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1. What is the supreme law of the land? วอ็ท อีส เดอะ ซูพรีม ลอร์ ออฟ เดอะ แลนด ์– (กฏหมาย
สูงสุดของประเทศคืออะไร) 
ตอบ  the Constitution - เดอะ คอนสติทวิช่ัน  — รัฐธรรนูญ 
 
2. What does the Constitution do? – วอ็ท ดาส เดอะ คอนสตะทิ้วช่ัน ดู – รัฐธรรมนูญมีหน้าท่ีอะไร 
ตอบ   -  sets up the government – เซต็อัพ  เดอะ โกเวอร์เมน็ต ์– จัดตัง้รัฐบาล 
          - defines the government – ดีไฟส ์เดอะ โกเวอร์เมน็ต ์– กาํหนดแนวทางของรัฐบาล 
          -  protects basic rights of Americans- โปรเทค็ส ์เบสคิ ไรท ์ออฟ อเมริกัน 
 
3. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What 
are these words?–คาํพูด 3 คาํแรกท่ีบัญญัติไวบ้นรัฐธรรมนูญคืออะไร 
ตอบ  We the People  -- วี เดอะ พีเพ้ิล  -- เราคืออเมริกัน 
 
4. What is an amendment? – วอ็ท อีส แอน เอเมดเมน็ต ์– เอเมดเมน็ต ์คืออะไร  
ตอบ        -  a change (to the Constitution)  -- เอะ เชง้จ ์( ทู เดอะ คอนสติทิ้วช่ัน) – การ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขรัฐธรรมนูญ 
-     an addition (to the Constitution) – แอน แอดดิช่ัน ( ทู เดอะ คอนสติทิ้วช่ัน) – การเพิม่เติมใน
รัฐธรรมนูญ 
 
5. What do we call the first ten amendments to the Constitution?   วอ็ท ดู วี คอล  เฟิร์ส 
เทน็ อาเมดเมน็ตส์ ทูเดอะ คอนสติทิ้วช่ัน ( เราเรียกการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ 10 ขอ้แรกวา่อะไร) 
ตอบ   the Bill of Rights – เดอะ บวิ ออฟ ไรทส์ 
 
6. What is one right or freedom from the First Amendment?* วอ็ท อีส วัน ไรท ์ออ ฟรีดอม 
ฟรอม เดอะ เฟิร์ส เอเมดเมน็ต ์(หน่ึงในสทิธิหรืออิสรภาพจากเฟิร์สเอเมดเมน็ตคื์ออะไร) 
  ตอบ     speech  -- สปีช – การพูด 
 
7. How many amendments does the Constitution have? – ฮาว เมน่ี เอเมดเมน็ตส์ ดาส 
เดอะ คอนสติทิ้วช่ัน แฮฟ -- มีการแกไ้ขกฏหมายในรัฐธรรมนูญทัง้หมดก่ีครัง้ 
ตอบ twenty-seven (27) – ทะเวน้ท้ีเซเวน่ 
 
8. What did the Declaration of Independence do? วอ็ท  ดิด  เดอะ  ดีแคลร์เรช่ัน  ออฟ  อินดี
เพน็เดน็ท ์ดู   (เดอะ ดีแคลเรช่ัน ออฟ อินดีเพนเดน็ซ ์มีไวท้าํอะไร) 



ตอบ  - announced our independence (from Great Britain)  - แอนเน๊าส ์อาวเออ อินดีเพ
นเด๊นซ(์ฟรอม กร๊ีท บริททชิ)( ประกาศความเป็นเอกราชจากอังกฤษ) 
     -  Declared our independence (from Great Britain) -ดีแคลร์ อาวเออ อินดีเพนเด๊นซ ์(
ฟรอม กร๊ีท บริททชิ) ( ประกาศอิสระภาพจากอังกฤษ) 
     -  Said that the United States is free (from Great Britain) - เซด แดท เดอะ นูไนเตท็ สะ
เตทส ์อีส ฟรี ( สหรัฐอเมริกาเป็นอิสระจากอังกฤษโดยสิน้เชิง) 
 
9. What are two rights in the Declaration of Independence? วอ็ท อาร์ ทู ไรส ์อิน เดอะ ดี
แคลเรช่ัน ออฟ อินดีเพนเดน็ซ ( บอกสทิธิท่ีบัญญัติไวใ้น ดีแคลเรช่ัน ออฟ อินดีเพนเดน็ซ) 
ตอบ       + life    -- ไลฟ์ -- การมีชีวติและการดาํรงชีวติ 
+ liberty -- ไลเบอร์ต้ี   -- อิสระภาพ 
+ pursuit of happiness -- เพอซูท ออฟ แฮปปิเนส -- สทิธิการสร้างความสุข ทาํให้ตนมีความสุข 
 
10. What is freedom of religion? วอ็ท อีส เดอะ ฟรีดอ้ม ออฟ รีลิเจ่ียน (อิสระภาพการเลือกศาสนาคือ
อะไร) 
ตอบ  You can practice any religion, or not practice a religion. ยู แคน แพลกทสิ เอน่ี รีลิ
เจ่ียน, ออ น็อท แพรกทสิ เอะ รีลิเจ่ียน - คุณสามารถนับถือศาสนาใดกไ็ด ้หรือไมนั่บถือกไ็ด ้
 
11. What is the economic system in the United States? วอ็ท อีส เดอะ อีโคโนมิก อิน เดอะ 
ยูไนเตด็ สเตส็    (สหรัฐอเมริกาใชร้ะบบเศรษฐศาสตร์แบบใด ) 
ตอบ  capitalist economy - แคปิตอลลิส อีโคโนม่ี 
   - market economy - มาร์เกต็ อีโคโนม่ี 
 
12. What is the “rule of law”? วอ็ท อีส เดอะ รู ออฟ ลอ? อะไรคือขอ้บังคับของกฏหมาย 
ตอบ     Everyone must follow the law. - เอเวอร่ีวัน มัส ฟอโล เดอะ ลอร์ - ทุกคนตอ้งอยูภ่ายใตก้ฏ
หมาย 
        ++ Leaders must obey the law. - ลีดเดอ้ส ์มัส โอเบย ์เดอะ ลอร์ - ผูนํ้าตอ้งทาํตามกฏหมาย 
        ++ Government must obey the law.- โกเวร์ินเมน็ท ์มัส โอเบย ์เดอะ ลอร์ - รัฐบาลตอ้งทาํตา
มกฏหมาย 
        ++ No one is above the law.- โน วัน อีส อะโบฟ เดอะ ลอร์ - ไมมี่ใครอยูเ่หนือกฏหมาย 
 
B: System of Government 
13. Name one branch or part of the government. เนม วัน แบรนช ์ออ พาร์ท ออฟ เดอะ โก
เวร์ินเมน็ท ์
            (บอกหน่ึงในสามสามขา หรือ สว่นประกอบของโครงสร้างระบบรัฐบาล) 
ตอบ       ++ Congress - คองเกรส 
++ legislative - ลีจิสเลทีฟ ( ฝ่ายงานกฏหมาย) 
++ President – พรีซิเดน็ท ์(ประธานาธิบดี) 
++ executive - อีเซก้ควิทีฟ (สาํนักงานฝ่ายบริหาร) 



++ the courts - เดอะ คอร์ท - ศาล 
++ judicial - จิวดิเช่ียว (การพิพากษาหรือกระทรวงยุติธรรม) 
 
14. What stops one branch of government from becoming too powerful? 
ตอบ           ++ checks and balances - เชค็ส ์แอน บาลานซ ์- การถว่งดุลอาํนาจ 
++ separation of powers - เซเพอเรทช่ัน ออฟ พาวเวอร์ - การแบง่แยกอาํนาจไมใ่ห้อยูกั่บฝ่ายใดฝ่าย
หน่ึงมากเกินไป 
 
15. Who is in charge of the executive branch? ฮูอีสอินชาร์จออฟ เดอะ อีเซก็ควิทีฟ แบรนช ์(
ใครเป็นผูกุ้มอาํนาจสูงสุดของฝ่ายบริหาร) 
ตอบ   ++ the President -- พรีซิเดน็ท ์- ประธานาธิบดี 
 
16. Who makes federal laws? ฮู เมค็ส ์เฟเดอรอล ลอร์ส - ใครเป็นคนออกกฏหมายเฟเดอร์รอล 
ตอบ       ++ Congress - คองเกรส 
            ++ Senate and House (of Representatives) - ซีเนท แอนด ์เฮาส ์ออฟ รีพรีเซน็เตทีฟ (
วุฒสิมาชิก และ สส) 
++ (U.S. or national) legislature - ลีจีสเลเชอ่ร์ - สภานิติบัญญัติ 
 
17. What are the two parts of the U.S. Congress? วอ็ท อาร ์ท ูพาร์ท ออฟ เดอะ คองเกรส(องค์
ประกอบของสภาคองเกรสคืออะไรบา้ง) 
ตอบ  ++ the Senate and House (of Representatives) - ซีเนท แอนด ์เฮาส ์ออฟ รีพรีเซน็เตทีฟ (
วุฒสิมาชิก และ สส) 
 
18. How many U.S. Senators are there? ฮาว เมน่ี ยูเอศ ซีเนเตอร์ อาร์ แดร์ (มีวุฒสิมาชิกใน
คองเกรสก่ีคน) 
ตอบ   ++ one hundred (100) --วันฮันเดรด 100 คน 
 
19. We elect a U.S. Senator for how many years? วี อิเลก็ เอะ ยูเอส ซีเนเตอร์ ฟอร์ ฮาว เมน่ี 
เยียร์ส 
            ( เรามีการเลือกวุุฒสิมาชิกทุกก่ีปี ) 
ตอบ  ++ six (6)  -- ซิก -- มีการเลือกตัง้วุฒสิมาชิกทุกๆ หกปี 
 
20. Who is one of your state’s U.S. Senators now? ฮู อีส วัน ออฟ ยัวร์ 
ตอบ #คน้หาช่ือตามเมืองท่ีทา่นอาศัย 
 
21. The House of Representatives has how many voting members? เดอะ เฮาส ์ออฟ รี
พรีเซน็เตทีฟ แฮส ฮาว เมน่ี โว๊ทิง่ เมมเบอร์ส? (สภาผูแ้ทนราษฏร มีสมาชิท่ีไดรั้บเลือกเขา้มาจาํนวนก่ีคน) 
ตอบ  ++ four hundred thirty-five (435) -- โฟ ฮัน เดรด เตอต้ี-ไฟว ์
 



22. We elect a U.S. Representative for how many years? วี อิเลก็ เอะ ยูเอส รีพรีเซน็เตทีฟ 
ฟอร์ ฮาวเมน่ีเยียร์ส 
ตอบ ++ two (2) 
 
23. Name your U.S. Representative. เนม ยัวร์ ยูเอส รีพรีเซน็เตทีฟ ( บอกช่ือ สส ) 
ตอบ    #คน้หาตามช่ือเมืองท่ีทา่นอาศัยอยู ่
 
24. Who does a U.S. Senator represent?ฮู ดาส เอะ ยูเอส ซีเนเตอร์ รีพรีเซน็ต ์(วุฒสิมาชิกทาํงาน
เป็นปากเสยีงให้ใคร) 
ตอบ ++ all people of the state - ออล พีเพ้ิล ออฟ เดอะ สะเตท็ (ทาํงานเป็นปากเสยีงให้ทุกคน) 
 
25. Why do some states have more Representatives than other states? วาย ดู ซัม สะ
เตส แฮฟ มอร์ รีพรีเซน็เตทีฟ แดน อาร์เตอ้ร์ สะเตส็ (ทาํไมบางรัฐถึงมี สส มากกวา่รัฐอ่ืน) 
ตอบ       ++ (because of) the state’s population -บี คอส ออฟ เดอะ สะเตส็ พอพพูเลช่ัน - เพราะ
จาํนวนประชากร 
 
26. We elect a President for how many years? วี อิเลก็ท ์เอะ พรีซิเดน็ท ์ฟอร์ ฮาว เมน่ี เยียส ์(
เลือกตัง้ประธานาธิบดีทุกๆ ก่ีปี) 
ตอบ  four (4) 
 
27. In what month do we vote for President? อิน วอ็ท มันท ์ดู วี โว๊ท ฟอร์ พรีซิเดน็ท ์(มีการ
เลือกตัง้ประธานาธิบดีในเดือนใด) – 
ตอบ  November -- โนเวม็เบอร์ (พฤศจิกายน) 
 
28. What is the name of the President of the United States now? ว๊อท อีส เดอะ เนม 
ออฟ เดอะ พรีซิเดน็ท ์ออฟ เดอะ ยูไนเตท็ สะเตส? (ช่ือประธานาธิบดี) 
ตอบ  Trump 
 
29. What is the name of the Vice President of the United States now? ว๊อท อีส เดอะ 
เนม ออฟ เดอะ ไวซ ์พรีซิเดน็ท ์(รองประธานาธิบดีช่ืออะไร) 
ตอบ ++ Mike Pence  
 
30. If the President can no longer serve, who becomes President? อีฟ เดอะ พรีซิเดน็ท ์
แคน โน ลองเกอ้ เซิร์ฟ, ฮู บีคัมส ์พรีซิเดน็ท?์ (ถา้ประธานาธิบดีไมส่ามารถทาํงานหรือดาํรงตาํแหน่งได ้ใครจะ
ข้ึนมาเป็นประธานาธิบดีแทน) 
ตอบ the Vice President - ไวซ ์พรีซีเดน้ท ์(รองประธานาธิบดี) 
 
34. Who vetoes bills?  ฮู วี โตส้ ์บวิส ์ใครท่ีมีสทิธิแยง้กฏหมายได ้
ตอบ ++ the President  เดอะ พรีซิเด๊นซ ์(ประธานาธิบดี) 



 
35. What does the President’s Cabinet do? วอ็ท ดาส เดอะ พรีซิเดน้ทส์ คาบเิน็ท ดู? (คณะ
รัฐมนตรีมีหน้าท่ีอะไร) 
ตอบ advises the President - แอดไวซ ์เดอะ พรีซิเด๊นท ์(มีหน้าท่ีแนะนําประธานาธิบดี) 
 
36. What are two Cabinet-level positions? วอ็ท อาร์ ทู คาบเิน็ท เลเวล? (คณะรัฐมนตรีมี
ตาํแหน่งก่ีลาํดับชัน้ และอะไรบา้ง บอกมาสองตาํแหน่ง) 
ตอบ   Secretary of Labor - เซคเครทแทร่ี ออฟ เลบอร์ (รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน) 
      Vice President - ไวซ ์พรีซิเด๊นท ์(รองประธานาธิบดี) 
 
37. What does the judicial branch do? วอ็ท ดาส เดอะ จิวดิเช่ียว แบรนช ์ดู (ฝ่ายยุติธรรมมีหน้าท่ี
อะไร) 
ตอบ       reviews laws – รีววิ ลอส ์(พิจารณากฏหมาย) 
            explains laws - เอก็ซเพลนส ์ลอส ์(อธิบายตัวบทกฏหมาย) 
                 resolves disputes (disagreements) - รีซอฟ ดีสพ้ิวส ์(แกไ้ขขอ้พิพาท) 
decides if a law goes against the Constitution - ดีไซส ์อีส เอะ ลอ โกส ์อะเกนสท์ เดอะ อินสะ
ติจูท 
(พิจารณาและตัดสนิ หากมีกรณีท่ีกฏหมายไปตอ่ตา้นหรือขัดตอ่หลักรัฐธรรมนูญ) 
 
38. What is the highest court in the United States?วอ็ท อีส เดอะ ไฮเอส็ท ์คอร์ท อิน เดอะ ยู
ไนเตท็สเตท็ส ์
(ศาลสูงสุดของอเมริกาคือศาลใด) 
ตอบ  the Supreme Court -- ซุพรีม คอร์ท (ศาลสูง) 
 
39. How many justices are on the Supreme Court? ฮาว เมน่ี จัสทสิ อาร์ ออน เดอะ ซุพรีม 
คอร์ท (มีศาลตัดสนิพิจารณาคดีอยูใ่น ศาลสูงมีก่ีศาล) 
ตอบ   nine (9) 
 
40. Who is the Chief Justice of the United States now? ฮู อีส เดอะ ชีฟ จัสทสิ ออฟ เดอะ 
ยูไนเตด็สะเตท็ นาว? (ใครคือผูพิ้พากษาของศาลสูงในสหรัฐตอนน้ี) 
 ตอบ  John Roberts (John G. Roberts, Jr.)- จอหน์ จี โรเบร์ิตส, จูเนียร์ 
 
41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What 
is one power of the federal government? อันเดอ้ร์ อาวเออร์ คอนสติจูช่ัน,ซัม พาวเวอร์ บีลอง ทู 
เดอะ เฟเดอรอล โกเวร์ินเม๊นท.์ วอ็ท อีส วัน พาวเวอร์ ออฟ เดอะ เฟเดอรอบ โกเวร์ินเมน้ (ภายใตก้ฏหมาย
รัฐธรรมนูญของสหรัฐ อาํนาจท่ีรัฐบาลพึงมีคืออะไร บอกมาหน่ึงขอ้) 
ตอบ            -          to print money -- ทู ปร๊ิน ม่ันน่ี (พิมพธ์นบัตร) 
-             to declare war -- ทู ดีแคลร์ วอร์ (ประกาศการทาํสงคราม) 
-             to create an army -- ทู คลีเอท แอน อาร์ม่ี (ตัง้กองทัพ) 



 
42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power 
of the states? 
อันเดอ้ร์ อาวเออร์ คอนสติจูช่ัน,ซัม พาวเวอร์ บีลอง ทู เดอะ สะเตท็ส.์ วอ็ท อีส วัน พาวเวอร์ ออฟ เดอะ สะ
เตท็ส ์
ตอบ give a driver’s license - กีฟ เอะ ไดรฟ์เวอร์ไลเซน่ซ ์(การออกใบขับข่ี) 
 
43. Who is the Governor of your state now?ฮู อีส เดอะ โกเวร์ินเนอร์ ออฟ ยัวร์ สะเตท็ นาว (
ใครคือผูว้า่รัฐของคุณ) 
ตอบ #คน้หาตามรัฐท่ีทา่นอยู ่
 
44. What is the capital of your state? วอ็ท อีส เดอะ แคปิตอล ออฟ ยัวร์ สะเตท็ (เมืองหลวงของรัฐ
ทา่นช่ือวา่อะไร) 
ตอบ Ridmond 
 
45. What are the two major political parties in the United States? วอ็ท อาร์ ทู เมเจอร์ โพ
ลิติคอล พาร์ท้ีส ์อิน เดอะ ยูไนเตด็ สะเตท็ส?์ ( พรรคการเมืองใหญส่องพรรคในอเมริกาคือ ?) 
ตอบ Democratic and Republican - ดีโมคราติค แอนด ์รีพับบลิแกน้ 
 
46. What is the political party of the President now? วอ็ท อีส เดอะ โพลิติคอล พาร์ท้ี ออฟ 
เดอะ พรีซิเด๊นท ์นาว? (ประธานาธิบดีคนปัจจุบันสังกัดอยูพ่รรคใด) 
ตอบ Republicant รีพับบีกัน 
 
47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? วอ็ท อีส 
เดอะ เนม ออฟ เดอะ สป๊ีกเกอ้ ออฟ เดอะ เฮา้ส ์ออฟ รีพรีเซน็เตทีฟ? (ใครคือโฆษกรัฐบาล) 
ตอบ Nancy polocy 
 
48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe 
one of them. แดร์ อาร์ โฟว ์เอเมดเมน็ต ์ทู เดอะ คอนสะติทวิช่ัน อะเบ๊า ฮู แคน โว๊ต. เดสไครบ ์วัน ออฟ 
เดม็ 
ตอบ  Any citizen can vote. (Women and men can vote.) - เอน่ี ซิติเซน่ แคน โวท( วูเมน่ แอน 
เมน็ แคนโวท็) 
 
49. What is one responsibility that is only for United States citizens? วอ็ท อีส วัน เรส
ปอนสบิลิิท้ี แดท อีส โอนล่ี ฟอร์ ยูไนเตท็ สะเตทส ์ซิติเซน่ (หน่ึงในหน้าท่ีของพลเมืองอเมริกันคืออะไร บอกมา
หน่ึงอยา่ง) 
ตอบ  vote in a federal election โว๊ท อิน เอะ เฟเดอรอล อิเลก็ช่ัน 
 



50. Name one right only for United States citizens. เนม วัน ไรท ์โอนล่ี ฟอร์ ยูไนเตท็ สะ
เตท็ส ์
ตอบ  vote in a federal election - โวท็ อิน เดอะ เฟเดอรอล อิเลก็ช่ัน 
  
51. What are two rights of everyone living in the United States? 
ตอบ       ++ freedom of speech - ฟรีดอ้ม ออฟ สปีช (อิสระทางการพูด) 
++ freedom of worship - ฟรีดอ้ม ออฟ วอร์ชิพ (อิสระในการทาํพิธีการ(ศาสนา)) 
 
52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? วอท ดู วี โชว ์
โลโยต้ี ทู เวน วี เซย ์เดอะ เพลจ ออฟ อัลลีเจ่ียน? (เราแสดงความซ่ือสัตย ์ภักดีตอ่ใครเม่ือเรากลา่วปฏิญาน
ความจงรักภักดี)  
ตอบ   the United States – เดอะ ยูไนเตด็สเตท็ส ์
       the flag     - เดอะ แฟลก็ 
 
53. What is one promise you make when you become a United States citizen? วอ็ท 
อีส วัน โพรมิส ยู เมค็ เวน็ ยู บีคัม เอะ ยูไนเตด็สเตท็ส ์ซิติเซน่ 
ตอบ  be loyal to the United States บี โลยอล ทู เดอะ ยูไนเตด็สเตท็ส ์(ซ่ือสัตยต์อ่สหรัฐอเมริกา) 
 
54. How old do citizens have to be to vote for President? ฮาว โอลด ์ดู ซิติเซน่ แฮฟ ทู บี ทู 
ฟอร์ พรีซิเดน็ท?์ (อายุก่ีปีจึงจะสามารถเลือกตัง้ประธานาธิบดีได)้ 
ตอบ  eighteen (18) and older – เอท็ทีน แอน โอเดอ้ร์ 
 
55. What are two ways that Americans can participate in their democracy? วอ็ท อาร์ 
ทู เวย ์แดท อเมริกัน แคน พาทซิิเพท อิน แดร์ ดีโมคราซ่ี? ( บอกวธีิการท่ีอเมริกันเขา้ไปมีสว่นร่วมเพ่ือ
แสดงออกถึงประชาธิปไตย) 
ตอบ       ++ vote โวท (เลือกตัง้) 
            ++ help with a campaign – เฮพ วติ เอะ แคมเปนจ ์(ชว่ยหาเสยีง) 
 
59. Who lived in America before the Europeans arrived? ฮุ ลีฟท ์อิน อเมริกา  บีฟอร์ เดอะ 
ยูโรเป่ียน อาไรฟ์ (ใครอาศัยอยูใ่นอมเริกามากอ่น 
ตอบ       ++ American Indians อเมริกันอินเดียน 
            ++ Native Americans เนทีฟอเมริกัน 
 
60. What group of people was taken to America and sold as slaves? วอ็ท กรุ๊ป ออฟ พี
เพ้ิล วอส เทคเคน้ ทู อเมริกา แอน โซล แอส สเลฟ ? บุคคลกลุม่ใดท่ีถูกนําตัวมาอเมริกาเพ่ือขายเป็นทาส 
ตอบ       ++ Africans  อาฟฟริกัน 
  
61. Why did the colonists fight the British? วาย ดิด เดอะ โคโลนิส ไฟท ์เดอะ บริททชิ? เพราะ
เหตุใดโคโลนิสถึงตอ่สูกั้บอังกฤษ 



ตอบ ++ because of high taxes (taxation without representation) บีคอสออฟ ไฮ แทกซ ์(
แทกเซช่ัน with representation)  เพราะมีการเกบ็ภาษีท่ีแพงเกินจริง 
     ++ because the British army stayed in their houses (boarding, quartering) บีคอส 
เดอะ บริททชิ อาร์ม่ี สะเตย ์อิน แดร์เฮาส ์เพราะทหารจากอังกฤษมาอาศัยอยูใ่นบา้น 
     ++ because they didn’t have self-government -  บีคอส เดย ์ดิด น็อท แฮฟ เซฟ โกเวร์ิน
เมนต ์( เพราะพวกเขาไมมี่รัฐบาลเป็นของตัวเอง) 
 
62. Who wrote the Declaration of Independence? ฮู โรท ์เดอะ ดีแคลยเ์รช่ัน ออฟ อินดิเพ
นเด๊นซ ์( ใครคือคนเขียน ดีแคลยเ์รช่ัน ออฟ อินดิเพนเด๊นซ)์ 
ตอบ ++ (Thomas) Jefferson โทมัส เจฟเฟอร์สัน 
 
63. When was the Declaration of Independence adopted? เวน วอส เดอะ ดีแคลร์เรช่ัน 
ออฟ อินดีเพนเดน็ซ ์อะด๊อฟเตด็? 
แคลร์เรช่ัน ออฟ อินดีเพนเดน็ซ ์มีการประกาศใชเ้ม่ือใด 
ตอบ  July 4, 1776 จูไลน์ ฟอร์ท เซเวน่ทีน เซเวน่ต้ีซ้ิก 
 
64. There were 13 original states. Name three. แดร์ เวอ เตอทีน ออริจินอล สะเตส เนม ตรี (
สมัยกอ่นอเมริกามี 13 รัฐ บอกมา 3 รัฐวา่มีอะไรบา้ง) 
ตอบ  New Hampshire -  นิว แฮมเชอร์ 
      Maryland  แมร่ีแลนด ์
      Virginia – เวอร์จิเนีย 
 
65. What happened at the Constitutional Convention? วอ็ท แฮปเป้น แอท เดอะ คอนสติทวิ
ช่ันนอล คอนเวอร์ช่ัน (มีอะไรเกิดข้ึนบา้งท่ีการประชุมรัฐธรรมนูญ) 
ตอบ        The Constitution was written. เดอะ คอนสติทวิช่ัน วอส ริทเทน็ (การร่างรัฐธรรมนูญ) 
             The Founding Fathers wrote the Constitution. เดอะ ฟาวด้ิง ฟาร์เธอร์ โร้ท เดอะ 
คอนสติทวิช่ัน (ผูก้อ่ตัง้ เขียนรัฐธรรมนูญ) 
 
66. When was the Constitution written? เวน วอส เดอะ คอนสติทวิช่ัน ริทเทน็ (รัฐธรรมนูญถูก
เขียนข้ึนเม่ือใด) 
ตอบ    1787 เซเวน่ทีนเอทต้ีเซเวน่ 
 
67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name 
one of the writers. เดอะ ฟีเดอรอลลิส เปเปอร์ส ซับพอร์ต เดอะ แพสเซจ ออฟ เดอะ ยูเอส คอนสติทวิช่ัน. 
เนม วัน ออฟ เดอะ ไรทเ้ดอ้?(ใครเป็นคนเขียนเฟเดอรอลลิสเปเปอร์ บอกมาหน่ึงช่ือ) 
ตอบ  (James) Madison เจมส ์แมดิสัน 
 
68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? วอ้ท อีส วัน ติง เบนจามิน แฟร้งก
ล้ิน อีส เฟมัส ฟอร์?(เบนจามิน แฟร้งกิน มีช่ือเสยีงในดา้นใดบา้ง บอกมาหน่ึงอยา่ง) 



ตอบ  U.S. diplomat ยูเอส ดีโพลแมท (ทางการฑูต) 
 
69. Who is the “Father of Our Country”? ฮู อีส เดอะ ฟาร์เตอร์ ออฟ อาวเออ้ร์ คันทร่ี? ใครคือผู้
กอ่ตัง้สหรัฐ 
++ (George) Washington จอหจ์ วอร์ชิงตัน 
70. Who was the first President?* ฮู วอส เดอะ เฟิร์ส พรีซิเดน้ท?์ 
++ (George) Washington จอหจ์ วอร์ชิงตัน 
 
71. What territory did the United States buy from France in 1803? วอ็ท เทอริทอร่ี ดิด 
เดอะ ยูไนเตท็ สะเตท็ บาย ฟรอม แฟรนซ ์อิน 1803? เขตปกครองใดท่ีสหรัฐไดท้าํการซ้ือมาจากฝร่ังเศสในปี 
1863 
++ Louisiana (หลุยสเ์ซียน่า) 
 
72. Name one war fought by the United States in the 1800s. เนม วัน วอร์ เฟ๊าท ์บาย เดอะ 
ยูไนเตด็ สะเตท็ อิน เดอะ 1800s ( บอกช่ือสง่ครามท่ีเกิดข้ึนในอเมริกามาหน่ึงช่ือ ) 
ตอบ  Civil War ซิวลิ วอร์ 
 
73. Name the U.S. war between the North and the South.เนม เดอะ ยูเอส วอร์ บีทวีน เดอะ 
น้อร์ท แอนด ์เดอะ เซา้ท ์
ตอบ  the Civil War เดอะ ซิวลิ วอร์ 
++ the War between the States เดอะ วอร์ บีทวีน เดอะ สะเตท็ส ์
 
74. Name one problem that led to the Civil War. เนม วัน โพรเบลิม แดท เลท็ ทู เดอะ ซิวลิ 
วอร์ 
ตอบ   slavery สเลเวอร่ี (เร่ือง ทาส ) 
 
75. What was one important thing that Abraham Lincoln did?* วอ้ท วอส วัน อิมพอแทน 
ติง แดท อับบราฮัม ลินคอน ดิด (อับบราฮัม ลินคอน ไดส้ร้างคุณประโยชน์ทีสาํคัญ อะไรบา้งบอกมา1 ขอ้) 
ตอบ ++ freed the slaves (Emancipation Proclamation) ฟรีด ์เดอะ สเลฟส ์(เลิกทาส) ( อีแมนซิ
เพช่ัน โปรเครเมช่ัน) 
 
76. What did the Emancipation Proclamation do? วอ้ท ดิด เดอะ อีแมนซิเพช่ัน โปรเครเมช่ัน 
ดู? ( เดอะ อีแมนซิเพช่ัน โปรเครเมช่ัน มีไวท้าํอะไร) 
ตอบ  - freed the slaves – ฟรีด ์เดอะ สะเลฟ (เลิกทาส) 
       - freed slaves in the Confederacy – ฟรีด ์สะเลฟส ์อิน เดอะ คอนฟีเดอร์เรซ่ี ( สัญญาร่วมลง
นาม ในการเลิกทาส) 
       - freed slaves in the Confederate states - ฟรีด ์สะเลฟส ์อิน เดอะ คอนฟีเดอร์เรซ่ี สะเตท็ส ์(
สัญญาร่วมลงนาม การเลิกทาสรัฐ) 



       - freed slaves in most Southern states - ฟรีด ์สะเลฟส ์อิน โมสท ์เซา้เทร์ิน สะเตท็ ( เลิก
ทาสในรัฐทางตอนใต)้ 
 
77. What did Susan B. Anthony do? วอ้ท ดิด ซูแซน แอนโทน่ี ดู? ( ซูแซน บี แอนโตน่ี สร้างคุณ
ประโยชน์อะไรบา้ง ) 
ตอบ       ++ fought for women’s rights – เฟ้าท ์ฟอร์ วูเมน่ ไรทส์ (ตอ่สูเ้พ่ือสทิธิสตรรี) 
            ++ fought for civil rights -  เฟ้าท ์ฟอร์ ซีวลิ ไรทส์ (ตอ่สูเ้พ่ือสทิธิมนุษยชน) 
 
78. Name one war fought by the United States in the 1900s.*เนม วัน วอร์ เฟ้าท ์บาย เดอะ 
ยูไนเตด็ สะเตทส ์
ตอบ    ++ World War I   โวดล์ วอร์ 1 
 
79. Who was President during World War I? ฮู วอส พรีซิเดน้ท ์ดูร่ิง เวร์ิล วอร์ 1?  ใครเป็น
ประธานาธิบดีตอนเกิดสง่ครามโลกครัง้ท่ี 1 
ตอบ        (Woodrow) Wilson – (วูดโรว ์) วลิสัน 
 
80. Who was President during the Great Depression and World War II?ฮู วอส พรีซิเด้
นท ์ดูร่ิง เดอะ กรีท ดีเพรสช่ัน แอนด ์เวร์ิล วอร์ 2? ใครเป็นประธานาธิบดีในยุคเศรษฐกิจตกตาํสุดขีดและสง่
ครามโลกครัง้ท่ี 2 
ตอบ ++ (Franklin) Roosevelt (แฟรงกล้ิน) โรสเวล็ท์ 
 
81. Who did the United States fight in World War II? ฮู ดิด เดอะ ยูไนเตท็ สะเตท็ ไฟท ์อิน 
เวร์ิล วอรื II? 
ตอบ        ++ Japan, Germany, and Italy – แจแปน, เจอมานี, แอน อิตาล่ี 
 
82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in? บีฟ
อร์ ฮี วอส พรีซิเดน้ท,์ ไอเซนฮาวเวอร์ วอส เอะ เจเนอรอล. วอ้ท วอส ฮี อิน? 
ตอบ  ++ World War II - เวร์ิล วอร์ 2 
 
83. During the Cold War, what was the main concern of the United States? (ดูร่ิง 
เดอะ โคลด ์วอร์, วอ้ท วอส เดอะ เมน คอนเซิร์น ออฟ เดอะ ยูไนเตท็ สะเตท็ 
ตอบ ++ Communism คอมมินิส 
 
84. What movement tried to end racial discrimination? วอ้ท มูฟเมน้ท ์ไทรด ์ทู เอนด ์เรเช่ี
ยล ดิสไครมิเนช่ัน? (การกระทาํใด ท่ีมุง่หมายให้เกิดความเสมอภาคทางสผิีว ) 
ตอบ ++ civil rights (movement) ซีวลิ ไรทส์ มูฟเมน้ท ์
 
85. What did Martin Luther King, Jr. do? วอ้ท ดิด มาร์ติน ลูเตอ้ร์ คงิ จูเนียร์ ดู(มาร์ติน ลูเตอ้ร์ คงิ 
จูเนียร์ สร้างคุณประโยชน์อะไรบา้ง) 



ตอบ       fought for civil rights - เฟ๊าท ์ฟอร์ ซิวลิ ไร้ท ์(ตอ่สูเ้พ่ือสทิธิมนุษยชน) 
            worked for equality for all Americans - เวร์ิค ฟอร์ อีคัวลิต้ี ฟอร์ ออล อเมริกัน(ตอ่สูเ้พ่ือ
ความเทา่เทียมกันของอเมริกันทุกคน) 
 
86. What major event happened on September 11, 2001, in the United States? วอ้ท 
เมเจอ้ร์ อะเว๊นท ์แอปเป้นด ์ออน เซบเทมเบอ้ร์ อีเลเวน่ ทูเต๊าซ่ันวัน,อิน ดิ ยูไนเตด็ สะเตท็ส ์? (มีเหตุการณ์สาํ
คัยอะไรเกิดข้ึนกับอเมริกาเม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2001) 
ตอบ  Terrorists attacked the United States. เทอร์โรริส แอทแทคด ์เดอะ ยูไนเตท็ สะเตท็ (ผู้
กอ่การร้ายโจมตี) 
 
87. Name one American Indian tribe in the United States. เนม วัน ออฟ อเมริกัน อินเดียน 
ไทรบ ์อิน ดิ ยูไนเตท็ สะเตท(บอกช่ือเผา่อินเดียนแดงมา 1 ช่ือ) 
Cherokee -เชอโรกี  
Cheyenne – ชีเยน  
Seminole - เซมิโนลย ์
 Inuit – อินุอิท 
Navajo - นาวาโฮ ่  
Arawak – อะราวัก  
 Shawnee – ชอวน่ี์  
Mohegan - โมหิแกน  
Chippewa - ชิพพีวา  
Choctaw - ชอคทาว  
Huron – ฮูรอน  
Pueblo - พีโบล  
Oneida – โอเนดา้  
 Apache - อะแพชช่ี  
Lakota – ลาโกตา้  
Iroquois - อิโรเควส  
Crow – โครว ์  
 Creek - คร้ีก Teton – ทีทอน  
Blackfeet Hopi - โฮปิ 
 
C: Geography 
 
88. Name one of the two longest rivers in the United States.เนม วัน ออฟ เดอะ ทู ลองเกส
ท ์ริเวอ่ร์ อิน ดิ ยูไนเตท็ สะเตท? (บอกช่ือแมนํ่า้สายท่ียาวท่ีสุดของอเมริกามาสองช่ือ) 
ตอบ            Missouri (River) - มิสซูริ 
 Mississippi (River) – มิสซิสซิบป้ี 
 



89. What ocean is on the West Coast of the United States? วอ้ท โอเช่ียน อีส ออน เดอะ 
เวส โคสท ์ออฟ ดิ ยูไนเตท็ สะเตท (มหาสมุทรอะไรท่ีอยูท่างทศิตะวันตกของอเมริกา) 
ตอบ            Pacific (Ocean) แปซิฟิก 
 
90. What ocean is on the East Coast of the United States? วอ้ท โอเช่ียน อีส ออน เดอะ อีส
ท ์โคสท ์ออฟ ดิ ยูไนเตท็ สะเตท (มหาสมุทรอะไรท่ีอยูท่างทศิตะวันออกของอเมริกา) 
ตอบ       Atlantic (Ocean) -แอทแลนติค (มหาสมุทรแอทแลนติก) 
 
91. Name one U.S. territory.เนม วัน ออฟ ยูเอส เทอริทอร่ี (บอกช่ืออาณาเขตปกครองของอเมริกามา
หน่ึงช่ือ) 
ตอบ            Guam - กวม (เกาะกวม) 
 
92. Name one state that borders Canada. เนม วัน สเตท แดท บอร์เดอ้ส ์แคนาดา (บอกช่ือรัฐท่ี
ติดกับประเทศแคนาดามาหน่ึงรัฐ) 
ตอบ            Washington วอร์ชิงตัน (รัฐวอร์ชิงตัน) 
  
93. Name one state that borders Mexico.เนม วัน สะเตท แดท บอร์เดอ้ร์ แมกซิโก (บอกช่ือรัฐท่ีติ
ดกับแมค็ซิโกมาหน่ึงช่ือ) 
ตอบ       California 
 
94. What is the capital of the United States?* วอ้ท อีส เดอะ แคปิตอล ออฟ ดิ ยู ไนเตท็ สะเตท 
(เมืองหลวงของอเมริกาคือ ?) 
ตอบ Washington, D.C. วอร์ชิงตันดีซี 
 
95. Where is the Statue of Liberty?* แวร์ อีส เดอะ สะแตท็จูท ออฟ  ลิบเบอร์ต้ี (เทพีสันติภาพตัง้อยู่
ท่ีไหน) 
ตอบ ++ New York (Harbor) นิวยอร์ค (ฮาร์เบอ้ร์) 
 
96. Why does the flag have 13 stripes? วาย ดาส เดอะ แฟลก แฮฟ เตอทีน สะไตรพส์(ทาํไมบน
ธงชาติถึงมีลายเสน้ 13 เสน้?) 
ตอบ            because there were 13 original colonies บีคอส แดร์ เวอร์ เตอทีน ออริจินอล โค
โลน่ีส(์ เพราะสมัยกอ่น อเมริกามีเพียง 13 รัฐเมืองข้ึน เทา่นัน้) 
 
97. Why does the flag have 50 stars?* วาย ดาส เดอะ แฟลก แฮป 50 สตาร์ส(ทาํไมธงชาติตอ้งมี
ดาว 50 ดวง) 
ตอบ because there is one star for each state บีคอส แดร์ อีส วัน สตาร์ ฟอร์ อีช สะเตท(ดาวหน่ึง
ดวงกคื็อหน่ึงรัฐ) 
 



98. What is the name of the national anthem? วอ้ท อีส เดอะ เนม ออฟ เดอะ เนช่ันแนล แอน
เตม้(เพลงชาติมีช่ือวา่อะไร) 
ตอบ The Star-Spangled Banner - เดอะ สตาร์-สแปงเกิลด ์แบนเนอร์ 
 
99. When do we celebrate Independence Day?*เวน ดู วี เซเลเบรท อินดิเพนเดน่ซ ์เดย(์เรา
ฉลองวันประกาศอิสระภาพวันใด) 
 ตอบ July 4 จูไลน์โฟว ์
 
100. Name two national U.S. holidays. เนม ทู เนช่ันแนล ยูเอส ฮอลิเดย ์( บอกช่ือวันหยุดของ
อเมริกา) 
 ตอบ            Labor Day -เลเบอ้ร์เดย ์(วันแรงงานแหง่ชาติ) 
Thanksgiving - แตง้สกิ์ฟวิง่ (วันขอบคุณพระเจา้) 
 


