
Civics Questions and Answers (65/20 Exemption)
คําถามและคําตอบสําหรับพลเมอืง (ยกเวน้ 65/20)

1. What is one right or freedom from the First Amendment?
▪ Speech
▪ Religion
▪ Assembly
▪ Press
▪ Petition the government

1. บทบญัญัตแิกไ้ขเพิ�มเตมิบทแรกระบถุงึสทิธหิรอืเสรภีาพดา้นใด
▪ การพดู
▪ ศาสนา
▪ การชมุนุม
▪ สื�อมวลชน
▪ รอ้งเรยีนรัฐบาล

2. What is the economic system in the United States?
▪ The capitalist economy
▪ market economy

2. สหรัฐอเมรกิามรีะบบเศรษฐกจิแบบใด
▪ ระบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิม
▪ ระบบเศรษฐกจิแบบตลาด

3. Name one branch or part of the government.
▪ Congress
▪ Legislative
▪ President
▪ Executive
▪ The courts
▪ Judicial

3. จงระบชุื�อหน่วยงานหรอือํานาจหนึ�งฝ่ายของรัฐบาล
▪ รัฐสภา
▪ ฝ่ายนติบิญัญัติ
▪ ประธานาธบิดี
▪ ฝ่ายบรหิาร
▪ ศาล
▪ ฝ่ายตลุาการ
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4. What are the two parts of the U.S. Congress?
▪ The Senate and House (of Representatives)

4. รัฐสภาของสหรัฐอเมรกิาแบง่ออกเป็นสองสว่น จงระบุ
▪ รัฐสภาและสภา (ผูแ้ทนราษฎร)

5. 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.] Visit
senate.gov to find your state’s U.S. Senators.

5. จงระบชุื�อวฒุสิมาชกิปัจจบุนัของรัฐที�คณุพํานักอยูม่าหนึ�งคน
▪ คําตอบหลากหลาย [ผูท้ี�อาศยัอนู่ในเขตปกครองพเิศษโคลมัเบยีและในเขตปกครองพเิศษอื�นๆของ
สหรัฐอเมรกิาควรตอบวา่ กรงุวอชงิตนัดซี ี(หรอืดนิแดนที�ผูส้มคัรสอบอาศยัอยู)่ ไมม่วีฒุสิมาชกิ] ไปที�
senate.gov เพื�อคน้หาวฒุสิมาชกิสหรัฐในรัฐของคณุ

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

6. การเลอืกตั �งประธานาธบิดจัีดขึ�นในเดอืนใด
▪ พฤศจกิายน

7. 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.

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

8. 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.]

8. เมอืงหลวงของรัฐคณุคอือะไร
▪ คําตอบอาจแตกตา่งกนั [ผูท้ี�อาศยัอยูใ่นเขตปกครองพเิศษโคลมัเบยี ควรตอบวา่ดซี ี(D.C.) ไมม่ฐีานะเป็น
รัฐ และไมม่ ีเมอืงหลวง ผูอ้าศยัของดนิแดนของสหรัฐควรระบชุื�อเมอืงหลวงของดนิแดน]

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

9. พรรคการเมอืงสองพรรคใหญข่องสหรัฐคอือะไร
▪ เดโมแครตและรพัิบลกินั
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10. What is one responsibility that is only for United States citizens?
▪ Serve on a jury
▪ Vote in a federal election

10. อะไรคอืความรับผดิชอบหนึ�งอยา่งของพลเมอืงสหรัฐอเมรกิาเทา่นั�น
▪ ทําหนา้ที�เป็นลกูขนุ
▪ ลงคะแนนเลอืกตั �งรัฐบาลกลาง

11. How old do citizens have to be to vote for President?
▪ Eighteen (18) and older

11. พลเมอืงตอ้งมอีายเุทา่ไรจงึจะมสีทิธลิงคะแนนเลอืกตั �งประธานาธบิดไีด ้
▪ สบิแปด (18) ปีขึ�นไป

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

12. วนัไหนคอืวนัสดุทา้ยที�คณุสามารถสง่แบบฟอรม์ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา
▪ 15 เมษายน

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

13. ใครเป็นประธานาธบิดคีนแรก
▪ (ยอรช์) วอชงิตนั

14. 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

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

15. Name one war fought by the United States in the 1900s.
▪ World War I
▪ World War II
▪ Korean War
▪ Vietnam War
▪ (Persian) Gulf War
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15. ขอใหร้ะบหุสกันึ�งในสงครามที�สหรัฐอเมรกิาไดเ้ขา้ตอ่สูใ้นชว่งศตวรรษที� 20
▪ สงครามโลกครั�งที� 1
▪ สงครามโลกครั�งที� 2
▪ สงครามเกาหลี
▪ สงครามเวยีดนาม
▪ สงครามอา่ว (เปอรเ์ซยี)

16. What did Martin Luther King, Jr. do?
▪ Fought for civil rights
▪ Worked for equality for all Americans

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

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

17. เมอืงหลวงของสหรัฐอเมรกิามชีื�อวา่อะไร
▪ กรงุวอชงิตนั ดซีี

18. 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).]

18. เทพเีสรภีาพตั �งอยูท่ี�ใด
▪ (ทา่เรอื) นวิยอรก์
▪ เกาะลเิบอรต์ี
[หรอือาจตอบวา่ นวิเจอรซ์ยี,์ ซึ�งอยูใ่กลเ้มอืงนวิยอรก์, และอยูบ่นแมนํ่�า ฮดัสนั]

19. 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

19. เพราะเหตใุดจงึมดีาว 50 ดวงบนธงชาติ
▪ เพราะดาวแตล่ะดวงคอืแตล่ะรัฐของอเมรกิา
▪ เพราะดาวแตล่ะดวงเป็นตวัแทนของแตล่ะรัฐ
▪ เพราะสหรัฐอเมรกิาม ี50 รัฐ

20. When do we celebrate Independence Day?
▪ July 4
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20. เราฉลองวนัประกาศเอกราชเมื�อใด
▪ วนัที� 4 กรกฎาคม
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