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Les 1, tekst 1
1010 leeftijd อายุ
1011 gekomen มา
1012 bevalt ชอบ
1013 wil ตอ้งการ
1014 antwoord ตอบ
1015 geven ให ้
1016 durft กลา้
1017 beurt (aan de -) ถงึควิ
1018 kennen รูจั้ก
1019 beter ดขีึน้

Les 1, tekst 2
1020 spreek พดู
1021 geleerd เรยีน
1022 met ดว้ย/กบั
1023 tijd เวลา
1024 besteedt ใช ้
1025 taal ภาษา
1026 verstaat เขา้ใจ
1027 vertelt บอก
1028 luisteren ฟัง
1029 belangstelling ความสนใจ
1030 antwoorden ค�าตอบ
1031 hoofdstad เมอืงหลวง
1032 regering รัฐบาล
1033 meeste สว่นมาก
1034 cursus หลกัสตูร
1035 onthouden จ�า
1036 herinnert zich จ�าได ้

Les 1, tekst 3
1037 spreekt พดู
1038 versta เขา้ใจ
1039 spreken พดู
1040 vraag ถาม
1041 langzamer ชา้หน่อย
1042 herhalen ทบทวน
1043 tamelijk คอ่นขา้ง
1044 gelukkig ดทีี่
1045 beelden รปูภาพ
1046 luistert ฟัง
1047 begrijpen เขา้ใจ
1048 leert เรยีน

1049 begrip ความเขา้ใจ
1050 inmiddels ในขณะที่
1051 zevenhonderd เจ็ดรอ้ย
1052 breiden ขยาย
1053 minstens อยา่งนอ้ยทีส่ดุ
1054 duizend พัน
1055 vlag ธงชาติ
1056 volkslied เพลงชาติ

Les 2, tekst 1
1057 eruit (แบบ) ใหน
1058 bestaat มี
1059 banen แถว
1060 elk แตล่ะ
1061 kleur สี
1062 bovenste ขา้งบน
1063 rood สแีดง
1064 onderste ขา้งหลงั
1065 blauw สฟ้ีา
1066 middelste ตรงกลาง
1067 wit สขีาว
1068 herken รูว้า่
1069 behoort เป็นของ
1070 lijken คลา้ยกบั
1071 vlaggen ธงชาติ
1072 Franse ฝร่ังเศส
1073 onder ใต ้
1074 Luxemburg ลกัแซมเบรกิ์
1075 behoorde เป็นของ
1076 verschil ความแตกตา่งกนั
1077 lichter ออ่นกวา่
1078 bepaalde จ�าเพาะ
1079 betekenis ความหมาย

les 2, tekst 2
1080 lied เพลง
1081 zogenaamde ทีเ่รยีกกนัวา่
1082 gespeeld บรรเลง
1083 gebeurtenissen เหตกุารณ์
1084 feestdagen วนัฉลอง
1085 denk คดิ (ถงึ)
1086 interland ระหวา่งประเทศ
1087 Koningsdag วนัพระราชา
1088 Bevrijdingsdag วนัปลดปลอ่ย
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1089 wist รูใ้หม
1090 gemaakt แตง่
1091 vier-en-een-

halve
สีค่รึง่

1092 eeuw ศตวรรษ
1093 beroemde มชีือ่เสยีง
1094 figuur คน
1095 geschiedenis พงศาวดาร
1096 Spaanse สเปน
1097 koninkrijk ราชอาณาจักร
1098 onafhankelijke อสิรภาพ
1099 staat ชาติ
1100 Spanje ประเทศสเปน
1101 katholiek คาทอลกิ
1102 protestant โปรเตสแตนฐ์
1103 koning พระเจา้อยูห่วั
1104 dwong บงัคบั
1105 hen พวกเขา
1106 vond แถลง
1107 vrijheid อสิรภาพ
1108 godsdienst ศาสนา
1109 moest ตอ้ง
1110 begon เริม่
1111 oorlog สงคราม
1112 tachtig แปดสบิ
1113 geduurd ยาวนาน

Les 3, tekst 1
1114 democratie ประชาธปิไตย
1115 democratisch เกีย่วกบัประชาธปิไตย
1116 evenals เหมอืน
1117 landen ประเทศ
1118 eu อยีู
1119 uitleggen อธบิาย
1120 vertellen กลา่ว
1121 volk ประชาชน
1122 macht อ�านาจ
1123 vormen จัด
1124 partijen พรรค
1125 besturen ปกครอง
1126 Nederlander คนเนเธอรแ์ลนด์
1127 geldt ใชไ้ด ้
1128 zowel (… als) ทัง้
1129 mannen ผูช้าย

1130 rijke รวย
1131 arme จน
1132 stemmen เลอืกตัง้
1133 gevangenis เรอืนจ�า
1134 meent จรงิหรอื
1135 stem คะแนนเสยีง
1136 evenveel เทา่กนั
1137 waard มคีา่

Les 3, tekst 2
1138 tja อา้
1139 partij พรรค
1140 negenennegentig เกา้สบิเกา้
1141 procent เปอรเ์ซนต์
1142 oh โอ
1143 zoiets แบบนี้
1144 klopt ถกูตอ้ง
1145 echte ทีจ่รงิ
1146 ten eerste ทีห่นึง่
1147 politieke การเมอืง
1148 gekozen เลอืก
1149 jou คณุ
1150 lid สมาชกิ

Les 3, tekst 3
1151 waarschijnlijk เป็นไปได ้
1152 koningin พระราชนิี
1153 president ประธานาธบิดี
1154 minister-presi-

dent
นายกรัฐมนตรื

1155 premier นายกรัฐมนตรื
1156 belangrijkste ส�าคญัทีส่ดุ
1157 persoon คน
1158 een-twee-drie หนึง่-สอง-สาม
1159 beantwoorden ค�าตอบ
1160 ministers รัฐมนตรี
1161 besluiten การตดัสนิ
1162 wetten กฎหมาย
1163 zetten ลง
1164 mening ความเห็น
1165 openbaar เปิดเผย
1166 geregeld เป็นระเบยีบ
1167 speelt เลน่
1168 rol บทบาท
1169 leven ชวีติ
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1170 jawel แน่นอน
1171 verkiezingen การเลอืกตัง้
1172 wijs ชี้
1173 informateur ประธานทีจั่ดตัง่พรรครัฐบาล
1174 benoem แตง่ตัง้
1175 burgemeesters นายอ�าเภอ
1176 verbaast ท�าไหแัปลกใจ
1177 nuttige มปีระโยชน์
1178 contacten ความสมัพันธ์
1179 buitenland ตา่งประเทศ
1180 toespraak กลา่วค�าปราศรัย
1181 eenmaal ครัง้เดยีว
1182 schrijft เขยีน
1183 nauwelijks ไมค่อ่ย
1184 invloed อทิธพิล
1185 vraagje ค�าถาม
1186 pers นักหนังสอืพมิพ์
1187 ach อา่
1188 valt (- mee) ไมค่อ่ย
1189 vrije อสิระ
1190 noodzakelijk จ�าเป็น
1191 dank ขอบคณุ
1192 gesprekje การสนทนา

Les 4, tekst 1
1193 totdat จนถงึ
1194 identiteitsbewijs บตัรประชาชน
1195 rijbewijs ใบขบัขี่
1196 ander อืน่
1197 officieel อยา่งเป็นทางการ
1198 document เอกสาร
1199 verboden หา้ม
1200 slaan ตี
1201 vervelend ดือ้
1202 geslagen (ถกู) ตี
1203 kindertelefoon โทรศพัยส์�าหรับเด็กมปัีญหา
1204 volwassenen ผูใ้หญ่
1205 bellen โทร
1206 taak หนา้ที่
1207 burgers ชาวเมอืง
1208 regels กฎ
1209 zeggen พดูถงึ/กลา่วถงึ
1210 beslist ตกลงใจ

Les 4, tekst 2
1211 recht สทิธิ
1212 klinkt ฟัง
1213 verdient ไดเ้งนิ
1214 huurtoeslag การชว่ยเหลอืคา่เชา่ (บา้น) 
1215 ontvangt ไดรั้บ
1216 belastingdienst ส�านักงานภาษี
1217 immers เพราะวา่
1218 stel สมมตุวิา่
1219 moderne สมยัใหม่
1220 maatschappij สงัคม
1221 maakt มี
1222 zaken ธรุะ
1223 boeken หนังสอื
1224 schriften สมดุ
1225 medische เกีย่วกบัการรักษา
1226 zorg การดแูล
1227 specialist หมอผูช้�านาญ
1228 ziekenhuis โรงพยาบาล
1229 waarop แบบไหน
1230 lijstje รายการ

Les 5, tekst 1
1231 werkten ท�างาน
1232 buitenshuis นอกบา้น
1233 fabriek โรงงาน
1234 kantoor ส�านักงาน
1235 verdienen ไดเ้งนิ
1236 gezin ครอบครัว
1237 situatie เหตกุารณ์
1238 volledig ไป
1239 veranderd เปลีย่นแปลง
1240 oorzaak เหตผุล
1241 verandering การเปลีย่นแปลง
1242 vast (- stellen) สรปุ
1243 stellen (vast -) บอก
1244 trouwde แตง่งาน
1245 jong อายนุอ้ย
1246 kreeg มี
1247 gemiddeld ปานกลาง
1248 bestond มี
1249 à อนัละ/สิง่ละ
1250 hadden ยุง่
1251 daardoor จงึ
1252 gebonden ตอ้งอยู่
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1253 kon ได ้
1254 haast เกอืบ
1255 onmogelijk ไปไมไ่ด ้
1256 jaren ปี
1257 opvang สถานทีด่แูล
1258 jonge เล็ก
1259 blijven ได ้
1260 korter นอ้ยลง

Les 5, tekst 2
1261 meisjes เด็กหญงิ
1262 vijftig หา้สบิ
1263 zestig หกสบิ
1264 gingen ไป
1265 aparte ตา่งหาก
1266 christelijke ครสิเตยีน
1267 islamitische อสิลาม
1268 vak แขนงงาน
1269 werden เป็น
1270 timmerman ชา่งไม ้
1271 schilder ชา่งทาสี
1272 elektricien ชา่งไฟฟ้า
1273 loodgieter ชา่งทอ่ประปา
1274 automonteur ชา่งรถยนต์
1275 knappe ทีฉ่ลาด
1276 leerden เรยีน
1277 ingenieur วศิวกร
1278 leraar ครู
1279 advocaat ทนายความ
1280 konden สามารถ
1281 zogenaamde ทีเ่รยีกกนัวา่
1282 huishoudschool โรงเรยีนการเรอืน
1283 volgden ตอ่
1284 ideale ดเีลศิ
1285 huishouden ครัวเรอืน
1286 koken ท�าอาหาร
1287 wassen ซกัผา้
1288 enzovoort และอืน่ๆ
1289 trouwden แตง่งาน
1290 bleven อยู่
1291 kregen ได ้
1292 had มี
1293 zin อยาก
1294 studeren ศกึษา

1295 verstand สตปัิญญา
1296 meesten สว่นมาก
1297 mochten ตอ้ง
1298 verpleegster นางพยาบาล
1299 secretaresse เลขา
1300 onderwijzeres ครผููห้ญงิ
1301 typische ตามแบบอยา่ง
1302 beroepen อาชพี

Les 5, tekst 3
1303 slimme ฉลาด
1304 lagere ต�า่กวา่
1305 voorbij หมดไป
1306 blijken ปรากฏ
1307 slim ฉลาด
1308 slimmer ฉลาดกวา่
1309 zie เห็น
1310 let ระวงั
1311 jas เสือ้คลมุ
1312 assistent ผูช้ว่ย
1313 laatst สดุทา้ย
1314 medicijnen ยา
1315 Marokkaanse มอร็อคกาน
1316 hielp ชว่ย
1317 mooie ดี
1318 moeite ปัญหา
1319 verstaan เขา้ใจ
1320 sprak พดู
1321 perfect ดมีาก
1322 ingeburgerd เขา้มาเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม
1323 samenleving สงัคม

Les 6, tekst 1
1324 immigratie การเขา้มาอยูใ่นถิน่ใหม่
1325 integratie การปรับตวั
1326 buitenlanders คนตา่งชาติ
1327 klimaat อากาศ
1328 aantrekkelijk น่าอยู่
1329 donkere มดื
1330 grijze สเีทา
1331 wolken หมอก
1332 dankzij เนือ่งจาก
1333 zelden ไมบ่อ่ย
1334 hete รอ้น
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1335 regen ฝน
1336 tevreden สบายดี
1337 groeit เจรญิเตบิโต
1338 bloeit ผลดิ
1339 kou ความหนาว
1340 ideaal แบบอยา่งดเีลศิ
1341 regelt จัด
1342 temperatuur อณุหภมูิ
1343 centrale กลาง
1344 verwarming เครือ่งท�าความรอ้น
1345 gezegd พดู
1346 Noord-Europa ยโุรปเหนอื
1347 komst การเขา้มา
1348 vertrokken ออกไป
1349 vreesde กลวั
1350 zat ก�าลงั
1351 voortdurend เสมอ
1352 angst ความกลวั
1353 redenen เหตผุล
1354 volgen เรยีนตอ่
1355 huwelijk การแตง่งาน

Les 6, tekst 2
1356 zomaar ไดง้า่ย
1357 binnenkomen เขา้มา
1358 eisen ความเรยีกรอ้ง
1359 gesteld -
1360 bijdrage การบรจิาค
1361 leveren ให ้
1362 integreren ปรับตวั
1363 integreert เขา้มาเป็นสว่นหนึง่
1364 contact การตดิตอ่
1365 prettig รูส้กึดี
1366 gevraagd เรยีกรอ้ง
1367 verwacht คาดหวงั
1368 kennis ความรู ้
1369 ouderavonden ประชมุผูป้กครอง
1370 moeders มารดา
1371 vaders บดิา
1372 sportclub สมาคมการกฬีา
1373 normale ปกติ
1374 jezelf ตวัเอง
1375 biedt ให ้
1376 beste ถงึ/เรยีน/สวสัดี

Les 6, 
tekst 
3
1377 beschouwt นับ
1378 bekende ทัว่ไป
1379 uitdrukking ภาษิต
1380 vadertje พอ่
1381 zorgt ดแูล
1382 familieleden ญาตพิีน่อ้ง
1383 leuke สนุก
1384 bedoeling เจตนา
1385 betrekken รว่มดว้ย
1386 zorgen ดแูล
1387 broers นอ้งชาย/พีช่าย
1388 zussen พีส่าว/นอ้งสาว
1389 ooms ลงุ/อา/นา้ชาย
1390 tantes ป้า/นา้สาว/อาผูห้ญงิ

Les 7, tekst 1
1391 loon เงนิเดอืน
1392 zodat เพือ่วา่
1393 kosten คา่
1394 elektriciteit ไฟฟ้า
1395 oplossing การแกปั้ญหา
1396 bedacht คดิออก
1397 beschikt มี
1398 gelijk เชน่
1399 minimumloon เงนิเดอืนขัน้ต�า่
1400 werkgever นายจา้ง
1401 geweldig ดมีาก
1402 bestaat มี
1403 daaraan ทีน่ั่น
1404 gedacht คดิแลว้
1405 extra เพิม่
1406 toeslag เงนิชว่ยเหลอืพเิศษ/พเิศษ
1407 nogal คอ่นขา้ง
1408 ingewikkeld สบัสน
1409 sociale สงัคมสงเคราะห์
1410 dienst ส�านักงาน
1411 lossen แก ้
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Les 7, tekst 2
1412 UWV ประกนัสงัคมส�าหรับผูต้กงาน
1413 uitkeringen เงนิชว่ยเหลอื
1414 langskomen มาหา
1415 gehad ไดม้ี
1416 ging มี
1417 wilden ตอ้งการ
1418 zocht หา
1419 vroegen ถาม
1420 deed ไดท้�า
1421 baby ลกู
1422 breng ไปสง่
1423 haal ไปรับ
1424 zo’n อยา่งเชน่
1425 feitelijk อนัทีจ่รงิ
1426 niks ฟรี
1427 zei บอก
1428 tijdelijk ชัว่คราว
1429 bedoeld หมายถงึ
1430 denkt คดิ

Les 8, tekst 1
1431 wet กฎหมาย
1432 raakt ไดรั้บ
1433 stuur พวงมาลยั
1434 voorbeeld ตวัอยา่ง
1435 gezicht หนา้
1436 bedekken ปิดคลมุ
1437 scheiden อยา่
1438 rechten สทิธิ
1439 hoeven ตอ้ง
1440 belangrijke ส�าคณั
1441 grapje เรือ่งตลก
1442 gelijker เทา่กนักวา่

Les 8, tekst 2
1443 grondwet รัฐธรรมนูญ
1444 luidt เป็น
1445 bevindt อยู่
1446 gelijke เดยีวกนั
1447 wijze ทาง
1448 behandeld ปฏบิตัติอ่
1449 voegt เพิม่เตมิ
1450 oefenen กระท�า

1451 christen ชาวครสิเตยีน
1452 enkel ล�าพัง
1453 jood ชาวยวิ
1454 moslim ชาวมสุลมิ
1455 synagogen โบสถย์วิ
1456 moskeeën สเุหรา่
1457 bouwen กอ่สรา้ง
1458 meningsuiting ขอ้คดิเห็น
1459 dief คนขโมย
1460 eerlijk ซือ่ตรง
1461 goud ทอง
1462 aantonen พสิจูน์
1463 lieg โกหก
1464 liegen โกหก

Les 8, tekst 3
1465 stelen ขโมย
1466 bisschop สงัฆนายก
1467 rechter ผูพ้พิากษา
1468 veroordeeld ตดัสนิ
1469 gek บา้
1470 leider ผูน้�า
1471 overheid รัฐบาล
1472 stond ยนื
1473 kranten หนังสอืพมิพ์
1474 spraken พดู
1475 vonden คดิวา่
1476 bakkers คนท�าขนมปัง
1477 ervan อะไร
1478 blij ดใีจ
1479 uitspraak ค�าพพิากษา

Les 9, tekst 1
1480 huurt เชา่
1481 twee-kamerflat อพารท์เมน้ทม์สีองหอ้ง
1482 in totaal ในจ�านวน
1483 vijfenzestig หกสบิหา้
1484 vierkante ตาราง (เมตร)  
1485 woningbouwve-

reniging
ส�านักงานบา้นเชา่

1486 huurcontract สญัญาเชา่
1487 daarin ในนัน้
1488 plichten หนา้ที่
1489 organisatie องคก์าร
1490 goedkope ถกู
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1491 moesten ตอ้ง
1492 ruim กวา่
1493 particulier เอกชน
1494 makelaar คนทีข่ายหรอืใหเ้ชา่บา้น
1495 geschikt เหมาะ
1496 inkomen เงนิเดอืน
1497 woonden อาศยั
1498 huurde เชา่

Les 9, tekst 2
1499 woonboot บา้นเรอื
1500 gegaan ไป
1501 precies ตรง
1502 verhuisd ยา้ยบา้น
1503 gauw รบิ
1504 opgeschreven เขยีน
1505 t.o. ตรงขา้ม
1506 Rotterdam ร็อตเตอรด์มั
1507 genomen ขึน้
1508 gelopen เดนิไป
1509 wonder น่าแปลกใจ
1510 midden กลาง
1511 drukke ยุง่วุน่วาย
1512 natuur ธรรมชาติ
1513 boot เรอื
1514 prima ดมีาก
1515 tweeën สองคน
1516 dak หลงัคา
1517 tuintje สวน
1518 Chinees อาหารจนี
1519 gegeten ทาน
1520 restaurant รา้นอาหาร
1521 gezellig สนุก
1522 gebracht ไปสง่
1523 voorop ขา้งหนา้
1524 achterop ขา้งหลงั
1525 verkeer การจราจร
1526 ervaring ประสบการณ์

Les 9, tekst 3
1527 liepen เดนิไป
1528 zagen เห็น
1529 praktisch เกอืบ
1530 belang ส�าคณั

1531 beheerst เชีย่วชาญ
1532 begrijpt เขา้ใจ
1533 ontmoette พบ
1534 keek ดู
1535 buren เพือ่นบา้น
1536 nodigt (- uit) เชญิ
1537 vriendjes เพือ่นๆ
1538 dochters ลกูสาว

Les 10, tekst 1
1539 Kerstmis ครสิมาส
1540 kerstvakantie วนัหยดุครสิมาส
1541 gesloten ปิดเทอม
1542 christelijk ครสิเตยีน
1543 feest งานฉลอง
1544 joods ยวิ
1545 islamitisch อสิลาม
1546 einde สง่ทา้ย
1547 vieren ฉลอง
1548 China ประเทศจนี
1549 gevierd ฉลอง
1550 viert ฉลอง
1551 religieuze เกีย่วกบัศาสนา
1552 feesten งานเลีย้งตา่งๆ
1553 volgens ตาม
1554 contract สญัญา
1555 vakantiedagen วนัหยดุพักผอ่น
1556 bezoeken ไปเยีย่ม

Les 10, tekst 2
1557 titel หวัขอ้
1558 artikel เรือ่ง
1559 bleek ไดป้รากฏ
1560 onderzoek การตรวจ
1561 agenda สมดุบนัทกึ
1562 vergeleken เปรยีบเทยีบ
1563 muziekles เรยีนดนตรี
1564 vriendje เพือ่น
1565 beide ทัง้สอง
1566 gevaarlijk อนัตราย
1567 brengen สง่
1568 gehaald ไปรับ
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Les 10, tekst 3
1569 vereniging สมาคม
1570 club สโมสร
1571 soorten อยา่ง
1572 verenigingen สมาคม
1573 clubs สโมสร
1574 muziekve-

renigingen
สมาคมดนตรี

1575 wandelclubs สโมสรการเดนิ
1576 hobbyclubs สโมสรงานอดเิรก
1577 fit กระฉับกระเฉง
1578 beweegt ขยบัเขยอืน
1579 museum พพิธิภณัฑ์
1580 toneel ละคร
1581 film ภาพยนตร์
1582 concert คอนเสริต์
1583 trekt ดงึดดู
1584 bezoekers ผูม้าเยีย่ม
1585 gaan (- uit) ออกไปเทีย่ว
1586 discotheek ดสิโกเทค
1587 feestje งานเลีย้ง
1588 verre ไกล
1589 reizen การเดนิทาง
1590 fietstochten การเดนิทางดว้ยรถจักรยาน
1591 plannen วางแผน
1592 eventjes ประเดีย๋ว

Les 11, tekst 1
1593 dik อว้น
1594 dun ผอม
1595 kleding เสือ้ผา้
1596 seizoenen ฤดู
1597 verandert เปลีย่น
1598 dagelijks ทกุวนั
1599 zomers ฤดรูอ้น
1600 trek ใส่
1601 zomerkleren เสือ้ผา้ส�าหรับหนา้รอ้น
1602 dikke หนา
1603 warme อบอุน่
1604 dunnere บางกวา่
1605 dragen สวมใส่
1606 regenjas เสือ้กนัฝน
1607 aantrekken ใส่
1608 s morgens ตอนเชา้

1609 fris อากาศเย็น
1610 gekleed นุ่งหม่
1611 passen เหมาะสม
1612 broek กางเกง
1613 past สวม
1614 strak คบั
1615 grotere ใหญก่วา่
1616 maat เบอร์
1617 hoor ไดย้นิ
1618 trekken สวมใส่
1619 kast ตู ้
1620 hangt แขวน

Les 11, tekst 2
1621 nieuwste แบบใหม่
1622 mode แฟชัน่
1623 bloot โป๊
1624 bedekt ปกปิด
1625 modernste ทีท่นัสมยั
1626 vriendinnetjes เพือ่นๆ
1627 merk ยีห่อ้
1628 shirt เสือ้เช ิต้
1629 jassen เสือ้แจ็คเกต็
1630 gezinnen ครอบครัว
1631 kinderbijslag เงนิชว่ยเหลอืเด็ก
1632 luxe หรหูรา
1633 bijbaan งานพเิศษ
1634 zoeken หา
1635 prachtige สวย
1636 jurk กระโปรง
1637 controleren ดแูล
1638 huiswerk การบา้น
1639 indruk ความประทบัใจ
1640 leraren อาจารย์
1641 vraag (- af) ถาม
1642 uniform ชดุนักเรยีน

Les 11, tekst 3
1643 verschillen ความแตกตา่งกนั
1644 kwestie เรือ่ง
1645 modern สมยัใหม่
1646 ouderwets หวัเกา่/โบราณ
1647 andersom ตรงกนัขา้ม
1648 ín ใน
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1649 nú เดีย๋วนี้
1650 juist ถกูตอ้ง
1651 materialen วตัถุ
1652 gewoonte นสิยั
1653 gewoontes นสิยั
1654 kleedde แตง่ตวั
1655 kwam มา
1656 ene ดา้นหนึง่/หนึง่
1657 droegen สวม
1658 gelegenheden โอกาส
1659 aantrekt สวมใส่
1660 verschilt ความตา่ง
1661 bruiloft พธิสีมรส
1662 begrafenis งานศพ
1663 zou คงจะ
1664 solliciteren สมคัรงาน
1665 alledaagse ปกติ
1666 toon แสดง
1667 respect ความนับถอื
1668 netjes เรยีบรอ้ย
1669 keurig เรยีบรอ้ย
1670 ongepast ไมส่มควร
1671 draagt สวม
1672 geloof ความเชือ่
1673 ideeën ความคดิเห็น
1674 voorbeelden ตวัอยา่ง

Les 12, tekst 1
1675 verzekeringen การประกนั
1676 financiële เกีย่วกบัการเงนิ
1677 zekerheid ความมัน่คง
1678 voorkómen ป้องกนั
1679 verzekering การประกนั
1680 afsluiten เปิด
1681 polis กรมธรรม์
1682 voorwaarden เงือ่นไข
1683 maandelijks ทกุเดอืน
1684 enorm ใหญโ่ต
1685 schrik ตกใจ
1686 rekeningen ใบเสร็จ
1687 ziekenhuizen โรงพยาบาล
1688 specialisten แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ
1689 tandartsen หมอฟัน
1690 ziektekostenver-

zekering
การประกนัสขุภาพ

1691 verzekerd ประกนั
1692 ziektekosten สขุภาพ
1693 verplicht บงัคบั
1694 hoef ตอ้ง
1695 basisverzekering การประกนัพืน้ฐาน
1696 verzekeren ประกนั
1697 behandelingen การรักษา
1698 uitgebreider พเิศษ
1699 pakket ชดุ
1700 schade ความเสยีหาย
1701 kostbare แพงมาก
1702 zaak เรือ่ง
1703 autoverzekering การประกนัรถยนต์
1704 afgesloten เปิด
1705 onzeker ไมม่ัน่ใจ/ไมแ่น่ใจ
1706 bestaan มี
1707 slecht-weer-verzekeringen
1708 oren หู

Les 12, tekst 2
1709 melden แจง้
1710 daarover ทีน่ั่น
1711 bezit ครอบครอง
1712 bank ธนาคาร
1713 opzij ฝากประจ�า
1714 studie การศกึษา
1715 spaarrekening บญัชเีงนิฝากสะสม
1716 waarde คา่
1717 opgeven แจง้
1718 wegenbelasting ภาษีถนน
1719 aanleg การสรา้ง
1720 winst ผลก�าไร
1721 alcohol แอลกอฮอล์
1722 rookt สบูบหุรี่
1723 plezier สนุก
1724 vrolijk ส�าราญ
1725 belastinggeld เงนิภาษี
1726 ontvang ไดรั้บ
1727 blauwe สฟ้ีา
1728 formulieren แบบฟอรม์
1729 computerpro-

gramma
โปรแกรมคอมพวิเตอร์

1730 prettiger สะดวกสบาย
1731 makkelijker งา่ยกวา่
1732 aldus ทาง
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Les 12, tekst 3
1733 telefoongesprek การพดูทางโทรศพัท์
1734 goedemorgen สวสัดคีะ่
1735 vast&zeker ฝัสทแอนเซคเกิร่
1736 zoontje ลกูชาย
1737 jarig วนัเกดิ
1738 gefeliciteerd ขอแสดงความยนิดดีว้ย
1739 probleempje ปัญหานดิหน่อย
1740 gisterenmiddag เมือ่วานกลางวนั
1741 gaf ให ้
1742 fietsles เรยีนขีร่ถจักรยาน
1743 fout บกพรอ่ง
1744 hoezo มอีะไร
1745 gebeurd เกดิขึน้
1746 dacht คดิวา่
1747 loslaten ปลอ่ยมอื
1748 reed ไดข้ีร่ถ
1749 geparkeerde ทีจ่อด
1750 jarenlange หลายปี
1751 wa-verzekering การประกนับคุคลทีส่าม
1752 wettelijke ทางกฏหมาย
1753 aansprakelijk-

heid
ภาระหนา้ที่

1754 website เว็บไซต
1755 vliegt บนิ
1756 fietsje รถจักรยาน

Les 13, tekst 1
1757 vragenlijst รายการถาม
1758 bewoner ผูอ้ยูอ่าศยั
1759 bewoonster ผูอ้ยูอ่าศยั
1760 waarin ขา้งใน
1761 hieronder ทีข่า้งลา่ง
1762 matig ออ่น
1763 jongere อายนุอ้ย
1764 sportlessen เรยีนกฬีา
1765 organiseert จัดการ
1766 overlast ความวุน่วาย
1767 jongeren เด็กวยัรุน่
1768 criminele เกีย่วกบัอาชญากรรม
1769 activiteiten กจิกรรม
1770 veiligheid ความปลอดภยั
1771 ruimte ลานกวา้ง
1772 groen เขยีว

1773 bomen ตน้ไม ้
1774 planten ตน้ดอกไม ้
1775 bloemen ดอกไม ้
1776 verzorgd ดแูล
1777 straten ถนน
1778 schoongemaakt ท�าสะอาด
1779 afvalbakken ถงัขยะ
1780 diensten การบรกิาร
1781 bladzijde แผน่

Les 13, tekst 2
1782 ten slotte ในทีส่ดุ
1783 gemeentehuis ทีท่�าการเทศบาล
1784 geholpen ชว้ยเหลอื
1785 meldt แจง้
1786 geboren เกดิ
1787 vriendelijke อยา่งดี
1788 toont แสดง
1789 duidelijk ชดัเจน
1790 beslissingen การตดัสนิใจ
1791 ambtenaren เจา้หนา้ที่
1792 beloven สญัญา
1793 deskundig ช�านาญ
1794 kwaad โมโห
1795 besluit การตดัสนิ
1796 beantwoord ตอบค�าถาม
1797 terugsturen สง่คนื
1798 danken ขอบพระคณุ
1799 medewerking การชว้ยเหลอื

Les 13, tekst 3
1800 discussie การปรกึษา
1801 nut เป็นประโยชน์
1802 politiek การเมอืง
1803 b&w นายกเทศมนตรแีละ

เทศมนตรี
1804 bespreken หารอื
1805 zeg เห็นควร
1806 leden สมาชกิ
1807 reageren ตอบสนอง
1808 gepraat การพดูกนั
1809 luisteren ฟัง
1810 vergaderingen การประชมุ
1811 financiën การเงนิ
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1812 buurtproblemen ปัญหาละแวกนี้
1813 erheen ทีน่ั่น
1814 idee ความคดิ
1815 alsjeblieft การณุา
1816 publiek สาธารณ
1817 zwijgen ไมอ่อกความเห็น
1818 zestiende ทีส่บิหก

Les 14, tekst 1
1819 sprake ไมม่ี
1820 gebieden อาณาเขต
1821 plaatselijke ทอ้งถิน่
1822 leiders ผูน้�า
1823 provincie จังหวดั
1824 verzet การตา้น
1825 strijd การตอ่สู ้
1826 los แยกจาก
1827 leiding การน�า
1828 werd ได ้
1829 republiek สาธารณรัฐ
1830 gevormd จัดท�า
1831 ontstond เริม่เกดิ
1832 nationale แหง่ชาติ
1833 eenheid ความสามคัคี
1834 tegelijk พรอ้มกนั
1835 ontwikkeling การพัฒนา
1836 economische ทางเศรษฐกจิ
1837 groei การเจรญิเตบิโต
1838 periode ระยะ
1839 ontdekte คน้พบ
1840 dreef ถนนทีก่วา้ง
1841 handel การคา้
1842 Engeland ประเทศองักฤษ
1843 tegenstander คูแ่ขง่
1844 Engels องักฤษ
1845 woordenboek พจนานุกรม

les 14, tekst 2
1846 rijker มัง่มขี ึน้
1847 internationale นานาชาติ
1848 kunst ศลิป
1849 besteden ใชจ้า่ย
1850 zeventiende ทีส่บิเจ็ด
1851 gouden ทอง

1852 rijkste รวยทีส่ดุ
1853 aarde โลก
1854 koloniën อาณานคิม
1855 ontbrak ขาด/มไีมพ่อ/หายไป
1856 vluchtelingen ผูล้ีภ้ยั
1857 noemt เรยีก
1858 beperkt จ�ากดั
1859 handen มอื
1860 Fransen คนฝร่ังเศส
1861 namen จัดท�า
1862 overigens อยา่งไรกต็าม
1863 maatregelen มาตรการ
1864 achternamen นามสกลุ
1865 wetboek หนังสอืกฎหมาย
1866 verlieten ทิง้
1867 Zuid-Nederland เนเธอรแ์ลนดท์างใต ้
1868 België ประเทศเบลเยีย่ม
1869 aanvaarden ยอมรับ
1870 militaire ทหาร
1871 actie การด�าเนนิการ
1872 zinloos ไมม่ปีระโยชน์
1873 ontwikkelde พัฒนา
1874 langzaam ชา้
1875 beseften ตระหนัก
1876 geestelijke ทางความคดิ
1877 culturele ทางวฒันธรรม

Les 14, tekst 3
1878 verliezen แพ ้
1879 Duitsland ประเทศเยอรมนั
1880 ingenomen ยดึ
1881 kracht ก�าลงั
1882 universiteiten มหาวทิยาลยั
1883 moord ฆาตกรรม
1884 miljoen ลา้น
1885 joden ยวิ
1886 herinnering ความทรงจ�า
1887 legers กองทพั
1888 VS สหรัฐอเมรกิา
1889 Rusland รัสเซยี
1890 winnen ชนะ
1891 Amerika อเมรกิา
1892 economie เศรษฐกจิ
1893 sindsdien ตัง้แต่
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1894 relatie ความสมัพันธ์
1895 opgebouwd กอ่ตัง่
1896 industrie อตุสาหกรรม
1897 vluchten หลบหนี
1898 overleven มชีวีติรอด
1899 Europese ยโูรป
1900 belangrijker ส�าคญัขึน้
1901 huidige ปัจจบุนั
1902 staten ประเทศ
1903 zoals ซึง่
1904 uiteindelijk ในทีส่ดุ
1905 verdwijnen สญูสิน้
1906 culturen วฒันธรรม
1907 toekomst อนาคต

Les 15, tekst 1
1908 gezondheidszorg สาธารณสขุ
1909 buurvrouw เพือ่นบา้นผูห้ญงิ
1910 schijnt ปรากฏเป็น
1911 normaal ปกติ
1912 voorkeur การชอบมากกวา่
1913 veiliger ปลอดภยักวา่
1914 complicaties ความซบัซอ้น
1915 kennelijk ชดัเจน
1916 heerst เป็น
1917 nadat ภายหลงั
1918 consultatiebu-

reau
ศนูยส์ขุภาพแมแ่ละเด็ก

1919 arts แพทย์
1920 controleert ตรวจ
1921 bekijkt ตรวจดู
1922 huid ผวิหนัง
1923 lichaam รา่งกาย
1924 zorgvuldig ประณีต
1925 onderzocht ตรวจ
1926 huilt รอ้งไห ้
1927 terrein วชิา
1928 eventueel อาจจะ
1929 verschijnt มา
1930 vaker บอ่ยๆ
1931 aandacht ความเอาใจใส่
1932 liefde ความรัก

Les 15, tekst 2
1933 lachen หวัเราะ
1934 huilen รอ้งไห ้
1935 hoofdpijn ปวดหวั
1936 direct ทนัที
1937 voorzichtig ระวงั
1938 praktijk คลนิคิ
1939 wachtkamer หอ้งรอ
1940 spreekkamer หอ้งตรวจ
1941 buikpijn ปวดทอ้ง
1942 zwanger ทอ้งลกู
1943 gebruikt ใช ้
1944 gemeten ตรวดวดั
1945 ontdekken พบ
1946 vermoedelijk น่าจะเป็นไปได ้
1947 ernstig สาหสั
1948 wees เป็น
1949 afwachten รอดู
1950 vanzelf เอง
1951 over หาย
1952 plotseling ทนัใดนัน้
1953 erger เจ็บปวดมากกวา่เดมิ
1954 huil รอ้งไห ้
1955 vlug เร็ว
1956 verwijsbrief จดหมายสง่ตวั
1957 troosten ปลอบใจ

Les 15, tekst 3
1958 dialoog การสนทนา
1959 goedemiddag สวสัดี
1960 scheelt eraan เป็นอะไร
1961 geschreven เขยีน
1962 gelezen อา่นแลว้
1963 geluid เสยีง
1964 gehoord ไดย้นิ
1965 hemd เสือ้
1966 uitdoen ถอด
1967 geopereerd ผา่ตดั
1968 verdoving วางยาสลบ
1969 gestuurd สง่
1970 verstandige ฉลาด/ความคดิดี
1971 klacht การบน่
1972 overgewicht อว้นเกนิ
1973 houdt ชอบ
1974 diëtiste นักโภชนนาการ
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1975 operatie การผา่ตดั
1976 bewegen ขยบัเขยอืน
1977 balie เคานเ์ตอร์

Les 16, tekst 1
1978 brieven จดหมาย
1979 straatfeest งานพบปะสงัสรรค์
1980 straatbewoner ผูอ้ยูอ่าศยั
1981 wellicht บางที่
1982 opgemerkt สงัเกต
1983 bewoners ผูอ้ยูอ่าศยั
1984 omgeving บรเิวณ
1985 nader ใกลช้ดิ
1986 middel วธิี
1987 schep พลัว่
1988 band ความสมัพันธ์
1989 buurtcomite คณะชมุชน
1990 opgericht จัดตัง้แลว้
1991 organiseren จัดการ
1992 hopen หวงัวา่
1993 gelegenheid โอกาส
1994 ontmoeten พบกนั
1995 programma รายการ
1996 bevat มี
1997 leeftijden อายุ
1998 elementen พืน้ฐาน
1999 spel การเลน่
2000 barbecue บารบ์คีวิ
2001 salades สลดัผัก
2002 drank เครือ่งดืม่
2003 bereid เต็มใจ
2004 lenen ใหย้มื
2005 meebrengen เอามา
2006 tafel โตะ๊
2007 stoelen เกา้อี้
2008 stemming อารมณ์
2009 voorbereidingen การเตรยีมการ
2010 begonnen เริม่
2011 aandeel หุน้
2012 denk (- na) คดิทบทวน
2013 radio วทิยุ
2014 waarschuwt เตอืน
2015 overleggen อภปิราย
2016 voorzitter ประธาน

Les 16, tekst 2
2017 schoolreisje ทศันาจรโรงเรยีน
2018 emailtje อเีมล
2019 hotels โรงแรม
2020 ondernemingen บรษัิท
2021 bezocht ไดไ้ปเยีย่นแลว้
2022 verband เกีย่วขอ้ง
2023 toeristische การทอ่งเทีย่ว
2024 interessant น่าสนใจ
2025 theorie ทฤษฏี
2026 zestiende ทีส่บิหก
2027 eeuws ศตวรรษ
2028 gebouw ตกึ
2029 tentoonstelling การแสดงนทิรรศการ
2030 prinses เจา้หญงิ
2031 vreselijk น่าสงสาร
2032 zorgde เลีย้งดู
2033 leidde น�า
2034 gedrag กริยิา
2035 spanningen ความเครยีด
2036 conflicten การตอ่สู ้
2037 geleid น�าพา
2038 met z’n tienen สบิคน
2039 zaal หอ้งโถง
2040 voordat กอ่น
2041 rustig เงยีบสงบ
2042 waarschuwen เตอืน
2043 vanavond เย็นนี้
2044 met z’n allen ทกุคน
2045 liefs ดว้ยรัก

Les 17, tekst 1
2046 dromen ความฝัน
2047 werkelijkheid ความเป็นจรงิ
2048 krediet เครดที
2049 rente ดอกเบีย้
2050 theoretische ทางทฤษฏี
2051 looptijd ระยะเวลา
2052 totale รวม
2053 bieden ไห ้
2054 leningen เงนิกู ้
2055 gunstige มปีระโยชน์
2056 laagst ต�า่ทีส่ดุ
2057 mogelijke เป็นไปได ้
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2058 hé เฮ ้
2059 tweedehands มอืสอง
2060 gaat ใชห้มด
2061 lening เงนิกู ้
2062 gedeeld หาร
2063 levert ใหก้�าไร
2064 uitrekenen ค�านวน
2065 bedragen จ�านวน
2066 aftrekken ลบออก
2067 min ลบ
2068 langere ยาวกวา่
2069 mogelijkheid ความเป็นไปได ้
2070 weliswaar กจ็รงิอยู่
2071 optellen เพิม่เตมิ
2072 da’s ทีนั่น้
2073 proberen พยายาม

Les 17, tekst 2
2074 droomreis เทีย่วตามทีฝั่น
2075 gekke บา้
2076 droom ฝัน
2077 Marokko โมร็อกโก
2078 zomervakantie ฤดทูอ่งเทีย่ว
2079 duurde นาน
2080 lange ยาว
2081 rust พันผอ่น
2082 zesde ทีห่ก
2083 kwamen มาถงึ
2084 verwachtten คาดวา่
2085 zouden -
2086 herkennen จ�าได ้
2087 namelijk -
2088 m’n ของผม/ของดฉัิน
2089 herkende จ�าได ้
2090 onmiddellijk ทนัที
2091 besefte เขา้ใจ
2092 woord ค�า
2093 Arabisch ภาษาอาระบกิ
2094 dialect ภาษาทอ้งถิน่
2095 begreep เขา้ใจ
2096 schrok ตกใจ
2097 grappig ตลก
2098 reken (- uit) ค�านวน

Les 17, tekst 3
2099 eindelijk ในทีส่ดุ
2100 herinneren จ�าได ้
2101 uren ชัง่โมง
2102 boek หนังสอื
2103 erin ขา้งใน
2104 kostte ใช ้
2105 teksten บทความ/เนือ้หา
2106 luisterde ฟัง
2107 uitspreken พดูออกไป
2108 zolang ใหน้าน
2109 ondanks แมว้า่
2110 prettige สมใจ
2111 leerde เรยีน
2112 feit ขอ้เท็จจรงิ
2113 houd เปิดไว ้
2114 ogen ตา
2115 zichzelf ดว้ยตวัเอง
2116 tot slot ทีส่ดุทา้ย
2117 wens ขอให ้
2118 succes ความส�าเร็จ
2119 stappen ความกา้ว


