter status

สถานภาพของผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ถาวร

permit parking

ใบอนุญาตจอดรถ

permits

อนุญาต

personal

ส่วนบุคคล

personal income tax

ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา

personnel

บุคลากร

persons signing argument against

ผู้ลงชื่อการอภิปรายคัดค้ าน

persons signing argument in favor of

ผู้ลงชื่อการอภิปรายสนับสนุน

persons signing rebuttal to the argument against

ผู้ลงชื่อการโต้ แย้ งการอภิปรายคัดค้ าน

persons signing rebuttal to the argument in favor of

ผู้ลงชื่อการโต้ แย้ งการอภิปรายสนับสนุน

pet doctor

สัตวแพทย์

petition

การร้ องเรียน

Petition for Nomination

การเสนอชื่อของผู้เข้ าสมัครรับการเลือกตัง้

petition organizer

ผู้จดั การการร้ องเรียน

petition to hold election

การร้ องเรียนเพื่อจัดการเลือกตัง้

petty cash fund

กองทุนเงินสดย่อย

petty jury

คณะลูกขุนย่อย

Ph.D.

ปริญญาเอก (Ph.D.)

pharmaceutical technician

เจ้ าหน้ าที่เภสัชภัณฑ์

pharmacist

เภสัชกร

pharmacy technician

ช่างเทคนิคเภสัช

phasing schedule

กําหนดรายการในขันต้
้ น

phenomenal

มหัศจรรย์

philosopher

นักปรัชญา

philosophy

ปรัชญา

phony drug war

สงครามที่กขุ ึ ้นมาเกี่ยวกับยาเสพติด

photographer

ช่างภาพ

phrase

วลี

physical exam

ตรวจร่างกาย

physical plant

โครงสร้ างของโรงงาน

physical qualifications

คุณสมบัติทางกายภาพ

physical therapist

นักกายภาพบําบัด

physician

แพทย์

physicist

นักฟิ สิกส์

piano instructor

ครูสอนเปี ยโน

pick-up & drop-off zone

เขตรับ-ส่งนักเรียน

pilates teacher

ครูสอนฟิ ตเนส

Pilgrim Congregational Church

โบสถ์ที่ผ้ แู สวงบุญมารวมกัน

pink provisional envelope

ซองบัตรออกเสียงลงคะแนนชัว่ คราวสีชมพู

pipe fitter

ช่างประกอบติดตังท่
้ อ

pipeline engineer

วิศวกรการวางสายท่อ

plaintiff

โจทก์
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plan

แผนงาน

plan member

สมาชิกแผนงาน

planner

ผู้วางแผน

planner-business

ผู้วางแผนทางธุรกิจ

planning

การวางแผน

planning agency

หน่วยงานการวางแผน

Planning and Conservation League

สมาคมการวางแผนและการอนุรักษ์

Planning and Transportation Commission

คณะกรรมาธิการการวางแผนและการขนส่ง

Planning and Transportation Commission (P&TC)

คณะกรรมาธิการการวางแผนและการขนส่ง (P&TC)

Planning Commission

คณะกรรมาธิการการวางแผน

planning commissioner

กรรมาธิการการวางแผน

plant equipment operator

ผู้ควบคุมอุปกรณ์โรงงาน

plant geneticist

นักพันธุศาสตร์พืช

plant manager

ผู้บริหารโรงงาน

plant operator

เจ้ าหน้ าที่โรงงาน

plant security aide

ผู้ช่วยฝ่ ายความปลอดภัยของโรงงาน

plasterer

ช่างปูน

platform

ชานชาลา

play area

สนามเด็กเล่น

play video (in ref to Division website candidate statement)

เล่นวิดีโอ (ที่เกี่ยวกับแถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตังเว็
้ บไซต์ของกรมกอง)

playground safety and recycling account

ประเมินความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นและการรีไซเคิล

playing field

พื ้นที่ในการทํากิจกรรม

playwright

ผู้เขียนบท

pleads guilty

ยอมรับความผิด

please note

โปรดสังเกต

please print

กรุณาพิมพ์

pledge

สาบาน

plumber

ช่างประปา

plumbing

ท่อประปา

plumbing and sewer systems

ระบบท่อประปาและท่อระบายนํ ้า

plumbing contractor

ผู้รับเหมาท่อประปา

pocket veto

การยับยังโดยเก็
้
บเรื่องไว้

podiatrist

หมอบําบัดโรคเท้ า

poet

กวี

police

ตํารวจ

Police and Fire Labor Leaders

หัวหน้ าสหภาพแรงงานตํารวจและพนักงานดับเพลิง

Police Association president

ประธานสมาคมตํารวจ

Police Auxiliary Committee

คณะกรรมการช่วยเหลือเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ

police cadet

นักเรียนนายร้ อยตํารวจ

police captain

ร้ อยตํารวจเอก

police chief

อธิบดีกรมตํารวจ

Police Chiefs' Association

สมาคมอธิบดีกรมตํารวจ
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police citizens patrol

สายตรวจพลเรือนตํารวจอาสาสมัคร

Police Civilian Achievement Award

รางวัลความสําเร็จของพลเรือนตํารวจ

Police Commission

คณะกรรมาธิการตํารวจ

police commissioner

กรรมาธิการตํารวจ

police department

กรมตํารวจ

police department operation center

ศูนย์ปฏิบตั ิการกรมตํารวจ

police department oral interview board

คณะกรรมการการสัมภาษณ์ของกรมตํารวจ

police detective

ตํารวจสายสืบ

police dispatch

กระแสข่าวตํารวจ

police inspector general

ตํารวจตรวจสอบทัว่ ไป

police investigator

สารวัตรสอบสวน

police laboratory

นิติเวชตํารวจ

police lieutenant

ร้ อยตํารวจโท

police officer

เจ้ าหน้ าที่ตํารวจ

Police Officers Association

สมาคมตํารวจ

police officers research

การวิจยั ของเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ

Police Officers Research Association, state & local

สมาคมการวิจยั ของเจ้ าหน้ าที่ตํารวจระดับรัฐและระดับท้ องถิ่น

police operations center

ศูนย์ปฏิบตั ิการตํารวจ

police or fire academies

โรงเรียนตํารวจหรือโรงเรียนดับเพลิง

police photographer

ช่างภาพตํารวจ

police power

อํานาจในการรักษาความสงบเรียบร้ อย

police protective league

สมาคมการป้องกันของตํารวจ

police satellite center

ศูนย์ดาวเทียมของตํารวจ

police sergeant

จ่าสิบตํารวจ

police service representative

ตัวแทนการบริการของตํารวจ

police stations

สถานีตํารวจ

police volunteer

อาสาสมัครตํารวจ

policeman

ตํารวจ (ชาย)

policewoman

ตํารวจ (หญิง)

policy

นโยบาย

policy

กรมธรรม์ประกันภัย

policy analyst

ผู้วิเคราะห์นโยบาย

political

การเมือง

political action committee

คณะกรรมการดําเนินการทางการเมือง

political analyst

ผู้วิเคราะห์การเมือง

political appointee

ผู้ได้ รับการแต่งตังทางการเมื
้
อง

political campaign coordinator

ผู้ประสานการหาเสียงทางการเมือง

political campaign organizer

ผู้จดั เตรียมการหาเสียงทางการเมือง

political campaign worker

เจ้ าหน้ าที่หาเสียงทางการเมือง

political consultant

ที่ปรึกษาทางการเมือง

political organizer

ผู้จดั เตรียมทางการเมือง

political party

พรรคการเมือง
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political party affiliation

การผูกพันต่อพรรคการเมือง

political party statements of purpose

แถลงวัตถุประสงค์ของพรรคการเมือง

Political Reform Act

กฎหมายว่าด้ วยการปฏิรูปทางการเมือง

political reform educator

นักการศึกษาปฏิรูปทางการเมือง

political registration director

ผู้อํานวยการลงทะเบียนทางการเมือง

political science

รัฐศาสตร์

poll officer

เจ้ าหน้ าที่การเลือกตัง้

poll section ban

คําสัง่ ห้ ามหมวดโดยเฉพาะจากการเลือกตัง้

poll star device

อุปกรณ์ poll star

poll watcher

ผู้สงั เกตการณ์สถานที่เลือกตัง้

poll worker

เจ้ าหน้ าที่การเลือกตัง้

polling place

สถานที่เลือกตัง้

polling place

หน่วยเลือกตัง้

polling place location

สถานที่เลือกตัง้

polls

สถานที่เลือกตัง้

polls open and close

สถานที่เลือกตัง้ เปิ ดและปิ ด

polls section

หมวดการเลือกตัง้

pollwatcher

ผู้สงั เกตการณ์สถานที่เลือกตัง้

pool service technician

ช่างบริการสระว่ายนํ ้า

pooled money investment account

บัญชีการลงทุนทางการเงินร่วมกัน

Pooled Money Investment Board

คณะกรรมการการลงทุนทางการเงินร่วมกัน

popular vote

ได้ รับคะแนนนิยมสูง

pornographic material

สื่อวัสดุลามก

port police

ตํารวจท่าเรือ

port warden

ผู้ควบคุมท่าเรือ

portfolio

หลักทรัพย์การลงทุน

portfolio turnover rate

อัตราหมุนเวียนของหลักทรัพย์การลงทุน

position

ตําแหน่ง

possession, management and control of airport assets

การครอบครอง การจัดการและควบคุมทรัพย์สินของสนามบิน

possession, management and control of assets

การครอบครอง การจัดการและควบคุมทรัพย์สิน

possession, management and control of the harbor assets

การครอบครอง การจัดการและควบคุมทรัพย์สินของท่าเรือ

possession, management and control of water and power assets

การครอบครอง การจัดการและควบคุมทรัพย์สินของประปาและไฟฟ้า

post

ภายหลัง

Post Baccalaureate Fellow for Educational Outreach

โครงการให้ ความรู้ด้านการศึกษาต่อเนื่องของบัณฑิตปริญญาตรี

post offices

ที่ทําการไปรษณีย์

post paid

จ่ายเงินภายหลัง

post patriarchal values

คุณค่าที่ไม่เหมือนประเพณี

post production supervisor

ผู้ควบคุมดูแลการผลิตขันสุ
้ ดท้ าย

postal employee

พนักงานไปรษณีย์

postal service

การบริการไปรษณีย์

post-graduate degree

ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา

posting

การปิ ดประกาศ

Thai Glossary

107 of 152

4/12/2017

poverty

ความยากจน

power contracts

ข้ อตกลงด้ านพลังงาน

power of attorney not acceptable

อํานาจทางกฎหมายไม่เป็ นที่ยอมรับ

power plant operator

ผู้ควบคุมโรงงานไฟฟ้า

power revenue fund

กองทุนรายได้ จากพลังงาน

power to issue debt

อํานาจในการออกหนี ้สิน

power to order extensions of facilities

อํานาจในการสัง่ ขยับขยายอาคารสถาน

powers

อํานาจ

powers and duties

อํานาจและหน้ าที่

practice of hydraulic fracking

ปฏิบตั ิการขุดเจาะนํ ้ามันแนวนอนโดยใช้ แรงดันการฉีดนํ ้าระดับสูง

precinct

ปริมณฑล

Precinct Ballot Reader

เครื่องอ่านบัตรลงคะแนนประจําเขต

Precinct Ballot Reader (PBR)

เครื่องอ่านบัตรลงคะแนนประจําเขต (PBR)

precinct board

คณะกรรมการปริมณฑล

precinct board ban

สัง่ ห้ ามคณะกรรมการปริมณฑล

precinct board member

สมาชิกคณะกรรมการปริมณฑล

precinct captain

ผู้นําปริมณฑล

precinct no.

ปริมณฑลหมายเลข

precinct officer

เจ้ าหน้ าที่ปริมณฑล

precinct technician

ช่างปริมณฑล

precinct worker

คนงานปริมณฑล

predecessor

ผู้ดํารงตําแหน่งคนก่อน

predefined

ก่อนได้ รับการกําหนด

preferential parking restrictions

ข้ อจํากัดสําหรับที่จอดรถพิเศษ

preferred party

พรรคที่เลือกสังกัด

Pregnancy Minor Program

โปรแกรมการบริการให้ คําปรึกษาและข้ อมูลการตังครรภ์
้
แก่ผ้ เู ยาว์

pre-law student

นักศึกษาผู้ที่ต้องการเป็ นทนายความ

preliminary hearing

การไต่สวนมูลฟ้อง

pre-med student

นักศึกษาผู้ที่ต้องการเป็ นนักศึกษาแพทย์

premium

เบี ้ยประกัน

prequalification of bidders

คุณสมบัติเบื ้องต้ นของผู้ประมูลราคา

Presbyterian

นิกายโปรแตสแตนต์

Presbyterian church

โบสถ์นิกายโปรแตสแตนต์

preschool board

คณะกรรมการโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน

pre-school director

ผู้อํานวยการโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน

pre-school teacher

ครูโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน

prescribe

แนะนํา

present council

คณะกรรมการปั จจุบนั

presentation to mayor

การเสนอต่อนายกเทศมนตรี

preservationist

นักอนุรักษ์ นิยม

preserved

ซึ่งปกป้องไว้

president

ประธาน
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president California organization of police & sheriffs

ประธานองค์กรของตํารวจและนายอําเภอแห่งรัฐ California

president California School Employees Association

ประธานสมาคมครูแห่งรัฐ California

president elect

ประธานาธิบดีเลือกตัง้

president of the council

ประธานสภา

president of the United States

ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

president pro tem of the council

ประธานคณะกรรมการชัว่ คราว

president pro tempore

ประธานชัว่ คราว

presidential elector

ผู้มีสิทธิเลือกตังประธานาธิ
้
บดี

presidential preference

ความชื่นชอบเกี่ยวกับประธานาธิบดี

Presidential Primary Election

การเลือกตังประธานาธิ
้
บดีขนต้
ั้ น

presiding judge

ผู้พิพากษาโดยตําแหน่ง

presiding justice

ผู้พิพากษาโดยตําแหน่ง

presiding justice, court of appeal

ผู้พิพากษาโดยตําแหน่ง ศาลอุทธรณ์

presiding municipal judge

ผู้พิพากษาศาลท้ องถิ่นโดยตําแหน่ง

press release

แถลงข่าว

prestigious award

รางวัลกิตติมศักดิ์

prevailing party

พรรคที่ชนะการเลือกตัง้

prevailing wage

ชัยชนะในการกําหนดค่าแรงงาน

prevent

ป้องกัน

price for purchase

ราคาซื ้อ

pricing department manager

ผู้บริหารแผนกการกําหนดราคา

pricing manager

ผู้บริหารการกําหนดราคา

priest

นักบวช

primary care physician

แพทย์หลักผู้ให้ การดูแล

primary election

การเลือกตังขั
้ นต้
้ น

primary nominating

การเสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตังขั
้ นต้
้ น

primary nominating and consolidated elections

การเลือกตังรวมและการเสนอชื
้
่อเข้ ารับการเลือกตังขั
้ นต้
้ น

primary nominating elections

การเลือกตังการเสนอชื
้
่อเข้ ารับการเลือกตังขั
้ นต้
้ น

Princess and Guides Program

โปรแกรมเจ้ าหญิงและผู้นําทาง

principal

หลักการ

principal and interest

หลักการและประโยชน์

principal civil engineering

วิศวกรรมโยธาหลัก

principal construction inspector

ผู้ตรวจการก่อสร้ างหลัก

principled and practical solutions

การแก้ ปัญหาหลักการและการปฏิบตั ิ

print

พิมพ์

printed on recycled paper

พิมพ์บนกระดาษรีไซเคิล

printer

เครื่องพิมพ์

printing broker

นายหน้ าจําหน่ายเครื่องพิมพ์

printing business owner

เจ้ าของโรงพิมพ์

prior to maturity

ก่อนครบกําหนด

private

ส่วนบุคคล

private industry council

คณะกรรมการอุตสาหกรรมส่วนตัว
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private investigator

นักสืบเอกชน

private organizations

องค์กรภาคเอกชน

private sale

การขายส่วนตัว

private school

โรงเรียนเอกชน

private sector

ภาคเอกชน

private to captain

พลทหาร จนถึง ร้ อยเอก

private trustee

ทรัสตีที่เป็ นข้ อตกลงส่วนตัว

privatization

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

privilege

สิทธิพิเศษ

pro

เห็นด้ วย

pro bono

งานที่ปราศจากค่าตอบแทน

pro rata

คิดตามสัดส่วน

pro tem

ชัว่ คราว

pro tempore

ชัว่ คราว

pro tempro

ชัว่ คราว

pro-active

ในเชิงรุก

probable

น่าจะเป็ นไปได้

probate entrust

ความรับผิดชอบที่ภาคทัณฑ์ไว้

probate investigator

ผู้ตรวจสอบการภาคทัณฑ์

probation

การภาคทัณฑ์

probation department

กรมการภาคทัณฑ์

probation officer

เจ้ าหน้ าที่ภาคทัณฑ์

probationary period

ระยะเวลาการภาคทัณฑ์

problem

ปั ญหา

procedural ordinance

กฎหมายวิธีพิจารณาความ

procedure

วิธีพิจารณาความ

procedure for adoption of ordinances

การดําเนินการลงมติยอมรับข้ อบัญญัติ

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

กระบวนการสําหรับการยินยอมให้ แฟรนไชส์ ใบอนุญาต ใบรับรองและการตกลงเช่า

process of taxes

ขันตอนของภาษี
้

procurement administrator

ผู้บริหารการจัดซื ้อ

producer

ผู้ผลิต

product designer

ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์

production company owner

เจ้ าของบริษัทการผลิต

production department

แผนกการผลิต

production engineer

วิศวกรรมการผลิต
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production fee

ค่าธรรมเนียมการผลิต

production mechanic

ช่างกลการผลิต

production planner

ผู้วางแผนการผลิต

productivity commission

คณะกรรมาธิการการเพิ่มผลผลิต

pro-family

การส่งเสริมคุณค่าประเพณีคณ
ุ ค่าของครอบครัว

professional

มืออาชีพ

professional practice

การปฏิบตั ิอย่างมืออาชีพ

professional standards advocate

ผู้แทนที่มีมาตรฐานมืออาชีพ

professionalism

ความเป็ นมืออาชีพ

professor

ศาสตราจารย์

professor emeritus

ศาสตราจารย์กิตติคณ
ุ

professor, American Government

ศาสตราจารย์ รัฐบาลอเมริกนั

program analyst

นักวิเคราะห์โปรแกรม

program director

ผู้อํานวยการโปรแกรม

program manager

ผู้จดั การโปรแกรม

programmatic environmental impact report

รายงานหรือแผนการที่สง่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม

programmatic environmental impact statement

ถ้ อยแถลงเกี่ยวกับรายงานหรือแผนการที่สง่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม

programmer

นักเขียนโปรแกรม

prohibition

การห้ าม

prohibition of underwriter gifts and political contributions

การห้ ามการบริจาคของกํานัลแก่ผ้ รู ับประกันและพรรคการเมือง

prohibition on council member serving in other capacity

การห้ ามสมาชิกคณะกรรมการให้ ช่วยเหลือในพิสยั อื่น ๆ

prohibition on leasing harbor property as excess

การห้ ามมีการเช่าทรัพย์สินของท่าเรือในฐานะส่วนเกิน

prohibition on reappointment

การห้ ามมิให้ มีการแต่งตังซํ
้ ้าอีกครัง้

project

โครงการ

project administrator

ผู้บริหารโครงการ

Project Angel Tree

โครงการทูตสวรรค์แห่งต้ นไม้

project coordinator

ผู้ประสานโครงการ

Project Lead The Way Program

โครงการนําสูเ่ ส้ นทาง

project leader

ผู้นําโครงการ

project manager

ผู้จดั การโครงการ

project vote smart

โครงการ vote smart

pro-life

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

promotion

การเลื่อนตําแหน่ง

promulgating

การประกาศใช้

prop maker

ผู้แสดงวัตถุที่ได้ จดั ทําขึ ้น

property and interests

ทรัพย์สินและผลประโยชน์

property line

ขอบเขตของทรัพย์สิน

property manager

ผู้ดแู ลทรัพย์สิน

property owner

เจ้ าของทรัพย์สิน

property owners association

สมาคมเจ้ าของทรัพย์สิน

Property Sales Person

ผู้จําหน่ายทรัพย์สิน

property tax

ภาษี ทรัพย์สิน
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property taxpayer counsel

ที่ปรึกษาผู้เสียภาษี ทรัพย์สิน

proponent

ผู้สนับสนุน

proportional representation

การเป็ นตัวแทนตามสัดส่วน

proposal

ข้ อเสนอ

proposed

ซึ่งถูกเสนอ

Proposed 2000 Public Safety Facilities Bond General Obligation Bond

พันธบัตรด้ านความปลอดภัยของตัวอาคารและพันธบัตรข้ อผูกพันโดยทัว่ ไปต่อสาธารณชนปี 2000 ที่ได้ เสนอ

proposed amendment

การแก้ ไขที่ได้ เสนอ

proposed budget

งบประมาณที่ได้ เสนอ

proposition

ข้ อเสนอ

proprietary departments

แผนกเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์

proprietor of business

เจ้ าของธุรกิจ

prosecute

ดําเนินคดี

prosecuting attorney

อัยการ

prosecuting civil attorney

อัยการทางแพ่ง

prosecuting investigator

อัยการผู้ทําการสืบสวน

prosecution

การฟ้องคดีอาญา

prosecutions against

การฟ้องคดีอาญาต่อ

prosecutor

อัยการ

prospect

หนังสือชี ้ชวน

protected historic resource

ข้ อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ได้ รับการคุ้มครอง

protecting groundwater resources

การคุ้มครองแหล่งนํ ้าบาดาล

proven leadership

ภาวะผู้นําที่ได้ อนุมตั ิแล้ ว

provide

จัดหาให้

provide for

จัดหาให้ สําหรับ

provides

จัดหาให้

provision

ข้ อกําหนด

provision of quarters

ข้ อกําหนดเกี่ยวกับที่พกั อาศัย

provisional ballot

บัตรลงคะแนนชัว่ คราว

provisional ballot envelope

ซองบรรจุบตั รลงคะแนนชัว่ คราว

provisional voter receipt

ใบเสร็จของผู้ลงคะแนนชัว่ คราว

provisional voting

การลงคะแนนเสียงชัว่ คราว

provisional voting guide

คูม่ ือการออกเสียงลงคะแนนชัว่ คราว

prudent person standard

มาตรฐานความรอบคอบของบุคคล

psychiatrist

จิตแพทย์

psychological counselor

ที่ปรึกษาทางจิตวิทยา

psychologist

นักจิตวิทยา

psychotherapist

นักจิตบําบัด

PTA

PTA

PTA-Honorary Service Award

รางวัลเกียรติยศด้ านการบริการ-PTA

PTSA

PTSA

public

สาธารณชน

public affairs

สาธารณชนสัมพันธ์
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public affairs specialist

ผู้เชี่ยวชาญสาธารณชนสัมพันธ์

public agency

หน่วยงานสาธารณชน

public assistance

การช่วยเหลือจากรัฐ

public body

ทบวงการเมือง

public citizen

ประชากร

public contract code

ประมวลกฎหมายว่าด้ วยสัญญาของรัฐ

public corruption fighter

การต่อต้ านการทุจริตของรัฐ

public defender

ทนายของรัฐ

public defense attorney

ทนายของรัฐ

public education

ระบบการศึกษาของรัฐ

public elected officials

เจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับเลือกจากประชาชน

public employee

พนักงานราชการ

public financing

การเงินของรัฐ

public health

สาธารณสุข

public hearing

ประชาพิจารณ์

public housing

การเคหะ

public improvements

การปรับปรุงสาธารณะ

public information officer

เจ้ าหน้ าที่สารสนเทศเกี่ยวกับสาธารณชน

public inspection period

ระยะเวลาการตรวจสอบสาธารณะ

public interest attorney

ทนายผู้ทํางานเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน

public involvement administrator

ผู้บริหารที่เกี่ยวข้ องกับสาธารณชน

public labor management administration

การบริหารจัดการด้ านแรงงานของสาธารณชน

public law

กฎหมายมวลชน

public librarian

ห้ องสมุดสาธารณะ

Public Library Construction and Renovation Bond Act

กฎหมายว่าด้ วยพันธบัตรการก่อสร้ างและการซ่อมแซมห้ องสมุดสาธารณะ

public matching funds

กองทุนที่รัฐเสนอมีคา่ เท่ากับกองทุนของภาคเอกชน

public matching funds and campaign expenditure limitations

ข้ อจํากัดของกองทุนที่รัฐเสนอมีคา่ เท่ากับกองทุนของภาคเอกชนและข้ อจํากัดในการใช้ จ่ายเงินในการหาเสียง

public officer

เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ

public opinion

ความคิดเห็นของสาธารณชน

public peace

ความสงบสุขของประชาชน

public policy

นโยบายสาธารณะ

public projects

โครงการสาธารณะ

public reference librarian

บรรณารักษ์ อ้างอิงผู้ทํางานในห้ องสมุดสาธารณะ

public relations

งานประชาสัมพันธ์

public resources code

ประมวลกฎหมายว่าด้ วยข้ อมูลของสาธารณชน

public rights attorney

ทนายความเพื่อสิทธิโดยชอบธรรมของพลเมือง

public safety

ความปลอดภัยของสาธารณชน

Public Safety Committee

คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน

public safety facilities

อาคารเพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน

public safety officer

เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยของสาธารณชน

public school

โรงเรียนรัฐบาล

public school teacher

ครูโรงเรียนรัฐบาล
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public sector manager

ผู้บริหารภาครัฐบาล

public servant

ข้ าราชการ

public service announcement

การประกาศการบริการสาธารณชน

public services

การบริการสาธารณชน

public services director

ผู้อํานวยการการบริการต่อสาธารณชน

public speaker

ผู้พดู ในที่สาธารณะ

public system consultant

ที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบสาธารณะ

public transit

การเดินทางโดยการขนส่งสาธารณะ

public utilities

สาธารณูปโภค

public work

การโยธาสาธารณะ

Public Works Department

กรมการโยธาสาธารณะ

publication

การตีพิมพ์

publication or posting of ordinances

การตีพิมพ์หรือการประกาศตามกฎหมาย

publicist

นักประชาสัมพันธ์

publish

ตีพิมพ์

publisher

ผู้พิมพ์

publisher and author

ผู้พิมพ์และผู้แต่ง

puff ads

การโฆษณาที่เกินความจริง

pugilist instructor

ครูสอนมวย

punch

เจาะ

punch card

บัตรเจาะ

punch card voting system

ระบบการออกเสียงโดยใช้ บตั รเจาะ

puncher

เครื่องเจาะ

purchases

ซื ้อ

purchasing

การซื ้อ

purple heart medal

เหรียญกล้ าหาญรูปหัวใจสีมว่ ง

purpose

จุดมุง่ หมาย

pursuant to

ตามที่

push poll

การสํารวจความคิดเห็นที่สร้ างให้ เกิดการเข้ าใจผิด

PVBMV

PVBMV

Quadrant

จตุภาค / เสี ้ยว / หนึ่งในสี่สว่ น

qualifications

คุณสมบัติ

qualified

มีคณ
ุ สมบัติครบ

qualified voter

ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่มีคณ
ุ สมบัติครบ

Quality and Productivity Commission

คณะกรรมการด้ านคุณภาพและกําลังผลิต

quality assurance

การรับประกันคุณภาพ

quality control

การควบคุมคุณภาพ

quality management

การบริหารจัดการคุณภาพ

quality of life

คุณภาพของชีวิต

quarters

ไตรมาส

quasi-judicial

กึ่งตุลาการ

quasi-municipal corporation

บริษัทกึ่งเทศกิจ
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quick steps to voting

ขันตอนที
้
่รวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้

quo warranto

หมายสัง่ ให้ ชี ้แจง

quorum

องค์ประกอบ

quorum

องค์ประชุม

R.S.V.P.

RSVP (โปรดตอบ)

rabbi

พระในศาสนายิว

radar man and air gunner

ทหารเรดาร์ และนายปื นอากาศ

radio

วิทยุ

radio announcer

ผู้ประกาศข่าววิทยุ

radio program director

ผู้อํานวยการโปรแกรมวิทยุ

radio show host

โฆษกวิทยุ

radio talk host

โฆษกรายการวิทยุ

radiological technologist

นักเทคโนโลยีรังสี

rail transit assessments

การประเมินการเดินทางโดยรถไฟ

railroad switchman

ผู้ควบคุมแผงวงจรปิ ดเปิ ดทางรถไฟ

railroad worker

คนงานทางรถไฟ

Rainy Day Fund

กองทุนสําหรับกรณีฉกุ เฉิน / กองทุนสําหรับช่วงเวลาขัดสน

raise test scores

ผลคะแนนทดสอบสูงขึ ้น

raise the bar

ขีดมาตรฐานสูงขึ ้น

ramp

ทางลาด

ranch camp

ที่พกั ชัว่ คราวฟาร์มปศุสตั ว์

rancher

เจ้ าของฟาร์มปศุสตั ว์

random alphabet drawing

การจับฉลากตัวอักษรแบบสุม่

randomized alphabet drawing

การจับฉลากตัวอักษรเชิงสุม่

range area

เขตอาณาบริเวณ

rank choice voting

การออกเสียงลงคะแนนตัวเลือกตามตําแหน่ง

rank-and -file

จัดอันดับและเข้ าแฟ้ม

ranked choice voting

ทางเลือกอันดับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้

rapid transit

รถไฟใต้ ดิน

rate

อัตรา

rate of contribution

อัตราการบริจาค

rate of taxation

อัตราของระบบการจัดเก็บภาษี

rate setting

การกําหนดอัตรา

rates and charges

อัตราและค่า

rates of withdrawal

อัตราการถอนตัว

rates, rules and regulations

อัตรา กฎเกณฑ์และข้ อกําหนด

ratification

การอนุมตั ิ

ratify

อนุมตั ิ

RE broker

นายหน้ า RE

Read Across America Day

วันแห่งการอ่านหนังสือทัว่ อเมริกา

reading and literacy improvement

การปรับปรุงการอ่านและการรู้หนังสือ

reading recovery

การกลับมีประสิทธิภาพในการอ่าน
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Ready, Set, Read

จัดเตรียม เตรียมพร้ อม อ่าน

real estate

อสังหาริมทรัพย์

real estate broker

นายหน้ าอสังหาริมทรัพย์

Real Estate Korean American Brokers Association

สมาคมตัวแทนจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เกาหลีอเมริกนั

real estate salesperson

พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์

real property appraiser

ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที่เป็ นที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง

realignment

การปรับเปลี่ยน

realtor

นายหน้ าอสังหาริมทรัพย์

realtor consultant

ที่ปรึกษานายหน้ าอสังหาริมทรัพย์

realtors director

ผู้อํานวยการนายหน้ าอสังหาริมทรัพย์

realty broker

นายหน้ าอสังหาริมทรัพย์

reappointment

การแต่งตังอี
้ กครัง้

reapportion

แบ่งส่วนใหม่

reasonable

สมเหตุสมผล

reassignments

การมอบหมายใหม่

rebate

ให้ สว่ นลด

rebuttal to argument against

การโต้ แย้ งการอภิปรายคัดค้ าน

rebuttal to argument in favor of

การโต้ แย้ งการอภิปรายสนับสนุน

rebuttal to the argument against measure

การโต้ แย้ งการอภิปรายคัดค้ านมาตรการ

rebuttal to the argument for measure

การโต้ แย้ งการอภิปรายสนับสนุนมาตรการ

rebuttals

การโต้ แย้ ง

recall

การเรียกกลับ

recall answer

ตอบการเรียกกลับ

recall ballot

บัตรลงคะแนนที่เรียกกลับ

recall campaign organizer

ผู้จดั การรณรงค์การเรียกกลับ

recall election

การเลือกตังแบบถอดถอน
้

recall grounds

พื ้นฐานการเรียกกลับ

recall of public officer

เรียกกลับพนักงานของรัฐ

recall petition

คําขอให้ มีการถอดถอน

recall prevails

การเรียกกลับมีผลจริง

recall statements

แถลงการเรียกกลับ

recall to active duty

เรียกกลับเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่

receiving clerk

เจ้ าหน้ าที่รับ

reception

การต้ อนรับ

receptionist

พนักงานต้ อนรับ

recital

การบรรยายความจริง

recite on the face of the bonds

สาธยายเกี่ยวกับพันธบัตร

reclaimed water

นํ ้าที่ได้ รับการปรับสภาพ

reclamation board

คณะกรรมการการถอนคืน

recognition

การรับรอง

recommendations

คําแนะนํา

reconcile

ทําให้ ยอมรับ
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record message

บันทึกข้ อความ

recorder

ผู้บนั ทึก

records

บันทึก

recount

นับใหม่

recount process

กระบวนการนับใหม่

recreation

สันทนาการ

Recreation and Park District

เขตสันทนาการและสวนสาธารณะ

Recreation and Parks Department

กรมสันทนาการและสวนสาธารณะ

recreation supervisor

หัวหน้ าสันทนาการ

recreational

เกี่ยวกับสันทนาการ

recruit

รับคนใหม่

recruitment and selection

การสรรหาใหม่และการเลือก

recycling

การนํากลับมาใช้ ใหม่

recycling programs coordinator

ผู้ประสานงานโปรแกรมการนํากลับมาใช้ ใหม่

redeemable

ไถ่ถอนคืนได้

redemption

การไถ่ถอนคืน

redevelopment

การพัฒนาใหม่

Redevelopment Agency Oversight Committee

คณะกรรมการควบคุมดูแลหน่วยงานพัฒนาใหม่

Redevelopment Project Area Committee

คณะกรรมการโครงการการพัฒนาพื ้นที่ใหม่

redistricting

การกําหนดเขตใหม่

redistricting by ordinance

การกําหนดเขตใหม่โดยกฎหมาย

Redistricting Commission

คณะกรรมาธิการการกําหนดเขตใหม่

redistricting process

กระบวนการกําหนดเขตใหม่

reduce budget

ลดงบประมาณ

reduction of demand on treasury

การลดอุปสงค์เกี่ยวกับกรมการคลัง

redwood forests

ป่ าไม้ เรดวูด

re-elect

การเข้ ารับตําแหน่งอีก

re-election

การเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีก

referee

ผู้ตดั สิน

referee

กรรมการผู้ตดั สิน

referenda petition

การอุทธรณ์การออกเสียงประชามติ

referendum

การลงประชามติ

referendum measure

มาตรการการลงประชามติ

referendum ordinance

การลงประชามติตามกฎหมาย

referendum statute

กฎหมายว่าด้ วยการลงประชามติ

refinance

กู้เงินใหม่

refinery worker

คนงานโรงกลัน่ นํ ้ามัน

reform

ปฏิรูป

reform party

ปฏิรูปพรรค

refrigeration

การทําความเย็น

refund bonds

พันธบัตรการใช้ เงินคืน

refund of contributions

คืนเงินจากการบริจาค
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regional

ภูมิภาค

regional board

คณะกรรมการภูมิภาค

regional environmental leader

ผู้นําด้ านสิ่งแวดล้ อมระดับภูมิภาค

Regional Occupation Program Commission

คณะกรรมาธิการโครงการอาชีพระดับภูมิภาค

Regional Occupational Program

โครงการอาชีพระดับภูมิภาค

Regional Vector Control Board

คณะกรรมการควบคุมพาหะนําโรคระดับภูมิภาค

register

ลงทะเบียน

register to vote

ลงทะเบียนเพื่อการออกเสียงเลือกตัง้

registered

ได้ ลงทะเบียน

registered home address

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน

registered voters

ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ได้ ลงทะเบียน

registrable

สามารถลงทะเบียน

registrar of records

บันทึกของนายทะเบียน

registrar of voters

นายทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนน

Registrar-Record

นายทะเบียน-บันทึก

registrar-recorder

นายทะเบียน-ผู้บนั ทึก

registrar's office

สํานักงานนายทะเบียน

registration

การลงทะเบียน

registration by mail form

การลงทะเบียนโดยทางแบบฟอร์มไปรษณีย์

registration certificates

ใบรับรองการลงทะเบียน

registration form

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

registration request line

แถวสําหรับการลงทะเบียน

registration-by-mail

การลงทะเบียนโดยทางไปรษณีย์

Regular Board of Education Elections

คณะกรรมการการศึกษาการเลือกตังโดยทั
้
ว่ ไป

regular city elections

การเลือกตังของเมื
้
องโดยทัว่ ไป

regular grand jury

คณะลูกขุนใหญ่โดยทัว่ ไป

regular session

การประชุมโดยทัว่ ไป

regulation

กฎข้ อบังคับ

regulatory functions

หน้ าที่การควบคุมบังคับ

rehabilitation and restoration

การฟื น้ ฟูสภาพและการกลับสูส่ ภาพปกติ

rehabilitation centers

ศูนย์การฟื น้ ฟูสภาพ

reimbursements

การชําระเงินคืน

reinstatement

การฟื น้ สัญญา

reject

ปฏิเสธ

Relay for Life

วิ่งผลัดเพื่อชีวิต

released liability

ความรับผิดชอบได้ รับการปลดปล่อย

reliable leadership responsive

การตอบสนองเกี่ยวกับความเป็ นผู้นําที่เชื่อถือได้

reliable water supply

การประปาที่วางใจได้

remedies for default

การแก้ ไขสําหรับการผิดสัญญา

remodeling contractor

ผู้รับเหมาการก่อสร้ างเพิ่มเติม

removal

การถอดถอน

renovation

การซ่อมแซม
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Rent Adjustments Commission

คณะกรรมาธิการการปรับแก้ คา่ เช่า

rent board member

สมาชิกคณะกรรมการค่าเช่า

rent commissioner

กรรมาธิการค่าเช่า

rent control board commissioner

กรรมาธิการคณะกรรมการควบคุมค่าเช่า

rent control commissioner

กรรมาธิการควบคุมค่าเช่า

repairs and upgrades

ซ่อมแซมและยกระดับ

repay

จ่ายเงินคืน

repayment

การจ่ายเงินคืน

repeal

เพิกถอน

repeal of

เพิกถอนของ

repealed

ถูกเพิกถอน

repeals and re-enacts

เพิกถอนและออกกฎหมายใหม่

repel

ผลักดัน

replenishment district representative

ตัวแทนเขตเพิ่มเติม

reply

การตอบรับ

reporter

ผู้รายงาน

representation system

ระบบการดําเนินการแทน

representative

ตัวแทน

republican

รีพบั ลิกนั

Republican Central Committee

คณะกรรมการกลางพรรครีพบั ลิกนั

Republican Party

พรรครีพบั ลิกนั

republican whip

การสนับสนุนของพรรคลีพบั ลิกนั

request

ร้ องขอ

requests for and issuances of opinions; advice

ร้ องขอและให้ ความคิดเห็น แนะนํา

required tax rate

อัตราภาษี ที่กําหนด

requirements

ข้ อกําหนด

re-register

ลงทะเบียนใหม่

rescue mission

ภารกิจการช่วยเหลือ

research

วิจยั

researcher

ผู้วิจยั

reservation for departmental purposes

การสํารองเพื่อวัตถุประสงค์ในการแบ่งแผนก

reserve

สํารอง

reserve funds

กองทุนสํารอง

reserve officer

ทหารกองหนุน

reservoir

อ่างเก็บนํ ้า

resettlement franchises

แฟรนไชส์ที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่

residence

ถิ่นที่อยู่

residence address

ที่อยู่ของผู้พกั อาศัย

residency requirement

ข้ อกําหนดเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

residential

เกี่ยวกับที่พกั อาศัย

residential community

ชุมชนเกี่ยวกับที่พกั อาศัย

residential taxpayer

ผู้เสียภาษี เกี่ยวกับที่พกั อาศัย

Thai Glossary

119 of 152

4/12/2017

resident's association

สมาคมของผู้พกั อาศัย

resolution

การลงมติ

resolution chapter

การลงมติ บทที่

resolution no.

การลงมติ หมายเลข

resource

แหล่งทรัพยากร

respectfully submitted

การส่งมอบตามลําดับ

respiratory care practitioner

แพทย์เวชปฏิบตั ิดแู ลเกี่ยวกับการหายใจ

respite care

ดูแลเพื่อการทุเลา

respond

การตอบรับ

responsibilities

ความรับผิดชอบ

restaurant

ภัตตาคาร

restaurant

ร้ านอาหาร

restaurant manager

ผู้จดั การภัตตาคาร

restaurateur

เจ้ าของภัตตาคาร

restoration

การบูรณะ

restore

ปฏิสงั ขรณ์

restriction on

การจํากัดขอบเขตเรื่อง

restrictions

การจํากัดขอบเขต

restrooms

ห้ องนํ ้า

retail

การขายปลีก

retail grocer

ร้ านค้ าปลีกของชํา

retail manager

ผู้จดั การร้ านค้ าปลีก

retail worker

คนงานการขายปลีก

retain

สงวนไว้

retired

เกษี ยณอายุ

retired administrator

ผู้บริหารที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired aerospace engineer

วิศวกรยานอวกาศที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired airport manager

ผู้จดั การสนามบินที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired army colonel

พันเอกที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired business owner

เจ้ าของธุรกิจที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired business woman

นักธุรกิจหญิงที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired businessman

นักธุรกิจที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired businesswoman

นักธุรกิจหญิงที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired CEO

CEO ที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired educator

นักการศึกษาที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired engineer

วิศวกรที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired environmental engineer

วิศวกรสิ่งแวดล้ อมที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired government analyst

นักวิเคราะห์ของรัฐฯ ที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired government worker

ข้ าราชการที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired legal secretary

เลขาธิการฝ่ ายกฎหมายที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired legalization officer

เจ้ าหน้ าที่นิติกรณ์ที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired nurse

พยาบาลที่เกษี ยณอายุแล้ ว
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retired paralegal

ทนายความที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired police chief

อธิบดีกรมตํารวจที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired political assistant

ผู้ช่วยพรรคการเมืองที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired professor

ศาสตราจารย์ที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired school superintendent

ผู้อํานวยการโรงเรียนที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired school teacher

ครูโรงเรียนที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired sheriff's lieutenant

รองนายอําเภอที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired teacher

ครูที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired technical writer

นักเขียนทางเทคนิคที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired technology manager

ผู้จดั การเทคโนโลยีที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retired union member

สมาชิกสหภาพแรงงานที่เกษี ยณอายุแล้ ว

retirement

การเกษี ยณอายุ

retirement credit

เงินเดือนจากช่วงเวลาในการทํางาน

retirement fund

กองทุนจากครบเกษี ยณอายุการทํางาน

retirement fund

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงานเนื่องจากครบเกษี ยณอายุ

retirement system

ระบบการเกษี ยณอายุ

retroactive

ผลย้ อนหลัง

retrofit

การปรับปรุงใหม่

return address

ที่อยู่สง่ กลับ

return of election

เรียกคืนการเลือกตัง้

reuse planning authority

ผู้มีอํานาจในการวางแผนการใช้ ซํ ้า

revenue

รายได้

Revenue and Taxation Code

ประมวลกฎหมายว่าด้ วยเงินรายได้ และระบบการจัดเก็บภาษี

revenue bonds

พันธบัตรรายได้

revenue funds

กองทุนรายได้

revenue generated by the tax

รายได้ ที่เฉลี่ยโดยภาษี

revenue limit

ขอบเขตของรายได้

revenue sharing

การแบ่งปั นรายได้

revenue sharing trust fund

กองทุนทรัสต์จากการแบ่งปั นรายได้

reverend

บาทหลวง

review

ตรวจสอบ

review commission

คณะกรรมาธิการตรวจสอบ

revisions

การแก้ ไขใหม่

revisions to city election procedures

การแก้ ไขต่อกระบวนการเลือกตังของเมื
้
อง

revitalization zones

เขตการฟื น้ ฟูสสู่ ภาพเดิม

revitalize

ฟื น้ ฟูสสู่ ภาพเดิม

revival time

เวลาแห่งการฟื น้ ฟู

revocation upon notice

การเพิกถอนตามประกาศ

revolving fund

กองทุนหมุนเวียน

re-zoning

การจัดแบ่งเขตใหม่

ridgeline

สันเขา

ridgeline preservation ordinance

กฎหมายการป้องกันสันเขา
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right of life

สิทธิในการดํารงชีวิต

right to purchase

สิทธิในการซื ้อ

right to vote

สิทธิในการเลือกตัง้

risk management

การจัดการความเสี่ยง

risk manager

ผู้จดั การด้ านความเสี่ยง

road construction salesman

พนักงานขายวัสดุก่อสร้ างถนน

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

กฎหมายว่าด้ วยโครงการกิจกรรมกลางแจ้ งและสันทนาการในเมืองของ Roberti-Z'berg-Harris

rocket scientist

นักวิทยาศาสตร์ด้านจรวด

roofer

ช่างมุงหลังคา

roofing contractor

ผู้รับเหมาการมุงหลังคา

Rookie of the Year Award

รางวัลนักกีฬาหน้ าใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปี

rose garden

สวนกุหลาบ

roster

ทะเบียนรายชื่อ

roster index

ดรรชนีทะเบียนรายชื่อ

roster of voters

ทะเบียนรายชื่อผู้ออกเสียงลงคะแนน

roster page

ทะเบียนรายชื่อ

rotary

โรตารี

rotary club

สโมสรโรตารี

rowing coach

ครูฝึกการกรรเชียงเรือ

RSS feed

โปรแกรมป้อนข้ อมูล RSS

rubber seal

ตราประทับ

rubber stamp

ตรายาง

rules

กฎเกณฑ์

rules and regulations

กฎเกณฑ์และกฎข้ อบังคับ

rules for submitting arguments for and against ballot measures

กฎเกณฑ์สําหรับการส่งมอบการอภิปรายสนับสนุนและคัดค้ านมาตรการบัตรเลือกตัง้

run for

เสนอเพื่อเข้ าชิงตําแหน่ง

runoff

การเลือกตังพิ
้ เศษรอบที่สองเพื่อการชี ้ขาดผู้ชนะ

runoff election

การเลือกตังพิ
้ เศษรอบที่สองเพื่อการชี ้ขาดผู้ชนะ

S.J.D

S.J.D

Sacramento City Taxpayers' Rights League

สหพันธ์สิทธิ์ของผู้เสียภาษี เมือง Sacramento

safe drinking water

นํ ้าดื่มที่ปลอดภัย

safe house

บ้ านที่ปลอดภัย

safe neighborhoods

ละแวกบ้ านที่ปลอดภัย

Safe, Clean, Reliable Water Supply Bond Act

กฎหมายว่าด้ วยหลักประกันความปลอดภัย ความสะอาด ความเชื่อถือได้ ของนํ ้าประปา

Safer Sex In The Adult Film Industry Act

กฎหมายว่าด้ วยการร่วมเพศที่ปลอดภัยกว่าในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ผ้ ใู หญ่ (หนังโป๊ )

safety members pension

ความปลอดภัยด้ านเบี ้ยบํานาญของสมาชิก

safety net services

บริการเครือข่ายที่ปลอดภัย

safety project

โครงการที่ปลอดภัย

salaries

เงินเดือน

salary

เงินเดือน

salary guidelines

กฎเกณฑ์ของเงินเดือน

salary setting

การกําหนดเงินเดือน
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sale of city property

การขายทรัพย์สินของเมือง

sale of public utilities

การขายสาธารณูปโภค

sale of the bonds

การขายพันธบัตร

sale or exchange of water and power

โครงการขายหรือแลกเปลี่ยนนํ ้าและไฟฟ้า

sales

การขาย

sales manager

ผู้จดั การฝ่ ายขาย

sales representative

ตัวแทนฝ่ ายขาย

sales tax

ภาษี การขาย

sales, marketing consultant

ที่ปรึกษาการตลาด การขาย

salesman

พนักงานขาย

salesperson

พนักงานขาย (ชาย)

saleswoman

พนักงานขาย (หญิง)

salvation army

หน่วยบรรเทาทุกข์

sample ballot

บัตรลงคะแนนตัวอย่าง

sample ballot booklet

อนุสารบัตรลงคะแนนตัวอย่าง

sample ballot group

กลุม่ บัตรลงคะแนนตัวอย่าง

sample ballot pamphlet

จุลสารบัตรลงคะแนนตัวอย่าง

sample ballot translation

การแปลบัตรลงคะแนนตัวอย่าง

sanitary districts

เขตสุขาภิบาล

sanitation

การสุขาภิบาล

sanitation and water agency

หน่วยงานการสุขาภิบาลและประปา

sanitation contractor

ผู้รับเหมาการสุขาภิบาล

satellite communications technician

ช่างเทคนิคการสื่อสารระบบดาวเทียม

satellite production scheduler

ผู้กําหนดรายการการผลิตระบบดาวเทียม

satellite project manager

ผู้จดั การโครงการดาวเทียม

Save Our Coastline Policy Committee

คณะกรรมาธิการนโยบายรักษาชายฝั่ งของเรา

savings

เงินออม

savings and loan institution

สถาบันเงินออมและเงินกู้

savings clause

ข้ อกําหนดเกี่ยวกับเงินออม

SBA

SBA

SBA (Smarter Balance Assessment)

SBA (การประเมินผลความสมดุลอย่างชาญฉลาด)

scenic areas

พื ้นที่ที่มีทิวทัศน์สวยงาม

scheduled elections

กําหนดการเลือกตัง้

scholarship administrator

ผู้บริหารทุนการศึกษา

school

โรงเรียน

school board

คณะกรรมการโรงเรียน

school board member

สมาชิกคณะกรรมการโรงเรียน

school board trustee

คณะกรรมการทรัสตีของโรงเรียน

school boardmember

สมาชิกคณะกรรมการโรงเรียน

school bonds

พันธบัตรของโรงเรียน

school bus driver

พนักงานขับรถโรงเรียน

school cafeteria worker

พนักงานร้ านอาหารของโรงเรียน
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School Cite Council-Committee

คณะกรรมการของโรงเรียนแต่ละโรงเรียน-กรรมการ

school district

เขตโรงเรียน

School District Citizen's Oversight Committee

คณะกรรมการควบคุมดูแลพลเมืองในเขตโรงเรียน

School District Special Bond Election

การเลือกตังเกี
้ ่ยวกับพันธบัตรพิเศษสําหรับเขตโรงเรียน

School District Special Election

การเลือกตังพิ
้ เศษสําหรับเขตโรงเรียน

school district superintendent

ผู้อํานวยการเขตโรงเรียน

school dropout

การออกจากโรงเรียนก่อนจบการศึกษา

school drop-out prevention specialist

ผู้เชี่ยวชาญการป้องกันนักเรียนออกจากโรงเรียนก่อนจบการศึกษา

School Grants Committee

คณะกรรมการด้ านเงินช่วยเหลือโรงเรียน

school measure

มาตรการโรงเรียน

school nurse

พยาบาลประจําโรงเรียน

School Resource Officers

เจ้ าหน้ าที่ด้านทรัพยากรของโรงเรียน

School Site Attendance Boundary

เขตการเข้ าร่วมบริเวณโรงเรียน

School Site Committee

คณะกรรมการโรงเรียน

school site council

คณะกรรมการของโรงเรียน

School Site Leadership Team

ทีมผู้นําโรงเรียน

school superintendent

ผู้อํานวยการโรงเรียน

school teacher

ครูโรงเรียน

school trustee

ทรัสตีของโรงเรียน

Schools Excess Liability Fund

กองทุนหนี ้สินโรงเรียน

Schools Excess Liability Fund (SELF)

กองทุนหนี ้สินโรงเรียน (SELF)

science education

วิทยาศาสตร์ศกึ ษา

science educator

นักการศึกษาวิทยาศาสตร์

Science Fiction Association

สมาคมบันเทิงคดีทางวิทยาศาสตร์

science lab

ห้ องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์

science teacher

ครูวิทยาศาสตร์

Science Technology Engineering Art Math

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ คณิตศาสตร์

Science Technology Engineering Math

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์

scientist

นักวิทยาศาสตร์

scout leader

ผู้นําลูกเสือ

scout master

หัวหน้ าหมูล่ กู เสือ

screen printer

เครื่องพิมพ์จอภาพ

scribe

เสมียน

SCROC

SCROC

sea reclamation act

กฎหมายการฟื น้ สภาพทางทะเล

seamstress

ช่างเย็บผ้ า

seasoned

ปรุงรส

seat

ที่นงั่ ตําแหน่ง

seat no.

ที่นงั่ หมายเลข

secession advisor

ที่ปรึกษาการถอนตัวออก

secession board

คณะกรรมการการถอนตัว

second lieutenant

ร้ อยตรี
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secondary

ลําดับที่สอง

secondary school

โรงเรียนมัธยมศึกษา

secrecy sleeve

ซองเก็บบัตรเลือกตังลั
้ บ

secret ballot envelope

ซองเก็บบัตรเลือกตังลั
้ บ

secretary

เลขานุการ

secretary of state

เลขาธิการของรัฐ

Secretary of State of California

เลขาธิการของรัฐ California

section

หมวด

section

มาตรา

secure juvenile home

สถานสงเคราะห์เพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน

secure nominating petitions

การร้ องเรียนด้ านการรับประกันการเสนอชื่อเลือกตัง้

secured tax roll

รายชื่อผู้เสียภาษี

securities broker

นายหน้ าหลักทรัพย์

securities fraud

การฉ้ อโกงหลักทรัพย์

securities networking registrar

นายทะเบียนการเครือข่ายหลักทรัพย์

security

หลักทรัพย์

security

ตราสารหนี ้

security guard

พนักงานรักษาความปลอดภัย

security officer

เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย

see back cover

กรุณาดูปกหลัง

see page

ดูที่หน้ า

seismic

เกี่ยวกับแผ่นดินไหว

SEIU union organizer

ผู้ก่อตังสหภาพ
้
SEIU

SELAC

SELAC

selected presidential candidate

ผู้สมัครรับเลือกตังประธานาธิ
้
บดีที่ได้ รับเลือก

selective service system

ระบบการเลือกบริการ

Selective Services

การบริการที่กําหนด

SELF

SELF

self-definition

การนิยามตนเอง

self-determination

การตัดสินใจด้ วยตนเอง

self-employed

ไม่เป็ นลูกจ้ างใคร

self-mailer pamphlet

จุลสารแบบส่งถึงตนเอง

semi-final official canvass

การสํารวจความคิดเห็นอย่างเป็ นทางการรอบก่อนสุดท้ าย

senate

วุฒิสภา

senate agriculture and water resources committee

คณะกรรมการการเกษตรกรรมและแหล่งนํ ้าของวุฒิสภา

senate aide

ผู้ช่วยวุฒิสภา

senate bill

ร่างกฎหมายที่วฒ
ุ ิสภาเป็ นผู้เสนอ

senate case worker

เจ้ าหน้ าที่คดีของวุฒิสภา

senate constitutional amendment

การแก้ ไขร่างรัฐธรรมนูญของวุฒิสภา

senate democratic consultant

ที่ปรึกษาพรรคเดโมแครตของวุฒิสภา

senate district

เขตวุฒิสภา

senate district director

ผู้บริหารเขตวุฒิสภา
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Senate Education Committee

คณะกรรมการวุฒิสภาทางการศึกษา

senate field deputy

ตัวแทนภาคสนามของวุฒิสภา

Senate Local Government Committee

คณะกรรมการการปกครองท้ องถิ่นของวุฒิสภา

senate majority leader

ผู้นําเสียงข้ างมากในสภาของวุฒิสมาชิก

senate president

ประธานวุฒิสภา

senator

วุฒิสมาชิก

senatorial

เกี่ยวกับสภาสูง

senior

อาวุโส

senior

ชันปี
้ สุดท้ าย

Senior Association

สมาคมอาวุโส

senior center

ศูนย์กลางผู้อาวุโส

senior citizen

ผู้สงู อายุ

senior citizen organizations and clubs

องค์กรและสมาคมผู้สงู อายุ

senior citizen organizer

ผู้ก่อตังองค์
้ กรผู้สงู อายุ

Senior Citizens Legal Advisory Board

คณะกรรมการที่ปรึกษาทางกฎหมายแก่ผ้ สู งู อายุ

Senior Pathfinders

ผู้บกุ เบิกอาวุโส

senior project coordinator

ผู้ประสานงานโครงการอาวุโส

senior servicesprovider

ผู้ให้ บริการระดับอาวุโส

seniority

ระดับอาวุโส

seniority credit

เครดิตจากการทํางานระดับอาวุโส

seniors' coalition

การประสานความร่วมมือกันของผู้อาวุโส

seniors' community worker

เจ้ าหน้ าที่ชมุ ชนของผู้อาวุโส

Seniors Helping Our Police

ผู้สงู อายุช่วยเหลือตํารวจของเรา

sentence

การตัดสิน

sentence

ประโยค

separation of powers

การแบ่งอํานาจ

sergeant

นายสิบ

serial bonds

พันธบัตรที่ออกพร้ อมกันแต่แบ่งเป็ นพันธบัตรที่มีวนั ครบอายุและอัตราดอกเบี ้ยต่างกัน

serial number

ลําดับหมายเลข

service

บริการ /การบริการ

service center

ศูนย์บริการ

service-connected disability

การทุพพลภาพที่เกิดจากการทํางาน

services

บริการ /การบริการ

set forth

แสดง

set forth

ระบุ

setback

ความล้ มเหลว

settlement of litigation

ข้ อตกลงของการฟ้องร้ องคดี

severability

การแยกออกจากกันได้

severance damage

มูลค่าของทรัพย์สินลดลงจากการแยกออก

sewer district

เขตท่อระบายนํ ้า

sewer rate

อัตราการระบายนํ ้าเสีย

sex offenders

ผู้กระทําผิดโดยการละเมิดทางเพศ
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sex offenses

การกระทําความผิดโดยการละเมิดทางเพศ

Sexually Transmitted Diseases

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

shall be allocated

ให้ ถือว่าจัดสรร

shall presiding justice

จะต้ องรับผิดชอบตามกฎหมาย

shall take effect

ให้ ถือว่ามีผลบังคับใช้

shaman

พระ

shaman

หมอ

share

แบ่งปั น

shared districts

เขตร่วม

shared work benefits

แบ่งปั นผลประโยชน์ของงาน

sheet metal

แผ่นเหล็ก

sheriff

นายอําเภอ

sheriff commander

ผู้บญ
ั ชาการ (นายอําเภอ)

Sheriff Explorer Program

โปรแกรมสํารวจของนายอําเภอ

sheriff lieutenant

ร้ อยโท (นายอําเภอ)

sheriff stations

สถานีนายอําเภอ

sheriff, Los Angeles County

นายอําเภอ มณฑล Los Angeles

Sheriff’s Youth Activities League

ลีกกิจกรรมเยาวชนของนายอําเภอ

sheriff's sergeant

นายสิบ (นายอําเภอ)

shoe builder

ช่างทํารองเท้ า

shoe manufacturer

ผู้ผลิตรองเท้ า

shooting sports retailer

เจ้ าของร้ านค้ าปื น

shop steward

ตัวแทนร้ านค้ า

short term

ระยะสัน้

short title

ชื่อย่อตําแหน่ง

show identification

แสดงบัตรประจําตัว

shuttle

พาหนะขนส่งสาธารณะ

sign and date

เซ็นชื่อและวันที่

sign language interpreter

ล่ามภาษามือ

signature

ลายเซ็น

signature by autograph

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

silk screen printer

เครื่องพิมพ์ซิลค์สกรีน

sincerely

ด้ วยความจริงใจ

singer

นักร้ อง

single family

ครอบครัวเดียว

single ordinance

กฎหมายเดี่ยว

single parent

บิดาหรือมารดา

single-family dwelling

ที่พกั อาศัยสําหรับครอบครัวเดียว

sinking fund

เงินกองทุนที่สะสมไว้

siphoning

การตักตวงผลประโยชน์ให้ ตวั เอง

sister city

เมืองพันธมิตร

SITE

SITE
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site council

คณะกรรมการเขต

sites

สถานที่ตงั ้

sites sacred to local Indian tribes for generations

สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์สําหรับเผ่าอินเดียนในท้ องถิ่นซึ่งใช้ กนั มาหลายชัว่ อายุคน

situation

สถานการณ์

skill center

ศูนย์ฝึกวิชาชีพ

skilled nursing

การพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ

slate mailer

ซองรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตังที
้ ่สง่ ทางไปรษณีย์

sleeve

ซองจดหมาย

slot machines

เครื่องหยอดเหรียญสําหรับเล่นพนัน

small business

ธุรกิจขนาดเล็ก

small business executive

ผู้บริหารธุรกิจขนาดเล็ก

small business owner

เจ้ าของธุรกิจขนาดเล็ก

small businessman

นักธุรกิจขนาดเล็ก

small businessperson

นักธุรกิจขนาดเล็ก

small businesswoman

นักธุรกิจขนาดเล็กหญิง

small claims court

ศาลสําหรับข้ อเรียกร้ องย่อย

small independent businessman

นักธุรกิจอิสระขนาดเล็ก

Smarter Balance Assessment

การประเมินผลความสมดุลอย่างชาญฉลาด

smooth transition

การส่งผ่านที่ราบรื่น

SMRS

SMRS

snap tallies

การนับคะแนนอย่างรวดเร็ว

soccer governing board

คณะกรรมการการปกครองกีฬาฟุตบอล

social class

ระดับสังคม

social promotion

การส่งเสริมสังคม

social science research

การวิจยั สังคมศาสตร์

social security

การประกันสังคม

social security number

หมายเลขการประกันสังคม

social services coordinator

ผู้ประสานงานการบริการสังคม

social worker

นักสังคมสงเคราะห์

society

สังคม

Society for Information Technology and Teacher Education

สังคมเพื่อข้ อมูลสารสนเทศและการศึกษาของครู

Society for Information Technology and Teacher Education (SITE)

สังคมเพื่อข้ อมูลสารสนเทศและการศึกษาของครู (SITE)

sociology

สังคมวิทยา

soda

โซดา

soda

นํ ้าอัดลม

software

ซอฟต์แวร์

software engineer

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

software firm owner

เจ้ าของบริษัทซอฟต์แวร์

solar car team

ทีมรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์

sole

โดดเดี่ยว

solid waste landfill

สถานทิ ้งสิ่งปฏิกรู ณ์

solvency

ความสามารถในการชําระหนี ้
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solvency

การลอยตัว

songwriter

นักแต่งเพลง

Soroptimist Woman of Distinction in Education

องค์กรอาสาสมัครของสตรีผ้ ทู รงเกียรติในการศึกษา

sound engineer

วิศวกรเสียง

sound financial

การเงินที่มนั่ คง

Southern California Association of Governments

สมาคมของรัฐบาลใน Southern California

Southern California Municipal Athletic Federation

สหพันธ์การกีฬาในเขตเทศบาล Southern California

Southern California Regional Occupational Center

ศูนย์อาชีพระดับภูมิภาค Southern California

Southern California Regional Occupational Center (SCROC)

ศูนย์อาชีพระดับภูมิภาค Southern California (SCROC)

Southern California Water Committee

คณะกรรมการนํ ้าของ Southern California

Southern California Water Utilities Association

สมาคมนํ ้าเพื่อการสาธารณูปโภค Southern California

Southwest Quadrant

เสี ้ยวด้ านตะวันตกเฉียงใต้

space engineer

วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน

space saver project

โครงการใช้ ที่วา่ งให้ เป็ นประโยชน์

space vehicle technician

ช่างเทคนิครถยนต์อวกาศ

Spanish professor

ศาสตราจารย์สอนภาษาสเปน

spanish teacher

ครูสอนภาษาสเปน

spaying & neutering your pets

การทําหมันและตอนสัตว์ของท่าน

speaker

โฆษก

speaker bureau

โฆษกรัฐบาล

speaker of the assembly

โฆษกของสมัชชา

speaker of the California State Assembly

โฆษกของสมัชชาแห่งรัฐ California

speaker of the house

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

special bond election

การเลือกตังพั
้ นธบัตรพิเศษ

special circumstances

กรณีพิเศษ

special district

เขตการปกครองพิเศษ

special education

การศึกษาพิเศษ

special education assistant

ผู้ช่วยการศึกษาพิเศษ

Special Education Local Advisory Committee

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้ านการศึกษาพิเศษ

Special Education Local Advisory Committee (SELAC)

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้ านการศึกษาพิเศษ (SELAC)

special education teacher

ครูสอนการศึกษาพิเศษ

special election

การเลือกตังพิ
้ เศษ

special events coordinator

ผู้ประสานงานเหตุการณ์พิเศษ

special events manager

ผู้บริหารเหตุการณ์พิเศษ

special interests

กลุม่ หวังผลประโยชน์

special municipal election

การเลือกตังเทศบาลพิ
้
เศษ

special Olympic director

ผู้อํานวยการโอลิมปิ กพิเศษ

special pay

การจ่ายเงินพิเศษ

special primary election

การเลือกตังขั
้ นต้
้ นพิเศษ

special recall election

การเลือกตังแบบถอดถอนพิ
้
เศษ

special reorganization

การจัดระเบียบใหม่พิเศษ

special runoff election

การเลือกตังผู
้ ้ สมัครรอบสองพิเศษ
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special water taxes

ภาษี พิเศษค่านํ ้า

specify

ระบุ

speech language pathologist

นักอรรถบําบัด

speech pathologist

นักแก้ ไขการพูด

speech therapist

การบําบัดวาทะศิลป์

spending limits

ขีดจํากัดในการใช้ จ่าย

splendid scenic landscapes

ภูมิประเทศที่งดงามที่สดุ

spoiled ballot

บัตรเสีย

sponsor

ผู้ให้ ทนุ

sponsor signatures

ลายเซ็นผู้ให้ ทนุ

sporting goods store

ร้ านขายอุปกรณ์กีฬา

Sports Complex Task Force

หน่วยปฏิบตั ิการเฉพาะกิจศูนย์การกีฬา

sports official

เจ้ าหน้ าที่กีฬา

sports writer

นักเขียนคอลัมน์กีฬา

sprawl

การพัฒนาเมืองโดยไม่มีข้อบังคับ

sprucing-up

ทําให้ เป็ นระเบียบ

square

สี่เหลี่ยมจัตรุ ัส

square feet

ตารางฟุต

square feet of floor area

ตารางฟุตของพื ้นที่ราบ

Sr. deputy

รองอาวุโส

staff

เจ้ าหน้ าที่

staff ban

กฎข้ อบังคับของเจ้ าหน้ าที่

stage technician

ช่างเทคนิคเวทีการแสดง

stake holder

ผู้ถือหุ้น

Stakeholders Advisory Committee

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

standard classrooms

จํานวนมาตรฐานของนักเรียนต่อครูในชันเรี
้ ยน

standby

สํารอง

standing committee

คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา

STAR Application Form

แบบฟอร์มใบสมัคร STAR

STAR student pollworker

เจ้ าหน้ าที่การเลือกตังซึ
้ ่งเป็ นนักเรียน STAR

STAR Student Pollworker Program

โครงการ STAR เจ้ าหน้ าที่การเลือกตังซึ
้ ่งเป็ นนักเรียน

STAR Student Pollworker Training

การฝึ กอบรมนักเรียนเพื่อเป็ นเจ้ าหน้ าที่การเลือกตัง้ STAR

STAR teacher coordinator

คุณครูซึ่งเป็ นผู้ประสานงาน STAR

stars and stripes

ธงชาติอเมริกนั

state

รัฐ

State Academic Standards Commission

คณะกรรมาธิการมาตรฐานด้ านวิชาการของรัฐ

state accounting laws

กฎหมายว่าด้ วยการบัญชีของรัฐ

state air resources board

คณะกรรมการหน่วยงานแหล่งอากาศบริสทุ ธิ์

state assembly

สมัชชาของรัฐ

state assembly member

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ

state assemblyman

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของรัฐ

state assemblymember

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ
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state assemblywoman

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรหญิงของรัฐ

State Attorney General's Office

สํานักงานอัยการสูงสุดของรัฐ

state bar

เนติบณ
ั ฑิตยสภาของรัฐ

state board auditor

คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีของรัฐ

state bond debt

ตราหนี ้สินของรัฐ

state bonds

พันธบัตรของรัฐ

state business advisor

ที่ปรึกษาทางธุรกิจของรัฐ

State Central Committee

คณะกรรมการกลางของรัฐ

state certified appraiser

ผู้ประเมินมูลค่าที่ได้ รับการรับรองของรัฐ

State Coastal Conservancy

การอนุรักษ์ ชายฝั่ งของรัฐ

state commissioner

กรรมาธิการของรัฐ

state constitution

รัฐธรรมนูญของรัฐ

state consumer director

ผู้อํานวยการผู้บริโภคของรัฐ

state controller

ผู้ควบคุมการเงินของรัฐ

state costs

ค่าใช้ จ่ายของรัฐ

State Council on Developmental Disabilities

สภาเพื่อการพัฒนาผู้ทพุ พลภาพแห่งรัฐ

state educational consultant

ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาของรัฐ

State Employees' Retirement System

ระบบเกษี ยณอายุของข้ าราชการของรัฐ

State Employment Development Department

กรมการพัฒนาการว่าจ้ างของรัฐ

State Farm Insurance agent state

เจ้ าหน้ าที่ State Farm Insurance ของรัฐ

state funds

กองทุนของรัฐ

state game warden

เจ้ าหน้ าที่ผ้ พู ิทกั ษ์ สตั ว์ป่าของรัฐ

State General Obligation Bond Law

กฎหมายว่าด้ วยพันธบัตรการผูกพันโดยทัว่ ไปของรัฐ

state government

รัฐบาลประจํารัฐ

state historical building code

ประมวลกฎหมายควบคุมอาคารทางประวัติศาสตร์ของรัฐ

State Humane Association of California

สมาคมเมตตาแห่งรัฐ California

state initiative

การเริ่มออกกฎหมายของรัฐ

state inspector

ผู้ตรวจสอบรัฐ

state insurance commissioner

กรรมาธิการการประกันภัยของรัฐ

state license fee

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของรัฐ

state measure

การร่างกฎหมายของรัฐ

State of Our Children Town Hall

สถานะของศาลากลางเมืองสําหรับลูกหลานของเรา

state of the art

การพัฒนาขันสู
้ งสุด

state officer

เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ

state proposition

ญัตติของรัฐ

state recognition

การรับรองของรัฐ

state senate

วุฒิสภาของรัฐ

State Senate District Special Primary Election

การเลือกตังขั
้ นต้
้ นพิเศษเขตวุฒิสภาของรัฐ

state senate majority leader

ผู้นําเสียงข้ างมากของวุฒิสภาของรัฐ

state senator

วุฒิสมาชิกของรัฐ

State Subdivision Map Act

กฎหมายว่าด้ วยแผนที่สว่ นย่อยของรัฐ

state superintendent

ผู้อํานวยการรัฐ
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state superintendent of school

ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ

state treasurer

เหรัญญิกของรัฐ

State Water Resources Control Board

คณะกรรมการควบคุมแหล่งนํ ้าของรัฐ

statement

ข้ อความ

statement

แถลงการณ์

statement in compliance

แถลงการณ์ความร่วมมือ

statement in compliance with election code

แถลงการณ์ความร่วมมือกับประมวลกฎหมายการเลือกตัง้

statement in compliance with elections code sections

แถลงการณ์ความร่วมมือกับประมวลกฎหมายมาตราการเลือกตัง้

statement in compliance-measure

แถลงการณ์ความร่วมมือ - มาตรการ

statement of

แถลงการณ์

statement of budget priorities

การแถลงลําดับความสําคัญของงบประมาณ

statement of contest

แถลงการณ์คดั ค้ าน

statement of economic interests

แถลงการณ์เกี่ยวกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

statement of election

แถลงการณ์ของการเลือกตัง้

statement of reason

แถลงเหตุผล

statement of registration

แถลงการณ์การลงทะเบียน

statement of write-in candidacy

แถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตังที
้ ่ไม่มีชื่อในบัตรลงคะแนน ผู้ออกเสียงได้ เขียนชื่อลงบนบัตร

state's immunity

ความคุ้มครองไม่ให้ ถกู ฟ้องร้ องของรัฐ

statewide

ทัว่ ทังรั
้ ฐ

statewide direct primary election

การเลือกตังขั
้ นต้
้ นโดยตรงทัว่ ทังรั
้ ฐ

statewide facilities taskforce

หน่วยปฏิบตั ิการอํานวยความสะดวกทัว่ ทังรั
้ ฐ

statewide procedures

การดําเนินการทัว่ ทังรั
้ ฐ

Statewide Special Election

การเลือกตังพิ
้ เศษทัว่ ทังรั
้ ฐ

station commander, Industry Sheriff Station

ผู้บญ
ั ชาการประจําการ สถานีประจําการนายอําเภอเขตอุตสาหกรรม

statues of

ตามกฎหมายของ

status

สถานภาพ

status of incumbent officers and employees

สถานภาพของเจ้ าหน้ าที่และข้ าราชการที่ดํารงตําแหน่ง

statute

พระราชบัญญัติ

statutory limitation

ขีดจํากัดของระยะเวลาตามกฎหมาย

STD

STD

STD (Sexually Transmitted Diseases)

STD (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)

STEAM

STEAM

STEAM (Science Technology Engineering Art Math)

STEAM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ คณิตศาสตร์)

steam fitter

ช่างประกอบติดตังเครื
้ ่องจักรไอนํ ้า

steelworker

คนงานเหล็กกล้ า

steering committee

คณะกรรมการอํานวยการ

STEM

STEM

STEM (Science Technology Engineering Math)

STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์)

step

ก้ าว, ขันตอน
้

stewardship

การให้ บริการหรือดูแล

Stipend

เงินค่าครองชีพ

stock broker

นายหน้ าซื ้อขายหุ้น
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store auditor

ผู้ตรวจบัญชีร้านค้ า

store manager

ผู้จดั การร้ านค้ า

storm drain

ท่อระบายนํ ้า

Storm Drain Clean-Up Project

โครงการขุดลอกท่อระบายนํ ้า

storm drains

ท่อระบายนํ ้า

Storm Water and Urban Runoff Pollution Prevention Programs

โครงการการป้องกันมลพิษจากการไหลผ่านของนํ ้าฝนและนํ ้าเสียจากในเมือง

storm water district

เขตระบบท่อส่งนํ ้าฝนของมณฑล

Storm Water Protection District

เขตการป้องกันนํ ้าท่วมจากนํ ้าฝน

straight ticket

บัตรเลือกตังรวมเป็
้
นพรรค

strategic accounts manager

ผู้จดั การกลยุทธ์ทางการบัญชี

strategic financial plan

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

streamline city services

ปรับปรุงการบริการของเมืองให้ มีประสิทธิภาพดีขึ ้น

streamline government

ปรับปรุงรัฐบาลให้ มีประสิทธิภาพดีขึ ้น

street hockey

การเล่นฮ็อกกี ้บนท้ องถนน

street index

ดรรชนีถนน

street law

การสอนกฎหมายให้ คนทัว่ ไป

street light repairman

ช่างซ่อมโคมไฟถนน

street services

การซ่อมแซมถนน

Street Terrorism Enforcement and Prevention Act

กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและการบังคับใช้ ตามกฎหมายด้ านการก่อการร้ ายบนท้ องถนน

Street Tree Program

โครงการบํารุงรักษาต้ นไม้ ตามแนวถนน

Streets and Highway Code

ประมวลกฎหมายว่าด้ วยถนนและไฮเวย์

streetscape

ตกแต่งถนน

strengthen

เพิ่มประสิทธิภาพ

stress

ความเครียด

stress management

การจัดการความเครียด

strike out

ขีดฆ่า

strikeout type

ประเภทของการขีดฆ่า

strive

มุมานะ / พยายาม / บากบัน่

structure mechanic

กลไกที่เป็ นโครงสร้ าง

student

นักเรียน

student

นักศึกษา

student achievement

ความสําเร็จของนักเรียน

student affairs officer

เจ้ าหน้ าที่นกั เรียนสัมพันธ์

student assessment administrator

คณะบริหารการประเมินนักเรียน

student board member

สมาชิกคณะกรรมการนักเรียน

student body president

ประธานนักเรียน

Student Internship Program

โปรแกรมนักศึกษาฝึ กงาน

student sports advocate

ผู้สนับสนุนเกี่ยวกับกีฬาสําหรับนักเรียน

student youth advisor

ที่ปรึกษาเยาวชนที่เป็ นนักเรียน

students first

องค์กร Students First

study the issues carefully

ศึกษาปั ญหาโดยละเอียด

stylist

นักออกแบบ
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stylus

ปากกาปลายแหลม (สําหรับใช้ ในการออกเสียง)

subdivision

กลุม่ ย่อย

subfund

กองทุนย่อย

subject

หัวข้ อ

subject of initiative

เป้าหมายของการเริ่มต้ น

subject of recall

เป้าหมายของการเรียกคืน

subject of referendum

ภายใต้ ภาวะการขอประชามติ

subject to

ถ้ าหาก

submitted

ได้ เสนอ

subpoena

หมายศาลเรียกตัว

subregion

ภูมิภาคย่อย

subscribe now

บอกรับเป็ นสมาชิกตังแต่
้ วนั นี ้

subscriber

ผู้บอกรับเป็ นสมาชิก

subscription

การบอกรับเป็ นสมาชิก

subsection

อนุมาตรา

subsidize

ให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงิน

subsidy

เงินสนับสนุน

substantial

มากมาย

substitute teacher

ครูผ้ ทู ําการสอนแทน

subsurface parking structures

อาคารจอดรถใต้ ดิน

subway

รถไฟใต้ ดิน

successor

ผู้สืบตําแหน่ง

sufficiency

ความพอเพียง

suffrage

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

sugar sweetened beverages

เครื่องดื่มที่มีรสหวานจากนํ ้าตาล

suit

การฟ้องร้ องคดี

summary

สรุป

summer school

โรงเรียนภาคฤดูร้อน

Sunday school superintendent

ผู้อํานวยการโรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์

sunset

ดวงอาทิตย์ตกดิน

superintendent

ผู้อํานวยการ

superintendent of public school

ผู้อํานวยการโรงเรียนรัฐบาล

superintendent of public instruction

ผู้อํานวยการการสอนในโรงเรียนรัฐบาล

superintendent of Unified School District

ผู้อํานวยการของเขตโรงเรียนร่วม

superior court

ศาลสูง

superior court judge

ผู้พิพากษาศาลสูง

superior court referee

ผู้ตดั สินศาลสูง

supermarket retail clerk

เสมียนร้ านซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบค้ าปลีก

supersede

การเข้ าแทนที่

supervised release

การปล่อยตัวโดยอยู่ในการควบคุมดูแล

supervising judge juvenile delinquency court

ผู้พิพากษาผู้ดแู ลศาลเยาวชนผู้กระทําผิดกฎหมาย

supervising station clerk

เสมียนผู้ดแู ลสถานีงาน
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supervising stationary engineer

วิศวกรผู้ดแู ลประจําสถานี

supervisor

ผู้บริหาร

supervisor shop steward

ผู้บริหารของสหภาพของสถานธุรกิจ

supervisor, children services

ผู้ควบคุมดูแลหน่วยงานการบริการเด็ก

supervisor, first district

ผู้บริหารเขตที่หนึ่ง

supervisor-elect

ผู้บริหารเลือกตัง้

supervisorial district

เขตการบริหาร

supervisor's field deputy

ตัวแทนภาคสนามของผู้บริหาร

supplemental ballot pamphlet

จุลสารบัตรเลือกตังเพิ
้ ่มเติม

supplemental petition

การร้ องเรียนเพิ่มเติม

supplemental roster

รายชื่อเพิ่มเติม

supplementation

การเสริม

supplementing

การเพิ่มเติม

supplicate

เรียกร้ อง

suppliers of goods and services

สินค้ าและการบริการของซัพพลายเออร์

supply accounting specialist

ผู้เชี่ยวชาญด้ านการบัญชีสินค้ า

support engineering manager

ผู้จดั การวิศวกรรมการสนับสนุน

support road, traffic, and park improvements

การปรับปรุงถนนเสริม การจราจรและสวนสาธารณะ

supporting and opposing arguments

การอภิปรายแบบให้ การสนับสนุนและแบบคัดค้ าน

supportive environment

การสนับสนุนสิ่งแวดล้ อม

supremacy clause

ข้ อกําหนดสูงสุด

supreme court

ศาลฎีกา

supreme court's chief justice

หัวหน้ าศาลฎีกา

surety bonds

ตราสารหนี ้ของผู้ค้าประกัน

surfside colony storm water protection district

เขตการป้องกันความเสียหายจากนํ ้าท่วมในเขตชุมชนขนาดเล็ก

surgeon

ศัลยแพทย์

surplus

ส่วนเกิน

surplus energy

พลังงานส่วนเกิน

surplus water

นํ ้าส่วนเกิน

surrender

การยอมจํานน

surtax

ภาษี สว่ นเพิ่ม

survey

สํารวจ

surveying

การสํารวจ

survival spouse

คูแ่ ต่งงานที่มีชีวิตรอด

survivor member contributions

การบริจาคของผู้ที่ยงั มีชีวิต

survivor pension

เงินบํานาญของผู้ที่ยงั มีชีวิต

survivorship pensions

เงินบํานาญของผู้ที่ยงั มีชีวิต

SUSD Board of Trustee

คณะกรรมการทรัสตี SUSD

suspension

การเลื่อนการพิจารณาคดี

suspension pending trial

การเลื่อนการพิจารณาคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา

sustainable homeownership

การเป็ นเจ้ าของบ้ านถาวร

swamper

คนงาน
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swim teacher

ครูสอนว่ายนํ ้า

swimming pool builder

ผู้สร้ างสระว่ายนํ ้า

sworn

สาบานตน

sworn declaration of intention

สาบานตนเพื่อแสดงเจตนา

synchronize

เกิดขึ ้นในเวลาเดียวกัน

syndicate

สหการ

syntax

การสร้ างประโยค

system

ระบบ

systems engineer

วิศวกรระบบ

T.V. commentator

ผู้วิจารณ์ขา่ วทางโทรทัศน์

table

ตาราง

table of contents

สารบัญ

tabulation

การทําเป็ นตาราง

Tagalog

ภาษาตากาล็อก

taking office

การเข้ ารับหน้ าที่

talent manager

ผู้จดั การของผู้ที่มีความสามารถพิเศษ

talk show host

พิธีกรทอล์คโชว์

talk show producer & host

ผู้อํานวยการและพิธีกรทอล์คโชว์

task force

หน่วยปฏิบตั ิการเฉพาะกิจ

tax

ภาษี

tax account

บัญชีภาษี

tax accountant

นักการบัญชีภาษี

tax auditor

ผู้ตรวจสอบภาษี

tax base

เกี่ยวกับภาษี

tax bond

พันธบัตรซึ่งจ่ายจากรายได้ จากการเก็บภาษี

tax burden

ภาระภาษี

tax collector

ผู้เก็บภาษี

tax deductible

ค่าใช้ จ่ายที่นําไปหักภาษี เงินได้

tax distribution

การกระจายภาษี

tax evasion

การหลีกเลี่ยงภาษี

tax exempt

ยกเว้ นภาษี

tax investment controller

ผู้ควบคุมภาษี จากการลงทุน

tax laws

กฎหมายว่าด้ วยภาษี

tax levy

เรียกเก็บภาษี

tax liability

หนี ้สินที่เป็ นภาษี

tax lien

สิทธิยึดหน่วงทางภาษี

tax management auditor

ผู้ตรวจสอบการบริหารภาษี

tax offset

เงินลดหย่อนภาษี มลรัฐ

tax preparer

ผู้เตรียมภาษี

tax rate

อัตราภาษี

tax rate statement

แถลงการณ์อตั ราภาษี

tax reduction

การหักลดหย่อนภาษี
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tax refund

การได้ คืนเงินภาษี อากร

tax registration certificates

ใบรับรองการจดทะเบียนภาษี

tax relief bond

พันธบัตรรายจ่ายที่สามารถใช้ ลดหย่อนภาษี

tax report of return

รายงานผลตอบแทนของภาษี

tax representative

ตัวแทนภาษี

tax revenues

ภาษี รายได้

tax roll

รายชื่อผู้เสียภาษี

tax service owner

เจ้ าของบริการด้ านภาษี

tax statement

รายการภาษี

tax status

สถานภาพของภาษี

tax value

มูลค่าของภาษี

tax year

ปี ภาษี

taxation

ระบบการจัดเก็บภาษี

taxing district

เขตการเก็บภาษี

taxpayer

ผู้เสียภาษี

taxpayer advocate

ผู้แทนทางกฎหมายของผู้เสียภาษี

Taxpayer Consent Act

กฎหมายว่าด้ วยการยินยอมของผู้เสียภาษี

Taxpayers Association

สมาคมผู้เสียภาษี

TDD

TDD

TDD (hearing impaired)

TDD (ความบกพร่องทางการได้ ยิน)

teacher

ครู

Teacher Externship Program

โปรแกรมฝึ กอบรมการปฏิบตั ิงานของครู

teachers union president

ประธานสหภาพครู

teaching credential

ใบรับรองการสอน

team mother

ทีมผู้เป็ นมารดา

teamsters

สหภาพแรงงาน

technical

เทคนิค

technician

ช่างเทคนิค

technologist

ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี

technology

เทคโนโลยี

Technology Budget Subcommittee

คณะอนุกรรมการงบประมาณด้ านเทคโนโลยี

technology consultant

ที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี

teen counselor

ที่ปรึกษาเยาวชน

Teen Court Program

โปรแกรมศาลเยาวชน

telecommunications

การโทรคมนาคม

telemedicine

โทรเวชกรรม

telephone

โทรศัพท์

telephone banks

ศูนย์โทรศัพท์

telephone operator

พนักงานต่อโทรศัพท์

telephone service

บริการทางโทรศัพท์

telephone splicer

ที่ตอ่ สายโทรศัพท์

telephone technician

ช่างโทรศัพท์
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television

โทรทัศน์

telex number

หมายเลขโทรเลข

temporary

ชัว่ คราว

Temporary Absence or Inability to Act

กฎหมายว่าด้ วยการไม่มีตวั ตนหรือไร้ ความสามารถชัว่ คราว

tenant

ผู้เช่า

tentative

ไม่แน่นอน

tenure

สิทธิถือครอง

term

ข้ อตกลง

term ending

สิ ้นสุดวาระ

term gross receipts

ข้ อตกลงจํานวนยอดรับทังสิ
้ ้นของธุรกิจ

term limit

ขีดจํากัดของข้ อตกลง

term limitations

การจํากัดสิทธิตามวาระ

term of office

วาระในตําแหน่ง

terminal

สุดท้ าย

terminate

สิ ้นสุด

termination

การสิ ้นสุด

terms

ข้ อตกลง

terms and conditions

ข้ อตกลงและเงื่อนไข

test engineer

วิศวกรทดสอบ

test scores

คะแนนทดสอบ

text

ข้ อความ

text book

ตําราเรียน

text of proposed law

เนื ้อหาของกฎหมายที่เสนอ

textile representative

ตัวแทนเกี่ยวกับวัสดุสิ่งทอ

the 21st century

ศตวรรษที่ 21

The Americana Center Precise Plan

แผนการความถูกต้ องของศูนย์กลาง The Americana

The Armed Forces of the United States

กองกําลังติดอาวุธของสหรัฐอเมริกา

The Competitive Sealed Bid Proposal System

ระบบข้ อเสนอการประมูลแบบปิ ดผนึกที่แข่งขันได้

the issue

ประเด็น

The Junior Statesmen Foundation

มูลนิธิรัฐบุรุษรุ่นเยาว์

the Los Angeles river

แม่นํ ้า Los Angeles

The Palmdale Aerospace Academy

สถาบันการบินและอวกาศ Palmdale

The Palmdale Aerospace Academy (TPAA)

สถาบันการบินและอวกาศ Palmdale (TPAA)

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

ประชาชนของนคร Los Angeles ปฏิบตั ิดงั นี ้ :

The Villaraigosa-Keeley Act

กฎหมาย Villaraigosa-Keeley

theme park

สวนสนุก

therapist

นักบําบัด

therefore

ดังนัน้

therein after

หลังจากเรื่องนัน้

third party

บุคคลที่สาม

threat

คุกคาม

Three Strike Law

กฎหมายว่าด้ วยการทําผิดสามครัง้
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Thrive

เจริญก้ าวหน้ า / รุ่งเรือง

thwarted

ขัดขวาง

tier

ระดับ

tiered system

ระบบแบ่งระดับ

tile contractor

ผู้รับเหมาปูกระเบื ้อง

timber retraining benefits

ผลประโยชน์ในการรักษาป่ าไม้

time

เวลา

time limit

กําหนดเวลา

time of recall

เวลาของการเรียกคืน

time off with pay

หยุดงานโดยได้ รับเงินเดือน

timekeeper

ผู้รักษาเวลา

title

ชื่อเรื่อง

Title I Academic Achievement Award

รางวัลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Title I

title of property

เอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สิน

title officer

ตําแหน่งของเจ้ าหน้ าที่

title searcher

ค้ นหาตําแหน่ง

to be continued

ดําเนินการต่อ

to be voted on

เพื่อออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง

to continue your voting

เพื่อดําเนินการออกเสียงของท่านต่อ

to crack down on

จัดการในเรื่อง

to protect the semi rural character

เพื่อป้องกันลักษณะกึ่งชนบท

to provide

เพื่อจัด

to restrict

ควบคุม

to vote for a candidate

ออกเสียงลงคะแนนสําหรับผู้สมัครรับเลือกตัง้

to vote for a measure

ออกเสียงลงคะแนนสําหรับมาตรการ

tobacco litigation settlement

การตกลงคดีเกี่ยวกับยาสูบ

tobacco surtax

ภาษี สว่ นเพิ่มจากยาสูบ

toll free

บริการโทรศัพท์ฟรี

tool design engineer

วิศวกรการออกแบบเครื่องมือ

tool designer

ผู้ออกแบบเครื่องมือ

tool die maker

ผู้ผลิตเครื่องมือ

tool engineer

วิศวกรเครื่องมือ

tool maker fabricant

บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ

top two

สองอันดับแรก

top two primary

การเลือกตังขั
้ นต้
้ นสองอันดับแรก

top two vote-getters

ผู้ได้ รับคะแนนเสียงในสองอันดับแรก

tot lot

อุปกรณ์เด็กเล่น

touch screen

สัมผัสจอภาพ

touch screen voting

การออกเสียงลงคะแนนแบบสัมผัสจอภาพ

touchscreen early voting

การออกเสียงลงคะแนนก่อนกําหนดแบบสัมผัสจอภาพ

touchscreen voting application

ใบสมัครการออกเสียงลงคะแนนแบบสัมผัสจอภาพ

touchscreen voting form

แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนแบบสัมผัสจอภาพ
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tour bus driver

คนขับรถทัวร์โดยสาร

tour director

ผู้อํานวยการท่องเที่ยว

Tournament of Roses

การแข่งขันแห่งดอกกุหลาบ

town

เมือง

Town Center Ad Hoc Committee

คณะกรรมการเฉพาะกิจศูนย์กลางเมือง

town clerk

ปลัดเมือง

town council

คณะเทศมนตรี

town councilmember

สมาชิกคณะเทศมนตรี

toy drive

รถเด็กเล่น

TPAA

TPAA

track faculty

สิทธิถือครอง

trade

การค้ า

trade school

โรงเรียนด้ านการพาณิชย์

trademark

เครื่องหมายการค้ า

traffic

การจราจร

Traffic and Transportation Commission

คณะกรรมาธิการการจราจรและการขนส่ง

traffic phasing ordinance

กฎหมายเกี่ยวกับขันตอนการจราจร
้

Traffic Quality Control Plan

แผนควบคุมคุณภาพการจราจร

trainer

ผู้ฝึก

transcriber

ผู้ถอดความ

transfer

โอน

transfer center

ศูนย์การโอน

transfer of powers

ถ่ายโอนอํานาจ

Transfer of Surplus to Reserve Fund

การโอนเงินที่เกินไปที่กองทุนสํารอง

transfer rates

อัตราการโอน

transfer station

สถานีการโอน

transferring employee

พนักงานที่โอน

transfers between funds; temporary transfer

การโอนระหว่างกองทุน การโอนชัว่ คราว

transfers from reserve fund;

โอนจากกองทุนสํารอง

transfers of appropriated funds

การโอนของกองทุนที่เหมาะสม

transient

ชัว่ คราว

transient occupancy tax

ภาษี การเข้ าครอบครองชัว่ คราว

transit

ส่งผ่าน

transit operations

การดําเนินการส่งผ่าน

transition provisions

บทบัญญัติการส่งผ่าน

Transitional-Kindergarten Program

โปรแกรมช่วงเปลี่ยนผ่านวัยอนุบาล

translated election materials

เอกสารการเลือกตังที
้ ่ได้ รับการแปล

translated official sample ballot

บัตรลงคะแนนตัวอย่างของทางการที่แปลแล้ ว

translated official sample ballot pages

หน้ าบัตรลงคะแนนตัวอย่างของทางการที่แปลแล้ ว

translation

การแปล

translator

นักแปล

transliteration of names

การทับศัพท์ชื่อ
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Transnet Extension Environmental Mitigation Program Principles

หลักการของโครงการขยายการคุ้มครองสิ่งแวดล้ อมทาง Transnet

transparent

ความโปร่งใส

transportation

การขนส่ง

transportation administrator

ผู้บริหารการขนส่ง

trauma center

ศูนย์การบาดเจ็บ

travel

ท่องเที่ยว

travel agent

หน่วยงานการท่องเที่ยว

treasurer

เหรัญญิก

Treasurer Taxpayer's Union

สหภาพเหรัญญิกผู้เสียภาษี

treasury bill

ตัว๋ เงินคลัง

treasury investment officer

เจ้ าหน้ าที่การลงทุนกรมคลัง

treasury note

ธนบัตร

treatment of wastewater

การบําบัดนํ ้าเสีย

trial attorney

ทนายความจําเลย

trial lawyer

ทนายความจําเลย

tribal lands

ดินแดนของชนเผ่า

tribunal

ศาลยุติธรรม

trough

รางนํ ้า

trust account

บัญชีทรัสต์

trust accountant

สมุห์บญ
ั ชีทรัสต์

trust banker

นายธนาคารทรัสต์

trust lawyer

ทนายความทรัสต์

trustee

ทรัสตี

trustee area no.

ทรัสตีพื ้นที่หมายเลข

trustee areas

ทรัสตีพื ้นที่

trustee sales agent

ตัวแทนฝ่ ายขายของทรัสตี

truthful statement

ข้ อความที่เป็ นความจริง

turning point project

โครงการจุดวิกฤติ

TUSB Bond Oversight Watchdog Committee

คณะกรรมการกลุม่ จับตาดูความผิดพลาดเกี่ยวกับพันธบัตรของ TUSB

tutor

ครูสอนพิเศษ

tutor of handicapped

ครูสอนพิเศษสําหรับผู้พิการ

TV producer

ผู้อํานวยการผลิตรายการโทรทัศน์

typist

พนักงานพิมพ์ดีด

typographical errors

ความผิดพลาดทางการพิมพ์

U.S. Army infantry sergeant

จ่าทหารราบของกองทัพทหารบกสหรัฐฯ

U.S. Chamber of Commerce

สมาคมหอการค้ าอเมริกา

U.S. congressman

สมาชิกรัฐสภาของสหรัฐฯ

U.S. congressman's assistant

ผู้ช่วยสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐฯ

U.S. congressman's deputy

รองสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐฯ

U.S. congresswoman

สมาชิกรัฐสภาหญิงของสหรัฐฯ

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

สํานักงานแรงงานทางสถิติ กระทรวงแรงงานของสหรัฐฯ

U.S. Embassy

สถานทูตสหรัฐฯ
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U.S. House of Representative

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา

U.S. Marine Corp. veteran

ทหารผ่านศึกนาวิกโยธินสหรัฐฯ

U.S. Navy

ราชนาวีสหรัฐฯ

U.S. Navy as a supply corps officer

นายทหารราชนาวีสหรัฐฯ ทําหน้ าที่จดั ส่งเสบียง

U.S. Representative

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา

U.S. Selective Service Commission

คณะกรรมาธิการการบริการเผื่อเลือกของสหรัฐฯ

U.S. Senate

วุฒิสภาของสหรัฐฯ

U.S. Senator

วุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกา

U.S. Senator's Counsel

ที่ปรึกษาวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกา

U.S. Treasurer

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ

U.S.C.

U.S.C.

U.S.-Mexico Chamber of Commerce

สมาคมหอการค้ าสหรัฐฯ และเม็กซิโก

UCLA graduate school

วิทยาลัยบัณฑิต UCLA

unalienable right

สิทธิที่ไม่มีใครเอาไปได้

unanimously voted

การออกเสียงลงคะแนนที่เป็ นเอกฉันท์

unbalanced budget

งบประมาณที่ไม่สมดุล

unclassified position

ตําแหน่งที่จดั กลุม่ ไม่ได้

unconsolidated

ไม่อาจรวมกลุม่ ได้

under vote

ภายใต้ การออกเสียงลงคะแนน

undersigned

ผู้ลงนามไว้ ข้างล่างนี ้

underwrite

รับประกัน

underwriter

ผู้รับประกัน

underwriting firms

บริษัทประกันภัย

unearned income

รายได้ ที่ไม่ได้ รับ

unemployment

ตกงาน

unemployment tax contributions

ภาษี พิเศษการตกงาน

unexpired

ไม่หมดอายุ

unexpired term

วาระที่ไม่หมดอายุ

unexpired term ending

การสิ ้นสุดวาระที่ไม่หมดอายุ

unfunded liabilities

หนี ้สินที่ไม่ได้ รับการสนับสนุนทางการเงิน

unification

การรวมกัน

unification of school districts

การรวมกันของโรงเรียนจากเขตต่าง ๆ

unified

ร่วม

Unified School District

เขตโรงเรียนร่วม

Unified School District Governing Board Member

สมาชิกของคณะกรรมการกํากับดูแลเขตโรงเรียนร่วม

Unified School District Special Election

การเลือกตังพิ
้ เศษเขตโรงเรียนร่วม

Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act

กฎหมายว่าด้ วยการขาดการลงคะแนนเสียงของประชากรที่ไม่แจ้ งและที่อยู่ตา่ งประเทศ

Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (UOCACA)

กฎหมายว่าด้ วยการขาดการลงคะแนนเสียงของประชากรที่ไม่แจ้ งและที่อยู่ตา่ งประเทศ (UOCACA)

unincorporated

ที่ไม่รวมกัน

unincorporated area

เขตที่ไม่รวมกัน

union

สหภาพ

union organizer

ผู้ก่อตังสหภาพ
้
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union printer

เครื่องพิมพ์ร่วม

union worker

คนงานสังกัดสหภาพ

Unique Scenic Regions

ภูมิภาคที่มีทิวทัศน์สวยงามเป็ นเอกลักษณ์

United Auto Workers

สหพันธ์คนงานประกอบรถยนต์

United Firefighters

สหพันธ์พนักงานดับเพลิง

United Firefighters of Los Angeles

สหพันธ์พนักงานดับเพลิงของ Los Angeles

United Methodist

โบสถ์เมโธดิส

United Mine Workers of America

สหพันธ์คนงานเหมืองแร่ของอเมริกา

United Nation

องค์การสหประชาชาติ

United Nation Youth Organization

องค์กรเยาวชนสหประชาชาติ

United Organization of Taxpayers

สหพันธ์องค์กรของผู้เสียภาษี

United Paramedics of Los Angeles

สหพันธ์หน่วยกู้ชีพของ Los Angeles

United School District

เขตโรงเรียนร่วม

United States congressman

สมาชิก รัฐสภาของสหรัฐอเมริกา

United States congressman's advisor

ที่ปรึกษาสมาชิก รัฐสภาของสหรัฐอเมริกา

United States congressman's deputy

ผู้รักษาการแทนสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา

United States congresswoman

สมาชิกรัฐสภาหญิงของสหรัฐอเมริกา

United States Department of Education Goals 2000

เป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ ปี 2000

United States Department of Labor

กระทรวงแรงงานของสหรัฐฯ

United States Election Assistance Commission

คณะกรรมาธิการช่วยเหลือการเลือกตังสหรั
้ ฐอเมริกา

United States Embassy, Defense Attaché Office

สํานักงานเจ้ าหน้ าที่สถานทูตกระทรวงกลาโหม สถานทูตสหรัฐฯ

United States House of Representatives

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา

United States Representative

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา

United States Senator

วุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกา

United Way

United Way

United Way, Regional Board of Directors

คณะกรรมการอํานวยการภูมิภาค United Way

United We Stand America

United We Stand America

Universal Health Care Coverage

การครอบคลุมการดูแลรักษาสุขภาพแบบสากล

Universal Unit System

ระบบหน่วยงานสากล

university

มหาวิทยาลัย

university student

นักศึกษามหาวิทยาลัย

unknown

ไม่ทราบ

unopposed judges

การตัดสินโดยไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ าน

unrealized profits and losses

ผลกําไรและขาดทุนที่ไม่ทราบ

UOCACA

UOCACA

update

ปรับเปลี่ยนข้ อมูล

updating the charter

การปรับเปลี่ยนกฎบัตร

upgrade deteriorating school classrooms and grounds

ปรับเปลี่ยนการเสื่อมโทรมของชันเรี
้ ยนและบริเวณโรงเรียน

upgrading

การปรับเปลี่ยน

upholder

ผู้ลงทุน

upper

ตอนบน

urban

เกี่ยวกับเมือง
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urban limit line

อาณาเขตจํากัดของเมือง

Urban Open-Space and Recreational Program Act

กฎหมายว่าด้ วยโครงการกิจกรรมกลางแจ้ งและสันทนาการ

urban water institute

สถาบันการประปาเขตเมือง

urge

เร่งรัด

urgency ordinances

พระราชบัญญัติการเร่งด่วน

urologist

ศัลยแพทย์ทางเดินปั สสาวะ

USAF flight surgeon

ศัลยแพทย์การบินของ USAF

use of funds

การใช้ เงินจากกองทุน

use of Los Angeles river bed

การใช้ ท้องคลองของ Los Angeles

use tax

ใช้ ภาษี

usher captain

หัวหน้ าทีมนําทาง

USN - seaman first class

USN - กะลาสีเอก

utilities representative

ตัวแทนสาธารณูปโภค

utility

สาธารณูปโภค

utility bill

ใบเรียกเก็บเงินสาธารณูปโภค

utility tax

ภาษี สาธารณูปโภค

Utility Users Tax

ภาษี ผ้ ใู ช้ สาธารณูปโภค

utility worker

คนงานสาธารณูปโภค

V. P. early childhood education

V. P. การศึกษาสําหรับเด็กวัยแรกเริ่ม

vacancy

ตําแหน่งว่าง / ว่าง

vacancy in city offices

มีตําแหน่งว่างในสํานักงานเมือง

vacant

ตําแหน่งว่าง / ว่าง

valedictorian

ตัวแทนนักศึกษาที่กล่าวสุนทรพจน์ในวันรับปริญญาบัตร

validity of revenue bonds

ความถูกต้ องของพันธบัตรรับ

Valley Industry and Commerce Association

สมาคมอุตสาหกรรมและพาณิชย์ในพื ้นที่ Valley

valor medal

เหรียญกล้ าหาญ

valuation

การกําหนดค่า

valuation of the property

การกําหนดค่าทรัพย์สิน

van driver

คนขับรถแวน

vandalism

การทําลายทรัพย์สิน

variances

ความแปรปรวน

varnish maker

ผู้ทํานํ ้ามันเคลือบเงา

varsity cheerleader

เชียร์ลีดเดอร์ทีมมหาวิทยาลัย

Vasquez mustang booster

ผู้สนับสนุน Vasquez mustang booster

vehicle registration

ข้ อความเสียง

venture capitalist

เงินทุนที่มีการเสี่ยงสูง

verification

การยืนยันความถูกต้ อง

verify

พิสจู น์วา่ เป็ นความจริง

vest

มอบอํานาจ

vested property rights

มอบอํานาจสิทธิ์ในทรัพย์สิน

vesting

การมอบอํานาจ

vesting and administration

การมอบอํานาจและการบริหาร
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veteran

ทหารผ่านศึก

veterans administration

การบริหารทหารผ่านศึก

veterans employment representative

ตัวแทนการว่าจ้ างทหารผ่านศึก

veterans' homes

บ้ านของทหารผ่านศึก

Veterans' Homes Bond Act

กฎหมายว่าด้ วยพันธบัตรบ้ านของทหารผ่านศึก

veterans hospital administrator

ผู้บริหารโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

veterans of foreign wars

ทหารผ่านศึกจากสงครามในต่างประเทศ

veterinarian

สัตวแพทย์

vice mayor

รองนายกเทศมนตรี

vice president

รองประธานาธิบดี

vicinity

บริเวณใกล้ เคียง

victims rights

สิทธิของผู้เสียหาย

video producer

ผู้ผลิตวิดีโอ

video transcript

การบันทึกคําต่อคําของวิดีโอ

videographer

ช่างภาพวิดีโอ

videotape operator

ผู้ปฏิบตั ิงานวิดีโอเทป

vie

แข่งขัน

view transcript

ดูรายการบันทึกคําต่อคํา

violate

ละเมิด

virtual school

โรงเรียนจําลอง

visible

เห็นได้ ด้วยตา

visible display

การแสดงที่สามารถมองเห็น

vision

การมองเห็น

visitor center

ศูนย์ผ้ เู ยี่ยมเยียน

vocational

เกี่ยวกับวิชาชีพ

vocational education

อาชีวศึกษา

voice mail

ข้ อความเสียง

voice response system

ระบบเสียงโต้ ตอบ

voice-over actress

นักแสดงพากย์เสียง

VoIP

VoIP

volunteer

อาสาสมัคร

vote

ออกเสียงลงคะแนน

vote against measure

ออกเสียงลงคะแนนคัดค้ านมาตรการ

vote both sides

ออกเสียงลงคะแนนทังสองด้
้
าน

vote both sides of ballot

ออกเสียงลงคะแนนทังสองด้
้
านของบัตรลงคะแนน

vote by mail

ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

vote by mail ballot

บัตรออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

vote by mail ballot application

ใบสมัครบัตรออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

vote by mail section

หมวดออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

vote early

การออกเสียงลงคะแนนเนิ่น ๆ

vote for no more than

ออกเสียงลงคะแนนไม่เกิน

vote for one

ออกเสียงลงคะแนนเลือกเพียงหนึ่งชื่อ
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vote for one group

ออกเสียงลงคะแนนเลือกเพียงหนึ่งกลุม่

vote for one group only

ออกเสียงลงคะแนนเลือกเพียงหนึ่งกลุม่ เท่านัน้

vote for one only

ออกเสียงลงคะแนนเลือกเพียงหนึ่งชื่อ เท่านัน้

vote for one party

ออกเสียงลงคะแนนเลือกเพียงหนึ่งพรรค

vote for up to

ออกเสียงลงคะแนนได้ ถึง

vote in person

ออกเสียงลงคะแนนด้ วยตนเอง

vote no

ออกเสียงลงคะแนนว่า ไม่

vote no on measure

ออกเสียงลงคะแนนว่า ไม่ ในมาตรการ

vote no on proposition

การออกเสียงลงคะแนนว่า ไม่ ในข้ อเสนอ

vote passage requirements

ข้ อกําหนดการผ่านการลงคะแนนเสียง

vote recorder

ผู้บนั ทึกการออกเสียงลงคะแนน

vote yes

ออกเสียงลงคะแนนว่า ใช่

vote yes on measure

ออกเสียงลงคะแนนว่า ใช่ ในมาตรการ

vote yes on proposition

ออกเสียงลงคะแนนว่า ใช่ ในข้ อเสนอ

vote yes or no for each office

ออกเสียงลงคะแนนว่า ใช่ หรือ ไม่ สําหรับแต่ละตําแหน่ง

vote-by-mail application

ใบสมัครการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

vote-by-mail delivery agent authorization

ตัวแทนการส่งมอบการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ที่ได้ รับอนุญาต

vote-by-mail instructions

คําแนะนําสําหรับการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

vote-by-mail pamphlet

จุลสารเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

vote-by-mail precinct

เขตการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

vote-by-mail voter

ผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

vote-by-mail voter status

สถานภาพของผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

voted ballot enclosed

แนบบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนแล้ ว

vote-getter

ผู้สมัครรับเลือกตังประสบความสํ
้
าเร็จในการเรียกคะแนนเสียงจากการเลือกตัง้

voter

ผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter assistance hotline

สายด่วนความช่วยเหลือสําหรับผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter ballot information booklet

อนุสารเกี่ยวกับข้ อมูลบัตรลงคะแนนของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter bill of rights

สิทธิเสรีภาพขันมู
้ ลฐานของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter file

แฟ้มของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter fraud

การฉ้ อฉลของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter fraud hotline

สายด่วนเกี่ยวกับการฉ้ อฉลของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter guide

คูม่ ือผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter ID

บัตรประจําตัวผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter identification

เอกสารรับรองผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

voter information

ข้ อมูลของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter information - provisional ballot

ข้ อมูลผู้ออกเสียงลงคะแนน - บัตรเลือกตังชั
้ ว่ คราว

voter information card

บัตรข้ อมูลของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter information guide

คูม่ ือข้ อมูลของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter information pamphlet

จุลสารข้ อมูลของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter initiative

การเริ่มต้ นของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter instructions

คําแนะนําของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter nominated

การเสนอชื่อของผู้ออกเสียงลงคะแนน
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voter notification card

บัตรประจําตัวผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter participation

การเข้ าร่วมของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter receipt - please remove

ใบเสร็จของผู้ออกเสียงลงคะแนน - กรุณานําออกไป

voter registration and election fraud hot-line

สายด่วนสําหรับการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนนและการฉ้ อฉลการเลือกตัง้

voter registration drive

แรงผลักดันการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตัง้

voter registration form

แบบฟอร์มการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงเลือกตังลงคะแนน
้

voter registration request line

สายโทรศัพท์ร้องขอการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter registration rolls

รายชื่อการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter revolt

การออกเสียงคัดค้ านของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter rights analyst

ผู้วิเคราะห์สิทธิของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter rolls

รายชื่อของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter turnout

จํานวนผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter’s affidavit of registration

บันทึกคําให้ การที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter’s registration card

บัตรการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter-nominated office

ตําแหน่งที่เสนอชื่อโดยผู้ออกเสียงลงคะแนน

voters & information guide

คูม่ ือของผู้ออกเสียงลงคะแนนและข้ อมูล

voter's declaration

การประกาศของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter's ID card

บัตรประจําตัวผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter's master glossary

คําอภิธานศัพท์ต้นฉบับของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter's notes

หมายเหตุของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter's pamphlet

จุลสารของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter's self-defense manual

คูม่ ือการป้องกันตนเองของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter's signature

ลายเซ็นของผู้ออกเสียงลงคะแนน

voter's turnout

จํานวนของผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

voters with disabilities

ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ทพุ พลภาพ

voters with hearing impairments

ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่มีความผิดปกติทางการได้ ยิน

voters with special needs

ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่มีความต้ องการเป็ นกรณีพิเศษ

voters with visual impairments

ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่มีความผิดปกติทางสายตา

voting accessibility for the elderly and handicapped act

กฎหมายว่าด้ วยการเข้ าถึงการออกเสียงลงคะแนนของผู้สงู อายุและผู้ที่ทพุ พลภาพ

voting booth

คูหาเลือกตัง้

voting booth shelf

ชันวางของคู
้
หาการออกเสียงลงคะแนน

voting device

อุปกรณ์การออกเสียงลงคะแนน

voting guide

คูม่ ือการออกเสียงลงคะแนน

voting information

ข้ อมูลการออกเสียงลงคะแนน

voting instructions

คําชี ้แจงการออกเสียงลงคะแนน

voting instrument

เครื่องมือการออกเสียงลงคะแนน

voting machine

เครื่องออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้

voting punch

เครื่องเจาะรูการออกเสียงลงคะแนน

Voting Rights Act

กฎหมายว่าด้ วยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

voting rights advocate

ผู้สนับสนุนด้ านสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

voting twice is a felony

การออกเสียงลงคะแนนสองครัง้ เป็ นความผิดอาญาร้ ายแรง

votomatic

เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
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vulnerable

ด้ อยโอกาส

waiter

พนักงานเสิร์ฟชาย

waitress

พนักงานเสิร์ฟหญิง

waiver

การสละสิทธิ์

ward

เขตเลือกตัง้

warehouse expeditor

ผู้จดั การโกดังสินค้ า

warehouse worker

คนงานโกดังสินค้ า

warehouseman

เจ้ าหน้ าที่โกดังสินค้ า

warning

การเตือน

warrant

การรับประกัน

WASC

WASC

wastewater

นํ ้าเสีย

wastewater researcher

ผู้วิจยั เกี่ยวกับนํ ้าเสีย

water act

กฎหมายเกี่ยวกับนํ ้า

water agency

หน่วยการประปา

water agency district

เขตหน่วยการประปา

Water Agency Finance and Planning Committee

คณะกรรมการการเงินและการวางแผนของหน่วยประปา

Water Agency Land Use Committee

คณะกรรมการการใช้ พื ้นที่ของหน่วยประปา

Water Agency Public Relations Committee

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของหน่วยประปา

Water Agency Water Resources Committee

คณะกรรมการแหล่งทรัพยากรนํ ้าของหน่วยประปา

Water and Power Commissioners

กรรมาธิการประปาและไฟฟ้า

Water and Power Department

กรมการประปาและไฟฟ้า

Water and Power Employees Death Benefit Fund

กองทุนสวัสดิการการเสียชีวิตของพนักงานประปาและไฟฟ้า

Water and Power Employees Retirement Fund

กองทุนเกษี ยณอายุของพนักงานประปาและไฟฟ้า

Water and Power Employees Retirement Plan

แผนการเกษี ยณอายุของพนักงานประปาและไฟฟ้า

Water and Power Employees Retirement Plan (WPERP)

แผนการเกษี ยณอายุของพนักงานประปาและไฟฟ้า (WPERP)

water and power revenue funds

กองทุนรายได้ ของประปาและไฟฟ้า

water and power rights

สิทธิเกี่ยวกับการประปาและไฟฟ้า

water association

สมาคมการประปา

water auditor

ผู้ตรวจสอบด้ านการประปา

water awareness fair

นิทรรศการการตระหนักเกี่ยวกับนํ ้า

water board director

ผู้อํานวยการคณะกรรมการประปา

water board member

สมาชิกคณะกรรมการประปา

water boardmember

สมาชิกคณะกรรมการประปา

water chemist

นักเคมีนํ ้า

water code

ประมวลกฎหมายว่าด้ วยนํ ้า

water committee

คณะกรรมการประปา

water conservation specialist

ผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์ นํ ้า

water conservationist

นักอนุรักษ์ นํ ้า

water department

กรมการประปา

water director

ผู้อํานวยการประปา

water district

เขตประปา

Thai Glossary

148 of 152

4/12/2017

Water District Special Election

การเลือกตังพิ
้ เศษเขตประปา

water division manager

ผู้จดั การแผนกการประปา

water energy analyst

ผู้วิเคราะห์พลังงานนํ ้า

water engineer

วิศวกรนํ ้า

water environmental liaison coordinator

ผู้ประสานงานสิ่งแวดล้ อมเกี่ยวกับนํ ้า

water experience

ประสบการณ์เกี่ยวกับนํ ้า

water experiment

การทดลองนํ ้า

water facilities planner

ผู้วางแผนอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับนํ ้า

water flow management plan

แผนการบริหารการจ่ายนํ ้า

water frontage

ที่ดินชายนํ ้า

water institute director

ผู้อํานวยการสถาบันนํ ้า

water legislation representative

ตัวแทนการออกกฎหมายเกี่ยวกับนํ ้า

water manager

ผู้จดั การนํ ้า

water master

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับนํ ้า

water plant operator

ผู้ปฏิบตั ิงานของโรงงานผลิตนํ ้า

water policy analyst

นักวิเคราะห์นโยบายนํ ้า

water pollution technician

ช่างเทคนิคด้ านมลพิษในนํ ้า

water purification representative

ตัวอย่างการทํานํ ้าให้ บริสทุ ธิ์

water quality

คุณภาพของนํ ้า

water reclamation engineer

วิศวกรการแปรสภาพนํ ้า

water replenishment district

เขตการทดแทนนํ ้า

Water Replenishment District of Southern California

เขตการทดแทนนํ ้าของ Southern California

water resources

แหล่งนํ ้า

Water Resources and Conservation Committee

คณะกรรมการแหล่งนํ ้าและการอนุรักษ์

water reuse program

โปรแกรมการนํานํ ้ากลับมาใช้ ใหม่

water revenue fund

กองทุนรายได้ ของนํ ้า

water rights

สิทธิเกี่ยวกับนํ ้า

water safety

ความปลอดภัยของนํ ้า

water scientist

นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับนํ ้า

water supply

การประปา

water supply system

ระบบการประปา

water systems

ระบบส่งนํ ้า

water testing regular

การทดสอบนํ ้าโดยสมํ่าเสมอ

water treatment

การบําบัดนํ ้า

water usage level

ระดับการใช้ นํ ้า

water utility

สาธารณูปโภคทางด้ านนํ ้า

waterfront

เขตริมนํ ้า

watershed

ลุม่ นํ ้า

watershed protection

การปกป้องลุม่ นํ ้า

watershed science laboratory

ห้ องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ลมุ่ นํ ้า

waterworks supervisor

ผู้ควบคุมดูแลการประปา

ways and means

วิถีทางและวิธีการ
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web site

เว็บไซต์

web site designer

ผู้ออกแบบเว็บไซต์

webmaster

ผู้ดแู ลเว็บไซต์

wedding coordinator

ผู้ประสานงานการสมรส

welder

ช่างบัดกรี

welding

การบัดกรี

Welfare and Institutions Code

ประมวลกฎหมายว่าด้ วยการสังคมสงเคราะห์และสถาบัน

welfare worker

พนักงานสังคมสงเคราะห์

well-being

ความเป็ นอยู่ดี

West Basin Water District board member

สมาชิกคณะกรรมการเขตลุม่ นํ ้าตะวันตก

Western Association of Schools and Colleges (WASC) Committee

คณะกรรมการสมาคมโรงเรียนและวิทยาลัยในเขตตะวันตก (WASC)

Western Association of Schools and Colleges Committee

คณะกรรมการสมาคมโรงเรียนและวิทยาลัยในเขตตะวันตก

Western Urban Consumer Price Index

ดัชนีราคาผู้บริโภคในเขตเมืองด้ านตะวันตก

Western Waters Canoe Club

สโมสรการล่องเรือแคนนูทางน่านนํ ้าตะวันตก

wetland

พื ้นที่ช่มุ นํ ้า

wheelchair accessible

เก้ าอี ้รถเข็นสามารถเข้ าถึงได้

where feasible

ที่เหมาะสม

whereas

โดยที่

Who’s Who

ใครเป็ นใคร

wholesale businessman

นักธุรกิจขายส่ง

wholesale grocery manager

ผู้จดั การขายส่งของชํา

wholesaler

ผู้ขายส่ง

widow

หญิงม่ายเพราะสามีตาย

widower

พ่อม่ายเพราะภรรยาตาย

wildlife

สัตว์ป่า

Wildlife Conservation Board

คณะกรรมการการอนุรักษ์ สตั ว์ป่า

Wildlife Conservation Law of 1947

กฎหมายว่าด้ วยการอนุรักษ์ สตั ว์ป่าปี 1947

wildlife conservation partnership

หุ้นส่วนการอนุรักษ์ สตั ว์ป่า

wildlife corridor conservation authority

ผู้มีอํานาจในการสงวนเขตสัตว์ป่า

wildlife habitats

แหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่า

willing seller

ผู้ขายโดยสมัครใจ

winegrower

ผู้ปลูกและผลิตเหล้ าองุ่น

winery owner

เจ้ าของโรงกลัน่ เหล้ าองุ่น

WINGS

WINGS

WINGS (Women In Need Growing Strong)

WINGS (สตรีที่ต้องการเติบโตอย่างเข้ มแข็ง)

wire

สายไฟ

wiretapping

การดักฟั ง

withdrawal

การถอนตัว

withdrawal of nominating petition

การถอนตัวจากการยื่นคําร้ องสมัครรับเลือกตัง้

witness intimidation

การข่มขูพ่ ยาน

women club

สโมสรสตรี

Women for Education Excellence

สตรีเพื่อความเป็ นเลิศทางการศึกษา
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Women In Need Growing Strong

สตรีที่ต้องการเติบโตอย่างเข้ มแข็ง

Women Lawyers Association of Los Angeles

สมาคมทนายความหญิงของ Los Angeles

women's rights organizer

ผู้ก่อตังสิ
้ ทธิของสตรี

women's studies educator

นักการศึกษาด้ านการศึกษาเกี่ยวกับสตรี

word limit

ขีดจํากัดคํา

word processor

โปรแกรมประมวลคํา

work based learning coordinator

ผู้ประสานการเรียนรู้จากการทํางาน

worker

คนงาน

Workers' Compensation

ค่าตอบแทนของคนงาน

Workers' Compensation benefits

สวัสดิการค่าตอบแทนของคนงาน

workers' rights attorney

ทนายความด้ านสิทธิของคนงาน

WorkSource Center

ศูนย์จดั หางาน

world-recognized recreational

สันทนาการที่ได้ การยอมรับทัว่ โลก

world-recognized recreational opportunities

โอกาสด้ านสันทนาการที่ได้ รับการยอมรับทัว่ โลก

WPERP

WPERP

write-in

เขียน

write-in ballot

บัตรลงคะแนนด้ วยการเขียน

write-in ballot secrecy sleeve

ซองใส่บตั รเลือกตังลั
้ บสําหรับบัตรลงคะแนนแบบเขียน

write-in ballot stub

ต้ นขัวบั
้ ตรลงคะแนนแบบเขียน

write-in campaign

การหาเสียงเพื่อให้ ผ้ อู อกเสียงลงคะแนนเลือกผู้สมัครแบบเขียนชื่อ

write-in candidate

ผู้สมัครที่ไม่มีชื่ออยู่ในบัตรลงคะแนน ผู้ออกเสียงจึงต้ องเขียนชื่อลงบนบัตร

write-in portion of gray secrecy envelope

ส่วนที่เขียนของซองลับสีเทา

write-in vote

การออกเสียงแก่ผ้ สู มัครที่ไม่มีชื่อบนบัตรลงคะแนน

writer

ผู้เขียน

written authorization

การมอบอํานาจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

x-ray technologist

ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคในการเอ็กซเรย์

yards and setbacks

สนามรอบบ้ านและระยะห่างระหว่างถนนและตัวบ้ าน

years of service

จํานวนปี ของการบริการ

yes

ใช่

YMCA Board

คณะกรรมการ YMCA

you have the right to

คุณมีสิทธิ์ที่จะ

Young Americans Drill Team

ทีมการฝึ กฝนเยาวชนอเมริกนั

your polling place may have changed

สถานที่เลือกตังของท่
้
านอาจเปลี่ยนแปลง

youth advisor

ที่ปรึกษาเยาวชน

Youth and Family Master Plan

แผนการหลักของเยาวชนและครอบครัว

youth authority chaplain

อนุศาสนาจารย์ฝ่ายบริหารของเยาวชน

youth conference

การประชุมเยาวชน

youth instructor

ผู้สอนเยาวชน

youth master plan

แผนการหลักของเยาวชน

youth partnership

ความร่วมมือของเยาวชน

youth program

โปรแกรมสําหรับเยาวชน

youth program coordinator

ผู้ประสานงานโครงการเยาวชน
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youth services

การบริการแก่เยาวชน

Youth Summer Activities

กิจกรรมภาคฤดูร้อนของเยาวชน

youth worker

คนงานผู้เป็ นเยาวชน

youthful

วัยหนุ่มวัยสาว

YWCA Bright Futures

อนาคตที่สดใสของ YMCA

zero tolerance approach

การใช้ วิธีไม่อดกลันต่
้ อการกระทําผิด

zero tolerance policies

นโยบายไม่อดกลันต่
้ อการกระทําผิด

zip code

รหัสไปรษณีย์

zone

เขต

zoning

การแบ่งเขต

zoning map

แผนที่การแบ่งเขต

zoning practice

หลักการปฏิบตั ิในการแบ่งเขต

zoning regulations

กฎเกณฑ์การแบ่งเขต

zoo commission

คณะกรรมการสวนสัตว์
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