
100 Civics Questions and Answers (2008 version)
100 คาํถามและคาํตอบเกี�ยวกบัความเป็นพลเมอืง (เวอรช์นั 2008)

American Government
A: Principles of American Democracy

รฐับาลอเมรกินั
ก: หลกัการของประชาธปิไตยอเมรกินั

1. What is the supreme law of the land?
▪ the Constitution

1. สิ�งใดคอืกฎหมายสงูสดุของประเทศ
▪ รัฐธรรมนูญ

2. What does the Constitution do?
▪ sets up the government
▪ defines the government
▪ protects basic rights of Americans

2. รัฐธรรมนูญมหีนา้ที�ใด
▪ จัดตั �งรัฐบาล
▪ ใหคํ้านยิามรัฐบาล
▪ ปกป้องสทิธขิั �นพื�นฐานของชาวอเมรกินั

3. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are
these words?
▪ We the People

3. ความคดิเรื�องการปกครองตนเองปรากฏอยูใ่นสามคําแรกของรัฐธรรมนูญ จงระบคํุาทั �งสามคํานี�
▪ เราปวงชน

4. What is an amendment?
▪ a change (to the Constitution)
▪ an addition (to the Constitution)

4. บทบญัญัตแิกไ้ขเพิ�มเตมิคอือะไร
▪ การแกไ้ข (รัฐธรรมนูญ)
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▪ การเพิ�มเตมิ (รัฐธรรมนูญ)

5. What do we call the first ten amendments to the Constitution?
▪ the Bill of Rights

5. บทบญัญัตแิกไ้ขเพิ�มเตมิสบิบทแรกของรัฐธรรมนูญมชีื�อเรยีกวา่อะไร
▪ รัฐบญัญัตสิทิธ ิ(Bill of Rights)

6. What is one right or freedom from the First Amendment?*
▪ speech
▪ religion
▪ assembly
▪ press
▪ petition the government

6. บทบญัญัตแิกไ้ขเพิ�มเตมิบทแรกระบถุงึสทิธหิรอืเสรภีาพดา้นใด*
▪ การพดู
▪ ศาสนา
▪ การชมุนุม
▪ สื�อมวลชน
▪ รอ้งเรยีนรัฐบาล

7. How many amendments does the Constitution have?
▪ twenty-seven (27)

7. รัฐธรรมนูญมบีทบญัญัตแิกไ้ขเพิ�มเตมิกี�บท
▪ ยี�สบิเจ็ด (27)

8. What did the Declaration of Independence do?
▪ announced our independence (from Great Britain)
▪ declared our independence (from Great Britain)
▪ said that the United States is free (from Great Britain)

8. คําประกาศอสิรภาพมหีนา้ที�อะไร
▪ ประกาศอสิรภาพของประเทศ (จากบรเิตนใหญ)่
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▪ แถลงอสิรภาพของประเทศ (จากบรเิตนใหญ)่
▪ กลา่ววา่สหรัฐอเมรกิาเป็นอสิระ (จากบรเิตนใหญ)่

9. What are two rights in the Declaration of Independence?
▪ life
▪ liberty
▪ pursuit of happiness

9. สทิธสิองประการที�ระบใุนคําประกาศอสิรภาพคอืสทิธใิด
▪ ชวีติ
▪ เสรภีาพ
▪ การเสาะแสวงหาความสขุ

10. What is freedom of religion?
▪ You can practice any religion, or not practice a religion.

10. เสรภีาพทางศาสนาคอือะไร
▪ คณุนับถอืหรอืไมนั่บถอืศาสนาใดกไ็ด ้

11. What is the economic system in the United States?*
▪ the capitalist economy
▪ market economy

11. สหรัฐอเมรกิามรีะบบเศรษฐกจิแบบใด*
▪ ระบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิม
▪ ระบบเศรษฐกจิแบบตลาด

12. What is the “rule of law”?
▪ Everyone must follow the law.
▪ Leaders must obey the law.
▪ The government must obey the law.
▪ No one is above the law.

12. "หลกันติธิรรม" หมายถงึอะไร
▪ ทกุคนตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย
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▪ ผูนํ้าตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย
▪ รัฐบาลตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย
▪ ไมม่ใีครอยูเ่หนอืกฎหมาย

B: System of Government
ข: ระบบของรัฐบาล

13. Name one branch or part of the government.*
▪ Congress
▪ legislative
▪ President
▪ executive
▪ the courts
▪ judicial

13. จงระบชุื�อหน่วยงานหรอือํานาจหนึ�งฝ่ายของรัฐบาล*
▪ รัฐสภา
▪ ฝ่ายนติบิญัญัติ
▪ ประธานาธบิดี
▪ ฝ่ายบรหิาร
▪ ศาล
▪ ฝ่ายตลุาการ

14. What stops one branch of government from becoming too powerful?
▪ checks and balances
▪ the separation of powers

14. สิ�งใดยบัยั �งมใิหฝ่้ายหนึ�งฝ่ายใดในรัฐบาลมอํีานาจเกนิควร
▪ หลกัการถว่งดลุอํานาจ
▪ หลกัการแบง่แยกอํานาจ

15. Who is in charge of the executive branch?
▪ the President
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15. ใครเป็นหวัหนา้ฝ่ายบรหิาร
▪ ประธานาธบิดี

16. Who makes federal laws?
▪ Congress
▪ Senate and House (of Representatives)
▪ (U.S. or national) legislature

16. ใครมหีนา้ที�ออกกฎหมายของสหพันธรัฐ
▪ รัฐสภา
▪ รัฐสภาและสภา (ผูแ้ทนราษฎร)
▪ สภานติบิญัญัต ิ(แหง่สหรัฐอเมรกิาหรอืแหง่ชาต)ิ

17. What are the two parts of the U.S. Congress?*
▪ the Senate and House (of Representatives)

17. รัฐสภาของสหรัฐอเมรกิาแบง่ออกเป็นสองสว่น จงระบ*ุ
▪ รัฐสภาและสภา (ผูแ้ทนราษฎร)

18. How many U.S. Senators are there?
▪ one hundred (100)

18. สหรัฐอเมรกิามวีฒุสิมาชกิกี�คน
▪ หนึ�งรอ้ย (100)

19. We elect a U.S. Senator for how many years?
▪ six (6)

19. วฒุสิมาชกิสหรัฐอเมรกิาอยูใ่นวาระคราวละกี�ปี
▪ หก (6)

20. Who is one of your state’s U.S. Senators now?*
▪ Answers will vary. [District of Columbia residents and residents of U.S. territories should
answer that D.C. (or the territory where the applicant lives) has no U.S. Senators.]
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20. จงระบชุื�อวฒุสิมาชกิปัจจบุนัของรัฐที�คณุพํานักอยูม่าหนึ�งคน*
▪ คําตอบหลากหลาย [ผูท้ี�อาศยัอนู่ในเขตปกครองพเิศษโคลมัเบยีและในเขตปกครองพเิศษอื�นๆของ
สหรัฐอเมรกิาควรตอบวา่ กรงุวอชงิตนัดซี ี(หรอืดนิแดนที�ผูส้มคัรสอบอาศยัอยู)่ ไมม่วีฒุสิมาชกิ]

21. The House of Representatives has how many voting members?
▪ four hundred thirty-five (435)

21. สภาผูแ้ทนราษฎรมสีมาชกิที�มสีทิธลิงคะแนนกี�คน
▪ สี�รอ้ยสามสบิหา้ (435)

22. We elect a U.S. Representative for how many years?
▪ two (2)

22. สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรอยูใ่นวาระคราวละกี�ปี
▪ สอง (2)

23. Name your U.S. Representative.
▪ Answers will vary. [Residents of territories with nonvoting Delegates or Resident
Commissioners may provide the name of that Delegate or Commissioner. Also acceptable
is any statement that the territory has no (voting) Representatives in Congress.]

23. จงระบชุื�อสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของเขตเลอืกตั �งของคณุ
▪ คําตอบหลากหลาย [ผูม้ถี ิ�นพํานักในดนิแทนที�มผีูแ้ทนที�ไมม่สีทิธลิงคะแนนหรอืขา้หลวงผูม้ถี ิ�นพํานักอาจ
ระบชุื�อผูแ้ทนหรอืขา้หลวงผูม้ถี ิ�นพํานัก หรอืระบขุอ้ความที�กลา่ววา่ดนิแดนไมม่ ีผูแ้ทน (ที�มสีทิธลิงคะแนน)
ในรัฐสภา

24. Who does a U.S. Senator represent?
▪ all people of the state

24. วฒุสิมาชกิของสหรัฐอเมรกิาเป็นตวัแทนของผูใ้ด
▪ ประชาชนทั �งหมดในรัฐ

25. Why do some states have more Representatives than other states?
▪ (because of) the state’s population
▪ (because) they have more people
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▪ (because) some states have more people

25. เหตใุดบางรัฐจงึมจํีานวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมากกวา่รัฐอื�น
▪ (เนื�องจาก) จํานวนประชากรในรัฐ
▪ (เพราะ) มปีระชากรมากกวา่
▪ (เพราะ) บางรัฐมปีระชากรมากกวา่

26. We elect a President for how many years?
▪ four (4)

26. ประธานาธบิดอียูใ่นวาระคราวละกี�ปี
▪ สี� (4)

27. In what month do we vote for President?*
▪ November

27. การเลอืกตั �งประธานาธบิดจัีดขึ�นในเดอืนใด*
▪ พฤศจกิายน

28. What is the name of the President of the United States now?*
▪ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the name of the President of the United States.

28. จงระบชุื�อประธานาธบิดแีหง่สหรัฐอเมรกิาคนปัจจบุนั*
▪ ดรูายชื�อของประธานาธบิดแีหง่สหรัฐอเมรกิาไดท้ี� เวปไซท้์ uscis.gov/citizenship/testupdates

29. What is the name of the Vice President of the United States now?
▪ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the name of the Vice President of the United
States.

29. จงระบชุื�อรองประธานาธบิดแีหง่สหรัฐอเมรกิาคนปัจจบุนั
▪ ดรูายชื�อของรองประธานาธบิดแีหง่สหรัฐอเมรกิาไดท้ี�เวปไซท้์ uscis.gov/citizenship/testupdates

30. If the President can no longer serve, who becomes President?
▪ the Vice President
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30. ในกรณีที�ประธานาธบิดไีมอ่าจปฏบิตัหินา้ที�ได ้ใครจะขึ�นดํารงตําแหน่งแทน
▪ รองประธานาธบิดี

31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes
President?
▪ the Speaker of the House

31. หากทั �งประธานาธบิดแีละรองประธานาธบิดไีมอ่าจปฏบิตัหินา้ที�ได ้ใครจะขึ�นดํารงตําแหน่งแทน
▪ ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร

32. Who is the Commander in Chief of the military?
▪ the President

32. ใครคอืผูบ้ญัชาการเหลา่ทพั
▪ ประธานาธบิดี

33. Who signs bills to become laws?
▪ the President

33. ใครลงนามรา่งกฎหมายเพื�อบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย
▪ ประธานาธบิดี

34. Who vetoes bills?
▪ the President

34. ใครมอํีานาจยบัยั �งรา่งกฎหมาย
▪ ประธานาธบิดี

35. What does the President’s Cabinet do?
▪ advises the President

35. คณะรัฐมนตรขีองประธานาธบิดมีหีนา้ที�ใด
▪ ใหคํ้าแนะนําแกป่ระธานาธบิดี
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36. What are two Cabinet-level positions?
▪ Secretary of Agriculture ▪ Secretary of Commerce ▪ Secretary of Defense
▪ Secretary of Education ▪ Secretary of Energy
▪ Secretary of Health and Human Services
▪ Secretary of Homeland Security
▪ Secretary of Housing and Urban Development ▪ Secretary of the Interior
▪ Secretary of Labor
▪ Secretary of State
▪ Secretary of Transportation
▪ Secretary of the Treasury
▪ Secretary of Veterans Affairs
▪ Attorney General
▪ Vice President

36. จงยกตําแหน่งรัฐมนตรมีาสองตําแหน่ง
▪ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตร
▪ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย์
▪ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม
▪ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร
▪ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน
▪ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุและบรกิารมนุษย์
▪ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงความมั�นคงแหง่มาตภุมู ิ
▪ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมอืง
▪ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย
▪ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน
▪ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ
▪ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม
▪ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั
▪ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงทหารผา่นศกึ
▪ อยัการสงูสดุ
▪ รองประธานาธบิดี

37. What does the judicial branch do?
▪ reviews laws
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▪ explain laws
▪ resolves disputes (disagreements)
▪ decides if a law goes against the Constitution

37. ฝ่ายตลุาการมหีนา้ที�ใด
▪ ทบทวนกฎหมาย
▪ อธบิายขอ้กฎหมาย
▪ ตดัสนิขอ้พพิาท (ความขดัแยง้)
▪ ตดัสนิวา่กฎหมายฉบบัใดขดัตอ่รัฐธรรมนูญ

38. What is the highest court in the United States?
▪ the Supreme Court

38. ศาลใดมอํีานาจสงูสดุในสหรัฐอเมรกิา
▪ ศาลฎกีา

39. How many justices are on the Supreme Court?
▪ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the number of justices on the Supreme Court.

39. ศาลฎกีามผีูพ้พิากษากี�คน
▪ ดูจํูานวนผูพ้พิากษาในศาลสงูสดุไดท้ี�เวปไซท้์� uscis.gov/citizenship/testupdates

40. Who is the Chief Justice of the United States now?
▪Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the name of the Chief Justice of the United
States.

40. ปัจจบุนัใครคอืประธานศาลสงูสดุของสหรัฐอเมรกิา
▪ ููดชู ื�อประธานศาลสงูสดุของสหรัฐอเมรกิาไดท้ี�เวปไซท้์� uscis.gov/citizenship/testupdates

41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one
power of the federal government?
▪ to print money
▪ to declare war
▪ to create an army
▪ to make treaties
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41. ภายใตรั้ฐธรรมนูญ อํานาจบางอยา่งเป็นของรัฐบาลกลาง อะไรคอือํานาจของรัฐบาล
กลาง

▪ พมิพธ์นบตัร
▪ ประกาศสงคราม
▪ สรา้งกองทพั
▪ ทําสนธสิญัญา

42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the
states?
▪ provide schooling and education
▪ provide protection (police)
▪ provide safety (fire departments)
▪ give a driver’s license
▪ approve zoning and land use

42. ภายใตรั้ฐธรรมนูญของเรา อํานาจบางอยา่งเป็นของรัฐตา่งๆ อะไรคอือํานาจของรัฐ
▪ ใหก้ารศกึษา
▪ ใหก้ารพทิกัษ์ปกป้อง (ตํารวจ)
▪ ใหค้วามปลอดภยั (หน่วยดบัเพลงิ)
▪ ออกใบอนุญาตขบัขี�
▪ อนุมตักิารจัดเขตและการใชท้ี�ดนิ

43. Who is the Governor of your state now?
▪ Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. does not have a
Governor.]

43. ปัจจบุนัใครคอืผูว้า่การรัฐของรัฐคณุ
▪ คําตอบอาจแตกตา่งกนั [ผูท้ี�อาศยัอยูใ่นเขตปกครองพเิศษโคลมัเบยี ควรตอบวา่ ที�นี� (D.C.) ไมม่ผีูว้า่การ
รัฐ]

44. What is the capital of your state?*
▪ Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state
and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the
territory.]
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44. เมอืงหลวงของรัฐคณุคอือะไร*
▪ คําตอบอาจแตกตา่งกนั [ผูท้ี�อาศยัอยูใ่นเขตปกครองพเิศษโคลมัเบยี ควรตอบวา่ดซี ี(D.C.) ไมม่ฐีานะเป็น
รัฐ และไมม่ ีเมอืงหลวง ผูอ้าศยัของดนิแดนของสหรัฐควรระบชุื�อเมอืงหลวงของดนิแดน]

45. What are the two major political parties in the United States?*
▪ Democratic and Republican

45. พรรคการเมอืงสองพรรคใหญข่องสหรัฐคอือะไร*
▪ เดโมแครตและรพัิบลกินั

46. What is the political party of the President now?
▪ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the political party of the President.

46. ประธานาธบิดคีนปัจจบุนัมาจากพรรคอะไร
▪ ไปที�เวปไซท้์ uscis.gov/citizenship/testupdates เพื�อดชูื�อพรรคการเมอืงของประธานาธบิดคีนปัจจบุนั

47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now?
▪  Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the name of the Speaker of the House of
Representatives.

47. ใครคอืประธานสภาผูแ้ทนราษฎรในปัจจบุนั
▪ ไปที� เวปไซท้์ uscis.gov/citizenship/testupdates เพื�อดชูื�อของประธานสภาผูแ้ทนราษฎรคนปัจจบุนั

C: Rights and Responsibilities
C: สทิธแิละความรับผดิชอบ

48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of
them.
▪ Citizens eighteen (18) and older (can vote).
▪ You don’t have to pay (a poll tax) to vote.
▪ Any citizen can vote. (Women and men can vote.)
▪ A male citizen of any race (can vote).

48. มกีารแกไ้ขรัฐธรรมนูญสี�ครั �งเกี�ยวกบัผูม้สีทิธลิงคะแนนเลอืกตั �ง โปรดอธบิายมาหนึ�งขอ้
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▪ พลเมอืงอายสุบิแปด (18) ขึ�นไป (สามารถลงคะแนนเลอืกตั �ง)
▪ คณุไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย (ภาษีรายหวั) เพื�อลงคะแนนเลอืกตั �ง
▪ พลเมอืงทกุคนสามารถลงคะแนนเลอืกตั �งได ้(ชายและหญงิสามารถลงคะแนนเลอืกตั �งได)้
▪ พลเมอืงชายทกุเชื�อชาต ิ(สามารถลงคะแนนเลอืกตั �ง)

49. What is one responsibility that is only for United States citizens?*
▪ serve on a jury
▪ vote in a federal election

49. อะไรคอืความรับผดิชอบหนึ�งอยา่งของพลเมอืงสหรัฐอเมรกิาเทา่นั�น*
▪ ทําหนา้ที�เป็นลกูขนุ
▪ ลงคะแนนเลอืกตั �งรัฐบาลกลาง

50. Name one right only for United States citizens.
▪ vote in a federal election
▪ run for federal office

50. ระบสุทิธหินึ�งอยา่งของพลเมอืงสหรัฐอเมรกิาเทา่นั�น
▪ ลงคะแนนเลอืกตั �งรัฐบาลกลาง
▪ ลงสมคัรเลอืกตั �งประธานาธบิดี

51. What are two rights of everyone living in the United States?
▪ freedom of expression
▪ freedom of speech
▪ freedom of assembly
▪ freedom to petition the government
▪ freedom of religion
▪ the right to bear arms

51. อะไรคอืสทิธสิองอยา่งของทกุคนที�อาศยัในสหรัฐอเมรกิา
▪ เสรภีาพในการแสดงออก
▪ เสรภีาพในการพดู
▪ เสรภีาพในการรวมกลุม่

13

USAHello.org



100 Civics Questions and Answers (2008 version)
100 คาํถามและคาํตอบเกี�ยวกบัความเป็นพลเมอืง (เวอรช์นั 2008)

▪ เสรภีาพในการรอ้งเรยีนรัฐบาล
▪ เสรภีาพในการนับถอืศาสนา
▪ เสรภีาพในการพกอาวธุ

52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance?
▪ the United States
▪ the flag

52. เราแสดงความจงรักภกัดตีอ่อะไรเมื�อเรากลา่วคําสาบานตนตอ่ธงชาติ
▪ สหรัฐอเมรกิา
▪ ธงชาติ

53. What is one promise you make when you become a United States citizen?
▪ give up loyalty to other countries
▪ defend the Constitution and laws of the United States
▪ obey the laws of the United States
▪ serve in the U.S. military (if needed)
▪ serve (do important work for) the nation (if needed)
▪ be loyal to the United States

53. อะไรคอืคําสญัญาที�คณุใหเ้มื�อคณุเป็นประชากรสหรัฐอเมรกิา
▪ จะจงรักภกัดตีอ่ประเทศอื�นๆ
▪ จะปกป้องรัฐธรรมนูญและกฎหมายของสหรัฐอเมรกิา
▪ จะปฏบิตัติามกฎหมายของสหรัฐอเมรกิา
▪ จะรับใชใ้นกองทพัของสหรัฐอเมรกิา (ถา้จําเป็น)
▪ จะรับใช ้(ปฏบิตัภิารกจิสําคญั) ชาต ิ(ถา้จําเป็น)
▪ จะจงรักภกัดตีอ่สหรัฐอเมรกิา

54. How old do citizens have to be to vote for President?*
▪ eighteen (18) and older

54. พลเมอืงตอ้งมอีายเุทา่ไรจงึจะมสีทิธลิงคะแนนเลอืกตั �งประธานาธบิดไีด*้
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▪ สบิแปด (18) ปีขึ�นไป

55. What are two ways that Americans can participate in their democracy?
▪ vote
▪ join a political party
▪ help with a campaign
▪ join a civic group
▪ join a community group
▪ give an elected official your opinion on an issue
▪ call Senators and Representatives
▪ publicly support or oppose an issue or policy
▪ run for office
▪ write to a newspaper

55. อะไรคอืกจิกรรมสองอยา่งที�บคุคลสญัชาตอิเมรกิาสามารถมสีว่นรว่มในฐานะของการมรีะบบการ
ปกครองแบบประชาธปิไตย

▪ การลงคะแนนเสยีงเลอืกตั �ง
▪ การเขา้รว่มพรรคการเมอืง
▪ การสนับสนุนการหาเสยีงเลอืกตั �ง
▪ เขา้รว่มองคก์ร
▪ เขา้รว่มกลุม่ชมุชน
▪ แสดงความคดิเห็นเกี�ยวกบัปัญหาตอ่บคุคลที�ไดรั้บเลอืก
▪ โทรหาสมาชกิรัฐสภาและผูแ้ทน
▪ สนับสนุนหรอืตอ่ตา้นปัญหาหรอืนโยบายอยา่งเป็นสาธารณะ
▪ ลงสมคัรรับเลอืกตั �ง
▪ เขยีนจดหมายไปหาหนังสอืพมิพ์

56. When is the last day you can send in federal income tax forms?*
▪ April 15

56. วนัไหนคอืวนัสดุทา้ยที�คณุสามารถสง่แบบฟอรม์ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา*
▪ 15 เมษายน
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57. When must all men register for the Selective Service?
▪ at age eighteen (18)
▪ between eighteen (18) and twenty-six (26)

57. เมื�อใดที�พลเมอืงชายตอ้งลงทะเบยีนเขา้รับการเกณฑท์หาร
▪ เมื�ออายสุบิแปดปี (18)
▪ ระหวา่งอายสุบิแปด (18) และยี�สบิหก (26) ปี

AMERICAN HISTORY
ประวตัศิาสตรอ์เมรกิา

A: Colonial Period and Independence
ก: ยคุอาณานคิมและการเป็นเอกราช

58. What is one reason colonists came to America?
▪ freedom
▪ political liberty
▪ religious freedom
▪ economic opportunity
▪ practice their religion
▪ escape persecution

58. อะไรคอืเหตผุลเดยีวที�นักลา่อาณานคิมเดนิทางมาอเมรกิา
▪ อสิรภาพ
▪ อสิรภาพทางการเมอืง
▪ อสิรภาพในการนับถอืศาสนา
▪ โอกาสทางเศรษฐกจิ
▪ เพื�อประกอบศาสนพธิี
▪ หลบหนกีารถกูลงโทษ

59. Who lived in America before the Europeans arrived?
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▪ American Indians
▪ Native Americans

59. ใครอาศยัอยูท่ี�อเมรกิากอ่นชาวยโุรปจะมาถงึ
▪ อนิเดยีนแดง
▪ ชาวอเมรกินัทอ้งถิ�น

60. What group of people was taken to America and sold as slaves?
▪ Africans
▪ people from Africa

60. กลุม่ชนใดที�ถกูนําตวัไปอเมรกิาเพื�อขายเป็นทาส
▪ ชาวแอฟรกินั
▪ คนจากแอฟรกิา

61. Why did the colonists fight the British?
▪ because of high taxes (taxation without representation)
▪ because the British army stayed in their houses (boarding, quartering)
▪ because they didn’t have self-government

61. เพราะเหตใุดพวกผูแ้สวงหาอาณานคิมจงึตอ่สูก้บัพวกองักฤษ
▪ เพราะภาษีที�แพง (การเก็บภาษีโดยไมม่ตีวัแทน)
▪ เพราะกองทพัองักฤษอาศยัอยูใ่นบา้นของพวกเขา (บา้นพัก, จดุที�พัก)
▪ เพราะวา่พวกเขาไมม่รัีฐบาลของตนเอง

62. Who wrote the Declaration of Independence?
▪ (Thomas) Jefferson

62. ใครเป็นผูเ้ขยีนคําประกาศอสิรภาพ
▪ (โทมสั) เจฟเฟอรส์นั

63. When was the Declaration of Independence adopted?
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▪ July 4, 1776

63. คําประกาศอสิรภาพถกูนํามาใชเ้มื�อใด
▪ 4 กรกฎาคม 1776

64. There were 13 original states. Name three.
▪ New Hampshire
▪ Massachusetts
▪ Rhode Island
▪ Connecticut
▪ New York
▪ New Jersey
▪ Pennsylvania
▪ Delaware
▪ Maryland
▪ Virginia
▪ North Carolina
▪ South Carolina
▪ Georgia

64. เดมิทนัี�นมรัีฐ 13 รัฐ ใหร้ะบชุื�อมาสามรัฐ
▪ นวิแฮมป์เชยีร์
▪ แมสซาซเูซตส์
▪ โรดไอแลนด์
▪ คอนเนคทคิตั
▪ นวิยอรก์
▪ นวิเจอรซ์ี�
▪ เพนซลิวาเนยี
▪ เดลาแวร์
▪ แมรี�แลนด์
▪ เวอรจ์เินยี
▪ นอรธ์แคโรไลนา
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▪ เซาทแ์คโรไลนา
▪ จอรเ์จยี

65. What happened at the Constitutional Convention?
▪ The Constitution was written.
▪ The Founding Fathers wrote the Constitution.

65. เกดิอะไรขึ�นที�สภารา่งรัฐธรรมนูญ
▪ มกีารรา่งรัฐธรรมนูญ
▪ ผูก้อ่ตั �งไดร้า่งรัฐธรรมนูญ

66. When was the Constitution written?
▪ 1787

66. รัฐธรรมเขยีนขึ�นในปีไหน
▪ ในปี ค.ศ.1787 (พ.ศ. 2330)

67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name
one of the writers.
▪ (James) Madison
▪ (Alexander) Hamilton
▪ (John) Jay
▪ Publius

67. ในเอกสารของทางราชการไดใ้หค้วามสนับสนุนตอ่การใชส้ตัยาบนัรัฐธรรมนูญสหรัฐ ขอใหร้ะบุ
ชื�อของนักเขยีนบางคน

▪ (เจมส)์ เมดสินั
▪ (อเล็กซานเดอร)์ แฮมลิตนั
▪ (จอหน์) เจย์
▪ พับเลยีส
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68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for?
▪ U.S. diplomat
▪ oldest member of the Constitutional Convention
▪ first Postmaster General of the United States
▪ writer of “Poor Richard’s Almanac”
▪ started the first free libraries

68. เบนจามนิ แฟรงคลนิ มชีื�อเสยีงในดา้นดบ้า้ง
▪ เป็นนักการทตูของประเทศสหรัฐอเมรกิา
▪ เป็นสมาชกิสภารา่งรัฐธรรมนูญที�มยีาวนานที�สดุ
▪ เป็นผูอํ้านวยการกรมไปรษณียค์นแรกของประเทศสหรัฐอเมรกิา
▪ เป็นผูเ้ขยีนหนังสอื "Poor Richard's Almanac"
▪ เป็นผูร้เิร ิ�มการใชห้อ้งสมดุโดยไมเ่ก็บคา่ธรรมเนยีม

69. Who is the “Father of Our Country”?
▪ (George) Washington

69. ใครคอื "บดิาของประเทศ"
▪ (ยอรช์) วอชงิตนั

70. Who was the first President?*
▪ (George) Washington

70. ใครเป็นประธานาธบิดคีนแรก*
▪ (ยอรช์) วอชงิตนั

B: 1800s
ข: ในชว่งศตวรรษที� 19

71. What territory did the United States buy from France in 1803?
▪ the Louisiana Territory
▪ Louisiana
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71. สหรัฐอเมรกิาไดซ้ื�อดนิแดนใดบา้งจากฝรั�งเศสในปี คศ. 1803
▪ ดนิแดนของหลยุเซยีนา
▪ หลยุเซยีนา

72. Name one war fought by the United States in the 1800s.
▪ War of 1812
▪ Mexican-American War
▪ Civil War
▪ Spanish-American War

72. ขอใหร้ะบสุกัหนึ�งสงครามที�สหรัฐอเมรกิาไดเ้ขา้ตอ่สู ้ ในชว่งศตวรรษที� 19
▪ สงคราม ในปี ค.ศ. 1812
▪ สงครามระหวา่ง เม็กซโิก กบั อเมรกิา
▪ สงครามกลางเมอืง
▪ สงครามระหวา่ง สเปน กบั อเมรกิา

73. Name the U.S. war between the North and the South.
▪ the Civil War
▪ the War between the States

73. ขอใหร้ะบชุื�อของสงครามในสหรัฐอเมรกิาที�เกดิขึ�น ระหวา่งฝ่ายเหนอืและฝ่ายใต ้
▪ สงครามกลางเมอืง
▪ สงครามระหวา่งรัฐ

74. Name one problem that led to the Civil War.
▪ slavery
▪ economic reasons
▪ states’ rights

74. ขอใหร้ะบอุยา่งนอ้ยหนึ�งปัญหา ที�ทําใหเ้กดิ สงครามกลางเมอืง
▪ เรื�องของการใชท้าส
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▪ เหตผุลตา่งๆทางดา้นเศรษฐกจิ
▪ สทิธติา่งๆในแตล่ะรัฐ

75. What was one important thing that Abraham Lincoln did?*
▪ freed the slaves (Emancipation Proclamation)
▪ saved (or preserved) the Union
▪ led the United States during the Civil War

75. อะไรที�เป็นหนึ�งในผลงานที�สําคญัของ อบัราฮมั ลนิคอลน์*
▪ การปลดปลอ่ยทาส (การประกาศเลกิทาส)
▪ การรักษา (ปกปักษ์) สหพันธ์
▪ เป็นผูนํ้าของสหรัฐอเมรกิาในชว่งของสงครามกลางเมอืง

76. What did the Emancipation Proclamation do?
▪ freed the slaves
▪ freed slaves in the Confederacy
▪ freed slaves in the Confederate states
▪ freed slaves in most Southern states

76. การประกาปลดปลอ่ยทาสมผีลอะไรบา้ง?
▪ ทําใหท้าสถกูปลดปลอ่ย
▪ ทําใหท้าสถกูปลดปลอ่ยในสมาพันธรัฐ
▪ ทําใหท้าสถกูปลดปลอ่ยในสหพันธรัฐ
▪ ทําใหท้าสถกูปลดปลอ่ยทาสในรัฐสว่นมากที�อยูท่างตอนใต ้

77. What did Susan B. Anthony do?
▪ fought for women’s rights
▪ fought for civil rights

77. ซซูาน บ.ี แอนโทน ีไดทํ้าอะไรบา้ง?
▪ ตอ่สูเ้พื�อสทิธขิองสตรี
▪ ตอ่สูเ้พื�อสทิธคิวามเป็นพลเมอืง
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C: Recent American History and Other Important Historical Information
ค: ประวตัศิาสตรข์องอเมรกินัยคุใหมแ่ละขอ้มลูที�สําคญัทางประวตัศิาสตร์

78. Name one war fought by the United States in the 1900s.*
▪ World War I
▪ World War II
▪ Korean War
▪ Vietnam War
▪ (Persian) Gulf War

78. ขอใหร้ะบหุสกันึ�งในสงครามที�สหรัฐอเมรกิาไดเ้ขา้ตอ่สูใ้นชว่งศตวรรษที� 20*
▪ สงครามโลกครั�งที� 1
▪ สงครามโลกครั�งที� 2
▪ สงครามเกาหลี
▪ สงครามเวยีดนาม
▪ สงครามอา่ว (เปอรเ์ซยี)

79. Who was President during World War I?
▪ (Woodrow) Wilson

79. ใครคอืประธานาธบิดใีนชว่งสงครามโลกครั�งที� 1
▪ (วดูโรว)์ วลิสนั

80. Who was President during the Great Depression and World War II?
▪ (Franklin) Roosevelt

80. ใครคอืประธานาธบิดใีนชว่งที�เศรษฐกจิตกตํ�าครั �งรนุแรงและสงครามโลกครั�งที� 2
▪ (แฟรงคลนิ) รสูเวลท์

81. Who did the United States fight in World War II?
▪ Japan, Germany, and Italy
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81. สหรัฐอเมรกิาทําสงครามกบัประเทศใด ในสงครามครั�งที� 2
ญี�ปุ่ น, เยอรมน,ี และอติาลี

82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in?
▪ World War II

82. กอ่นขึ�นเป็นประธานาธบิด ีไอเซนฮาวรเ์คยเป็นนายพลมากอ่น เขาไดเ้ขา้รว่มในสงครามใดบา้?
▪ สงครามโลกครั�งที� 2

83. During the Cold War, what was the main concern of the United States?
▪ Communism

83. ในระหวา่งสงครามเย็น, สหรัฐอเมรกิาใหค้วามสนใจตอ่เรื�องใดมากที�สดุ
▪ ลทัธคิอมมวินสิต์

84. What movement tried to end racial discrimination?
▪ civil rights (movement)

84. มกีารเรยีกรอ้งใดบา้งที�ชว่ยใหเ้กดิการยตุ ิการเลอืกปฏบิตัใินทางเชื�อชาติ
▪ (การเรยีกรอ้งทางดา้น) สทิธมินุษยชน

85. What did Martin Luther King, Jr. do?*
▪ fought for civil rights
▪ worked for equality for all Americans

85. มารต์นิ ลเูธอร ์คงิ จเูนยีร ์มผีลงานอะไรบา้ง*
▪ ตอ่สูเ้พื�อสทิธพิลเมอืง
▪ ดําเนนิการเพื�อความเทา่เทยีมกนัของคนอเมรกินัทกุคน

86. What major event happened on September 11, 2001, in the United States?
▪ Terrorists attacked the United States.
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86. มเีหตกุารณสํ์าคญัอะไรที�เกดิขึ�นเมื�อวนัที� 11 กนัยายน 2001, ในประเทศสหรัฐอเมรกิา
▪ ผูก้อ่การรา้ยไดโ้จมตสีหรัฐอเมรกิา

87. Name one American Indian tribe in the United States.
[USCIS Officers will be supplied with a list of federally recognized American Indian
tribes.]
▪ Cherokee
▪ Navajo
▪ Sioux
▪ Chippewa
▪ Choctaw
▪ Pueblo
▪ Apache
▪ Iroquois
▪ Creek
▪ Blackfeet
▪ Seminole
▪ Cheyenne
▪ Arawak
▪ Shawnee
▪ Mohegan
▪ Huron
▪ Oneida
▪ Lakota
▪ Crow
▪ Teton
▪ Hopi
▪ Inuit
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87. ระบชุื�อของชนเผา่อนิเดยีนแดงในสหรัฐอเมรกิามาหนึ�งชื�อ
[เจา้หนา้ที�ของ USCIS จะไดรั้บรายชื�อของชนเผา่อนิเดยีนแดงที�ไดรั้บการรับรองจากรัฐบาลกลาง
แลว้]
▪ เชอโรคี
▪ นาวาโฮ
▪ ซู
▪ ชปิเปวา
▪ ชอคทอว์
▪ พเูอโบล
▪ อาปาเช่
▪ อโิรควอยซ์
▪ ครกี
▪ แบล็กฟีท
▪ เซมนิโอเล
▪ ไชแอน
▪ อาราวกั
▪ ชอวน์ี
▪ โมฮแีกน
▪ ฮรูอน
▪ โอไนดา
▪ ลาโคตา
▪ ครอว์
▪ ทตีนั
▪ โฮปิ
▪ อนูิอติ

INTEGRATED CIVICS
หนา้ที�พลเมอืงเชงิบรูณาการ

A: Geography
ก: ภมูศิาสตร์
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88. Name one of the two longest rivers in the United States.
▪ Missouri (River)
▪ Mississippi (River)

88. ระบชุื�อของแมนํ่�าสองสายที�ยาวที�สดุในสหรัฐอเมรกิา
▪ (แมนํ่�า) มสิซรูี
▪ (แมนํ่�า) มสิซสิซปิปี

89. What ocean is on the West Coast of the United States?
▪ Pacific (Ocean)

89. มหาสมทุรอะไรที� อยูท่างฝั�งตะวนัตกของสหรัฐอเมรกิา
▪ (มหาสมทุร) แปซฟิิก

90. What ocean is on the East Coast of the United States?
▪ Atlantic (Ocean)

90. มหาสมทุรอะไรที�อยูท่างฝั�งตะวนัออกของสหรัฐอเมรกิา?
▪ (มหาสมทุร) แอตแลนตกิ

91. Name one U.S. territory.
▪ Puerto Rico
▪ U.S. Virgin Islands
▪ American Samoa
▪ Northern Mariana Islands
▪ Guam

91. ขอใหร้ะบชุื�ออาณานคิมของสหรัฐอเมรกิา
▪ ป้วโตรโีก
▪ หมูเ่กาะเวอรจ์นิ
▪ อเมรกินัซามวั
▪ หมูเ่กาะนอรเ์ทริน์มาเรยีนา
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▪ กวม

92. Name one state that borders Canada.
▪ Maine
▪ New Hampshire
▪ Vermont
▪ New York
▪ Pennsylvania
▪ Ohio
▪ Michigan
▪ Minnesota
▪ North Dakota
▪ Montana
▪ Idaho
▪ Washington
▪ Alaska

92. ขอใหร้ะบชุื�อรัฐที�มพีรมแดนตดิประเทศแคนาดามาหนึ�งรัฐ
▪ เมน
▪ นวิแฮมป์เชอร์
▪ เวอรม์อนต์
▪ นวิยอรก์
▪ เพนซลิวาเนยี
▪ โอไฮโอ
▪ มชิแิกน
▪ มนินโิซตา
▪ นอรท์ดาโคตา
▪ มอนตานา
▪ ไอดาโอ
▪ วอชงิตนั
▪ อลาสกา้

28

USAHello.org



100 Civics Questions and Answers (2008 version)
100 คาํถามและคาํตอบเกี�ยวกบัความเป็นพลเมอืง (เวอรช์นั 2008)

93. Name one state that borders Mexico.
▪ California
▪ Arizona
▪ New Mexico
▪ Texas

93. ขอใหร้ะบชุื�อรัฐที�มพีรมแดนตดิกบัประเทศเม็กซโิกมามาหนึ�งรัฐ
▪ แคลฟิอรเ์นยี
▪ อรโิซนา
▪ นวิเม็กซโิก
▪ เท็กซสั

94. What is the capital of the United States?*
▪ Washington, D.C.

94. เมอืงหลวงของสหรัฐอเมรกิามชีื�อวา่อะไร*
▪ กรงุวอชงิตนั ดซีี

95. Where is the Statue of Liberty?*
▪ New York (Harbor)
▪ Liberty Island
[Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson (River).]

95. เทพเีสรภีาพตั �งอยูท่ี�ใด*
▪ (ทา่เรอื) นวิยอรก์
▪ เกาะลเิบอรต์ี
[หรอือาจตอบวา่ นวิเจอรซ์ยี,์ ซึ�งอยูใ่กลเ้มอืงนวิยอรก์, และอยูบ่นแมนํ่�า ฮดัสนั]
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B: Symbols
ข: สญัลกัษณ์

96. Why does the flag have 13 stripes?
▪ because there were 13 original colonies
▪ because the stripes represent the original colonies

96. เพราะเหตใุดธงชาตสิหรัฐจงึม ี13 แถบ
▪ เพราะไดม้าจากอาณานคิมดั �งเดมิ 13 แหง่
▪ เพราะแตล่ะแถบแสดงถงึตวัแทนดั �งเดมิของแตล่ะอาณานคิม

97. Why does the flag have 50 stars?*
▪ because there is one star for each state
▪ because each star represents a state
▪ because there are 50 states

97. เพราะเหตใุดจงึมดีาว 50 ดวงบนธงชาต*ิ
▪ เพราะดาวแตล่ะดวงคอืแตล่ะรัฐของอเมรกิา
▪ เพราะดาวแตล่ะดวงเป็นตวัแทนของแตล่ะรัฐ
▪ เพราะสหรัฐอเมรกิาม ี50 รัฐ

98. What is the name of the national anthem?
▪ The Star-Spangled Banner

98. เพลงชาตขิองสหรัฐมชีื�อวา่อะไร
▪ ชื�อเพลงคอื The Star-Spangled Banner

C: Holidays
ค: วนัหยดุ
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99. When do we celebrate Independence Day?*
▪ July 4

99. เราฉลองวนัประกาศเอกราชเมื�อใด*
▪ วนัที� 4 กรกฎาคม

100. Name two national U.S. holidays.
▪ New Year’s Day
▪ Martin Luther King, Jr. Day
▪ Presidents’ Day
▪ Memorial Day
▪ Independence Day
▪ Labor Day
▪ Columbus Day
▪ Veterans Day
▪ Thanksgiving
▪ Christmas

100. ระบวุนัหยดุประจําชาตขิองประเทศสหรัฐอเมรกิามา 2 วนั
▪ วนัปีใหม่
▪ วนัรําลกึถงึ มารต์นิ ลเูทอร ์คงิ, จเูนยีร ์วนั
▪ วนัประธานาธบิดี
วนัรําลกึถงึผูก้อ่ตั �งประเทศ

▪ วนัประกาศเอกราช
▪ วนัแรงงาน
▪ วนัโคลมับสั
▪ วนัทหารผา่นศกึ
▪ วนัขอบคณุพระเจา้
▪ วนัครสิตม์าส
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