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Les 1 Hoe heet je?

1 les (de) บทเรยีน
2 hoe อย่างไร
3 heet (heten) ช่ือวา่

4 je เธอ
5 hallo สวสัดี
6 ik ฉัน 
7 ben เป็น
8 mijn ของฉัน
9 naam (de) ช่ือ
10 is คอื
11 de -
12 docent (de) อาจารย์
13 wie ใคร
14 jij คณุ
15 wat อะไร
16 je ของคณุ
17 dag สวสัดี
18 mevrouw (de) คณุผู้หญิง
19 uit จาก
20 welk ไหน
21 land (het) ประเทศ
22 kom (komen) มา
23 zegt (zeggen) พูดวา่
24 u คณุ
25 waar ที่ ไหน
26 vandaan มาจาก
27 Frankrijk ประเทศฝรัง่เศส
28 en และ
29 meneer คณุผู้ชาย
30 uw ของคณุ
31 komt (komen) มา
32 China ประเทศจีน
33 woont (wonen) อาศัย
34 in ใน
35 welke (welk) ไหน
36 stad (de) เมือง
37 woon (wonen) อาศัย 
38 nu ตอนน้ี
39 Den Haag กรงุเฮก
40 straat (de) ถนน
41 het -
42 centrum (het) ตวัเมือง
43 op ที่ 
44 nummer (het) เลขที่

45 telefoonnummer (het) หมายเลขโทรศัพท์
46 ook ดว้ย
47 nee ไม่
48 dichtbij ใกล้
49 haar ของเขาผู้หญิง
50 achternaam (de) นามสกุล
51 zij เขาผู้หญิง
52 Nederland ประเทศเนเธอรแ์ลนด์
53 niet ไม่
54 hij เขาผู้ชาย
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Les 2 Uit welk land kom je?

55 voornaam (de) ช่ือตวั
56 adres (het) ที่อยู่
57 postcode (de) รหัสไปรษณีย์
58 plaats (de) เมือง
59 telefoon (de) โทรศัพท์
60 mobiel โทรศัพท์เคลื่อนที่

61 werk (het) ที่ทำางาน
62 Engeland ประเทศอังกฤษ
63 heb (hebben) มี
64 Engelse เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ
65 Nederlandse (Nederlands) เกี่ยวกับประเทศเนเธอรแ์ลนด์
66 nationaliteit (de) สัญชาติ
67 lang นาน 
68 hier ที่น่ี
69 zes หก
70 jaar (de) ปี
71 leeftijd (de) อายุ
72 wanneer เมื่อไหร่
73 ben เป็น
74 geboren เกิด
75 maart มีนาคม
76 alleen คนเดยีว
77 bij กับ
78 vrienden (de vriend) เพื่อน
79 of หรอื
80 familie (de) ครอบครวั
81 getrouwd (trouwen) แตง่งาน
82 met กับ
83 een หน่ึง
84 Nederlander (de) ชาวเนเธอรแ์ลนด์
85 zijn ของเขาผู้ชาย
86 we พวกเรา
87 wonen อาศัย
88 jullie พวกคณุ
89 huis (het) บ้าน
90 buiten ข้างนอก
91 hebben มี
92 kinderen (het kind) เด็ก
93 ja ใช่
94 twee สอง
95 jongen (de) เด็กผู้ชาย
96 van ของ
97 drie สาม
98 meisje (het) เด็กผู้หญิง
99 vijf ห้า
100 maanden (de maand) เดอืน
101 ze พวกเขาทัง้หลาย
102 heten ช่ือ
103 ze เขาผู้หญิง
104 man (de) สามี
105 zoon (de) ลูกชาย
106 dochter (de) ลูกสาว
107 hun ของพวกเขา
108 moeder (de) แม่
109 vader (de) พ่อ
110 heeft (hebben) มี
111 geen ไม่มี
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Les 3 Welke dag is het vandaag?

112 dag (de) วนั
113 het มัน
114 vandaag วนัน้ี
115 dinsdag (de) วนัอังคาร
116 gisteren เมื่อวาน
117 was คอื
118 maandag (de) วนัจันทร์
119 morgen พรุง่น้ี
120 woensdag (de) วนัพุธ
121 na หลังจาก
122 volgen ตามมา
123 donderdag (de) วนัพฤหัสบดี
124 vrijdag (de) วนัศกุร์
125 laatste สุดท้าย
126 dagen (de dag) วนั
127 week (de) สัปดาห์
128 zijn คอื
129 zaterdag (de) วนัเสาร์
130 zondag (de) วนัอาทิตย์
131 dan ตอ่จากน้ัน
132 weekend (het) สุดสัปดาห์
133 werken ทำางาน
134 meeste ส่วนใหญ่
135 mensen ผู้คน
136 van จาก
137 tot en met จนกระทั่งถึง
138 vrij วา่ง
139 meestal โดยทั่วไป
140 gaan ไป
141 naar ที่

142 tijd (de) เวลา
143 om เพื่อที่จะ
144 te เพื่อ
145 boodschappen ข้าวของ
146 doen ทำา
147 andere (ander) อื่นๆ
148 leuke (leuk) สนุก
149 dingen (het ding) ส่ิงตา่งๆ
150 bijvoorbeeld ตวัอย่าง
151 Nederlands ภาษาเนเธอรแ์ลนด์
152 leren เรยีน
153 winkels (de winkel) รา้นคา้
154 open เปิด
155 veel จำานวนมาก
156 maandagmorgen วนัจันทรเ์ช้า
157 dicht ปิด
158 die ที่

159 winkel (de) รา้นคา้
160 dus ดงัน้ัน
161 scholen (de school) โรงเรยีน
162 alle ทัง้หมด
163 twaalf สิบสอง
164 woensdagmiddag (de) วนัพุธบ่าย
165 weken (de week) สัปดาห์
166 zomer (de) หน้ารอ้น
167 dat ส่ิงน้ัน
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Les 4 De Nederlandse les

168 talen (de taal) ภาษา 
169 spreek (spreken) พูด
170 Engels ภาษาอังกฤษ
171 Frans ภาษาฝรัง่เศส
172 beetje เล็กน้อย
173 maar แต ่
174 spreken พูด
175 waarom ทำาไม
176 leer (leren) เรยีน
177 doe (doen) ทำา
178 deze อันน้ี
179 cursus (de) หลักสูตร
180 belangrijk สำาคญั
181 wil (willen) ตอ้งการ
182 studeren เรยีน
183 moeilijke (moeilijk) ยาก
184 taal (de) ภาษา
185 moeilijk ยาก
186 makkelijke (makkelijk) ง่าย
187 spreekt พูด
188 langzaam ช้า
189 duidelijk ชัดเจน
190 makkelijk ง่าย
191 al แล้ว
192 goed ดี
193 luister (luisteren) ฟัง
194 teksten (de tekst) บทความ
195 groene (groen) สีเขียว
196 boek (het) หนังสือ
197 heb (hebben) มี
198 hoeveel เท่าไหร่
199 keer (de) ครัง้
200 per  ตอ่ 
201 vier ส่ี
202 elke (elk) ทุก
203 behalve ยกเวน้
204 rooster (het) ตารางเรยีน
205 zit (zitten) น่ัง
206 groep (de) กลุ่ม
207 begint (beginnen) เริม่
208 ’s ochtends ตอนเช้า
209 om ที่

210 negen เก้า
211 tot จนกระทั่ง 
212 uur (het) ช่ัวโมง
213 ’s middags ตอนบ่าย
214 één หน่ึง
215 duurt (duren) ใช้เวลา
216 tien สิบ 
217 wij พวกเรา
218 lessen (de les) บทเรยีน
219 ’s avonds ตอนเย็น
220 voor สำาหรบั
221 volgende ถัดไป
222 soms บางครัง้
223 iedereen ทุกคน
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Les 5 Mijn dag

224 laat สาย
225 wakker ตืน่
226 altijd เสมอ
227 eet (eten) กิน 
228 brood (het) ขนมปัง
229 drink (drinken) ดืม่
230 thee (de) น้ำ าชา
231 zo ขนาดน้ัน
232 vroeg เช้า
233 moet (moeten) ตอ้ง
234 half ครึง่
235 lange (lang) นาน 
236 reis (de) การเดนิทาง
237 daarom ดว้ยเหตน้ีุ
238 ga (gaan) ไป
239 met กับ
240 fiets (de) จักรยาน
241 reis (reizen) เดนิทาง
242 bus (de) รถเมล์
243 kwart สิบห้านาที
244 voor ก่อน
245 zeven เจ็ด
246 station (het) สถานี
247 komt … aan (aankomen) มาถึง
248 acht แปด
249 officiële (officieel) อย่างเป็นทางการ
250 op tijd ตรงเวลา
251 te เกินไป
252 toen หลังจากน้ัน
253 trein (de) รถไฟ
254 gemist (missen) พลาด
255 mis (missen) พลาด
256 hem เขา
257 want เพราะวา่
258 vertrekt (vertrekken) ออกเดนิทาง
259 kwartier (het) สิบห้านาที
260 vijftien สิบห้า
261 minuten (de minuut) นาที
262 die น้ัน
263 lees (lezen) อ่าน
264 krant (de) หนังสือพิมพ์
265 werk (werken) ทำางาน
266 weer อีกครัง้
267 verschilt (verschillen) แตกตา่ง
268 werkte (werken) ทำางาน
269 over หลังจาก
270 thuis บ้าน
271 eten กิน 
272 kijk (kijken) ดู
273 televisie (de) โทรทัศน์
274 daarna หลังจากน้ัน
275 huiswerk (het) การบ้าน
276 stop หยุด
277 bijna เกือบจะ
278 afgelopen สิน้สุด
279 druk ยุ่ง
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Les 6 Boodschappen doen

280 doe (doen) ทำา
281 supermarkt (de) ซูเปอรม์ารเ์ก็ต
282 koop (kopen) ซือ้
283 alles ทุกอย่าง
284 hele (heel) ทัง้
285 heb … nodig (nodig hebben) จำาเป็น
286 maak (maken) ทำา
287 lijstje (het) รายการ
288 daar ที่น่ัน
289 staat (staan) มี
290 melk (de) นม
291 aardappelen มันฝรัง่
292 fruit (het) ผลไม้
293 weet (weten) ทราบ
294 iets บางส่ิงบางอย่าง
295 o โอ้
296 zie (zien) เห็น
297 iemand บางคน
298 kan (kunnen) สามารถ
299 helpen ช่วย
300 mag (mogen) ขออนุญาต
301 wat บางส่ิง
302 vragen ถาม
303 nergens ไม่มีที่ ใด
304 vind (vinden) หาเจอ
305 links ทางซ้าย
306 rechts ทางขวา
307 loop (lopen) เดนิ 
308 wel งัน้เดีย๋ว
309 even สักครู่
310 loop … mee (meelopen) เดนิมาดว้ยกัน
311 geloof (geloven) คดิ
312 dat วา่
313 koffie (de) กาแฟ
314 meer อีกแล้ว
315 halen ซือ้
316 betalen จ่าย
317 pak (het) ห่อ
318 gratis ฟรี
319 als ถ้า
320 kassa (de) ที่ชำาระเงิน
321 aan ที่ 
322 goedemiddag สวสัดตีอนบ่าย
323 tot ziens เจอกันอีก
324 fijn ดี
325 gesprek (het) บทสนทนา
326 markt (de) ตลาด
327 groente (de) ผัก
328 kopen ซือ้
329 verschil (het) ข้อแตกตา่ง
330 tussen ระหวา่ง
331 producten (het product) ผลิตภัณฑ์
332 goedkoop ราคาถูก
333 goedkoper ราคาถูกกวา่
334 dan กวา่
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Les 7 Stap voor stap leren

335 stap voor stap ทีละขัน้ตอน
336 werkt (werken) ทำางาน
337 Delftse เกี่ยวกับเมืองเดลฟต์
338 methode (de) วธิี
339 uit je hoofd ท่องจำา
340 hoofd (het) หัว 
341 tekst (de) บทความ
342 verstaan ไดย้ิน
343 begrijpen เข้าใจ
344 zonder ปราศจาก
345 hulp (de) ความช่วยเหลือ
346 kost (kosten) ใช้เวลา
347 stappen (de stap) ขัน้ตอน
348 online ออนไลน์
349 menu (het) เมนู
350 begint (beginnen) เริม่
351 kijkt (kijken) ดู
352 luistert (luisteren) ฟัง
353 zin (de) ประโยค
354 eind (het) ตอนจบ
355 pauze (de) หยุดพัก
356 woorden (het woord) คำาศัพท์
357 zoek … op (opzoeken) หา
358 wat อะไร
359 betekenen หมายความวา่
360 begrijpt (begrijpen) เข้าใจ
361 snel เรว็
362 versta (verstaan) ไดย้ิน
363 paar สองสาม
364 uitspraak (de) การออกเสียง
365 zo ดว้ยวธิีน้ี
366 luisteren ฟัง
367 lezen อ่าน
368 nazeggen พูดตาม
369 kunt (kunnen) สามารถ
370 opzoeken หา
371 begrijp (begrijpen) เข้าใจ
372 eerst ตอนแรก
373 oefen (oefenen) ฝึกหัด
374 krijg (krijgen) ไดร้บั
375 antwoord (het) คำาตอบ
376 vraag (de) คำาถาม
377 ken (kennen) เข้าใจ
378 toets (de) แบบทดสอบ
379 luistertoets (de) การสอบฟัง
380 resultaat (het) ผล
381 meer มากกวา่
382 gaten (het gat) ช่องวา่ง
383 controle (de) การตรวจสอบ
384 hardop ดงัๆ
385 schrijf (schrijven) เขียน
386 later ตอ่มา
387 herhalen ทบทวน
388 oefening (de) แบบฝึกหัด
389 alleen เท่าน้ัน
390 kent (kennen) เข้าใจ
391 nog ดว้ย
392 vragen (de vraag) คำาถาม
393 praten พูด 
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Les 8 Eet smakelijk!

394 eet smakelijk อรอ่ย
395 maaltijd (de) มือ้อาหาร
396 anders แตกตา่ง
397 zeker แน่นอน
398 vroeger เมื่อก่อน
399 omdat เพราะวา่
400 ongeveer ประมาณ
401 hetzelfde เหมือนกัน
402 at (eten) กิน
403 wereld (de) โลก
404 aantal (het) จำานวน
405 maaltijden (de maaltijd) มือ้อาหาร
406 eerste ลำาดบัแรก
407 ontbijt (het) อาหารเช้า
408 Nederlanders (de Nederlander) ชาวเนเธอรแ์ลนด์
409 kaas (de) เนยแข็ง
410 drinken ดืม่
411 vriend (de) เพื่อน
412 neemt (nemen) ดืม่
413 kop (de) ถ้วย
414 zwarte (zwart) สีดำา
415 gezond ดตีอ่สุขภาพ
416 krijgt (krijgen) ไดร้บั
417 genoeg เพียงพอ
418 energie (de) พลังงาน
419 denk (denken) คดิวา่
420 tweede ลำาดบัที่สอง
421 vlees (het) เน้ือสัตว์
422 vaak บ่อย
423 daarbij มือ้บ่าย
424 warms (warm) อุ่น
425 soep (de) ซุป
426 er มี
427 eten (het) อาหาร
428 weinig น้อย
429 derde ลำาดบัที่สาม
430 belangrijkste สำาคญัที่สุด
431 ons เรา
432 avondeten (het) อาหารมือ้เย็น
433 warme (warm) รอ้น
434 aten (eten) กิน 
435 vooral โดยเฉพาะ
436 vis (de) ปลา
437 kip (de) ไก่
438 pasta (de) พาสตา้
439 rijst (de) ข้าว
440 daar…bij การกินมือ้เย็น
441 water (het) น้ำ า
442 maar เพียง
443 verbaast (verbazen) ประหลาดใจ
444 me ฉัน
445 misschien บางที
446 typisch ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะ
447 vertel (vertellen) บอก
448 eens หน่อย
449 vind (vinden) คดิวา่
450 lekker อรอ่ย
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Les 9 Hoe kom je naar de les?

451 gekomen (komen) มา
452 uitgestapt (uitstappen) ลงจาก
453 lopend เดนิ
454 school (de) โรงเรยีน
455 gegaan (gaan) ไป
456 duurde (duren) ใช้เวลา
457 erover gedaan (erover doen) ไดท้ำาเวลา
458 gedaan (doen) ทำา
459 sneller เรว็กวา่
460 bovendien นอกจากน้ี
461 zitten น่ัง
462 vertraging ความล่าช้า
463 vervelend ไม่น่าพอใจ
464 nou เอ้อ
465 regent (regenen) ฝนตก
466 regen (de) สายฝน
467 fietst (fietsen) ปั ่ นจักรยาน
468 word (worden) กลายเป็น
469 nat เปียก
470 nadeel (het) ข้อเสีย
471 neem (nemen) ใช้บรกิาร
472 liever ชอบมากกวา่
473 auto (de) รถยนต์
474 kleine (klein) เล็ก
475 witte (wit) สีขาว
476 mij ฉัน
477 buurt (de) ละแวกใกล้เคยีง
478 overal ทุกหนแห่ง
479 naartoe ไปที่

480 hoef (hoeven) ตอ้ง
481 nooit ไม่เคย
482 wachten คอย
483 file (de) รถตดิ
484 waar จรงิ
485 ruimte (de) พืน้ที่

486 er … in ที่น่ัน
487 bent (zijn) อยู่ 
488 radio (de) วทิยุ
489 wel แน่ๆ 
490 voordeel (het) ข้อดี
491 bezig กำาลังดำาเนินอยู่
492 binnen ข้างใน
493 goedemorgen สวสัดตีอนเช้า
494 ver ไกล
495 weg ออกไป
496 binnen ภายใน 
497 vanochtend ตอนเช้าน้ี
498 kapot เสีย
499 moest (moeten) ตอ้ง
500 lopen เดนิ
501 langer นานกวา่
502 brug (de) สะพาน
503 sommige บาง
504 geluk (het) โชคดี
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Les 10 De vier seizoenen

505 seizoenen (het seizoen) ฤดกูาล
506 vakantie (de) ช่วงลาพักรอ้น
507 willen ตอ้งการ
508 weten ทราบ
509 gebeurt (gebeuren) เกิดขึน้
510 verdelen (verdelen) แบ่ง
511 jaren (het  jaar) ปี
512 uren (het uur) ช่ัวโมง
513 seconden (de seconde) วนิาที
514 maand (de maand) เดอืน
515 weer (het weer) อากาศ
516 seizoen (het seizoen) ฤดกูาล
517 warm อบอุ่น
518 tenminste อย่างน้อยสุด
519 zeggen กล่าววา่
520 graden (de graad) องศา
521 vinden รูสึ้ก 
522 schijnt (schijnen) ส่องแสง
523 zon (de) พระอาทิตย์
524 erg มาก
525 juli กรกฎาคม
526 augustus สิงหาคม
527 september กันยายน
528 herfst (de) ฤดใูบไม้รว่ง
529 oktober ตลุาคม
530 november พฤศจิกายน
531 wordt (worden) กลายเป็น
532 koud หนาว
533 korter สัน้ลง
534 donker มืดขึน้
535 waait (waaien) ลมพัด
536 gele (geel) สีเหลือง
537 bladeren (het blad) ใบไม้
538 vallen รว่งหล่น
539 bomen (de boom) ตน้ไม้
540 december ธันวาคม
541 winter (de) ฤดหูนาว
542 nog ยิ่งขึน้
543 kouder หนาวกวา่
544 lente (de) ฤดใูบไม้ผลิ
545 komen ( ใบไม้)ผลิ
546 zien เห็น 
547 bloemen (de bloem) ดอกไม้
548 warmer อบอุ่นขึน้
549 temperatuur (de) อุณหภูมิ
550 stijgt (stijgen) เพิ่มขึน้
551 steeds เรือ่ยๆ 
552 mooi สวยงาม
553 heerlijk สบาย 
554 klimaat (het) ภูมิอากาศ
555 hebt มี
556 wind (de) ลม
557 verandert (veranderen) เปลี่ยนแปลง
558 beste ดทีี่สุด
559 plekje (het) สถานที่
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560 eigenlijk จรงิๆ แล้ว
561 eigen ของตนเอง
562 huren เช่า
563 woning (de) ที่อยู่อาศัย
564 op kamers เช่าห้อง
565 kamer (de) ห้อง
566 iemand anders ผู้อื่น
567 huisgenoot (de) ผู้ที่อาศัยรว่มอยู่ ในบ้านเดยีวกัน
568 woonde (wonen) อาศัย
569 samen ดว้ยกัน
570 huisgenoten (de huisgenoot) ผู้ที่อาศัยรว่มอยู่ ในบ้านเดยีวกัน
571 allemaal ทัง้หมด
572 mannen (de man) ผู้ชาย
573 onze (ons) ของเรา
574 kamers (de) ห้อง
575 badkamer (de) ห้องอาบน้ำ า
576 wc (de) ห้องน้ำ า
577 keuken (de) ห้องครวั
578 beneden ข้างล่าง
579 gebruiken ใช้
580 contact (het) การตดิตอ่
581 het zijn พวกเขาคอื
582 studenten (de student) นักเรยีน
583 aardig ใจดี
584 hen พวกเขา
585 af en toe บางที
586 groot ใหญ่
587 ruim กวา้ง
588 vierkante (vierkant) ส่ีเหลี่ยมจตรุสั
589 meter (de) เมตร
590 er ที่น่ัน
591 slaap (slapen) นอน
592 woonkamer (de) ห้องรบัแขก
593 slaapkamer (de) ห้องนอน
594 er … in ในน้ัน
595 zitten __
596 ramen (het raam) หน้าตา่ง
597 toch แต่
598 tevreden พอใจ
599 dure (duur) แพง
600 betaal (betalen) จ่าย
601 ervoor สำาหรบัห้อง
602 noemt (noemen) เรยีกวา่
603 duur แพง
604 euro (de) สกุลเงินยูโร
605 inclusief รวม
606 internet (het) อินเตอรเ์น็ต
607 zelf โดยส่วนตวั
608 redelijke (redelijk) เหมาะสม
609 huur (de) คา่เช่า
610 aan … gekomen (komen aan) ไดม้า
611 via ผ่าน
612 nog ยังคง
613 vriend (de) เพื่อนชาย
614 binnenkort ภายในเรว็ๆ น้ี
615 samenwonen อาศัยอยู่ดว้ยกัน
616 flat (de) แฟลต
617 zoeken มองหา
618 het liefst ที่อยากไดท้ี่สุด
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619 zeg (zeggen) เฮ้
620 zin อยากทำา
621 een uur of zes ประมาณหกโมง
622 anderen คนอื่นๆ
623 leuk ดจีัง
624 graag ดว้ยความเต็มใจ
625 heel มาก
626 zal (zullen) ดี ไหม
627 uitleggen อธิบาย
628 nodig จำาเป็น
629 wijst (wijzen) บอก
630 weg  (de) ทาง 
631 trouwens เออน่ี
632 om  de hoek ตรง 
633 hoek (de) หัวมุม
634 kunnen สามารถ
635 met z'n tweeën ดว้ยกันสองคน
636 oké ตกลง
637 meenemen นำามา
638 hoor หรอก
639 hoeft (hoeven) ตอ้ง
640 op weg ออกเดนิทาง
641 allebei ทัง้คู่
642 gekocht (kopen) ซือ้
643 uit mijn hoofd จำาได้
644 moeten ตอ้ง
645 straten (de straat) ถนน
646 vraagt (vragen) ถาม
647 rechtsaf เลีย้วขวา
648 vergeten ลืม
649 pakt (pakken) หยิบ
650 linksaf เลีย้วซ้าย
651 rechtdoor ตรงไป
652 brede (breed) กวา้ง
653 weg (de) ถนน
654 oversteken ข้าม
655 verder ไกลออกไป
656 dezelfde เดยีวกัน
657 richting (de) ทิศทาง
658 steken … over (oversteken) ข้าม
659 drukke (druk) วุน่วาย
660 plein (het) จตรุสั
661 kerk (de) โบสถ์
662 linkerkant (de) ทางซ้ายมือ
663 hoge (hoog) สูง
664 gebouw (het) ตกึ 
665 verdieping (de) ชัน้
666 nemen ใช้
667 lift (de) ลิฟต์
668 trappen (de trap) บันได
669 boven ข้างบน
670 deur (de) ประตู
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671 hoi สวสัดี
672 gaat (gaan) เป็น
673 jou คณุ
674 gehad (hebben) มี
675 op bezoek ไปเยี่ยม
676 geweest (zijn) ไปมา
677 wilden (willen) ตอ้งการ
678 nieuw ใหม่
679 iets nieuws บางส่ิงใหม่
680 zondagmiddag (de) วนัอาทิตย์บ่าย
681 museum (het) พิพิธภัณฑ์
682 beelden (het beeld) รปูปั ้ น
683 zee (de) ทะเล
684 prachtig สวยงาม
685 rij (de) แถว
686 waren (zijn) เข้าไป
687 klinkt (klinken) ฟังดู
688 gegeten (eten) กิน
689 Spaanse (Spaans) เกี่ยวกับประเทศสเปน
690 gekookt (koken) ทำาอาหาร
691 film (de) ภาพยนตร์
692 gekeken (kijken) ดู
693 gezellig สนุก
694 hadden (hebben) มี
695 interessant น่าสนใจ
696 over เกี่ยวกับ
697 verschillen (het verschil) ความแตกตา่ง
698 Franse (Frans) เกี่ยวกับประเทศฝรัง่เศส
699 cultuur (de) วฒันธรรม
700 gelachen (lachen) หัวเราะ
701 niets ไม่มีอะไร
702 bijzonders พิเศษ
703 slaap … uit (uitslapen) นอนตืน่สาย
704 ruim … op (opruimen) เก็บกวาด
705 maak … schoon (schoonmaken) ทำาความสะอาด
706 schoon สะอาด
707 elf สิบเอ็ด
708 uitgeslapen (uitslapen) นอนตืน่สาย
709 vriendin (de) เพื่อนหญิง
710 mails (de mail) อีเมล
711 gestuurd (sturen) ส่ง
712 m’n ของฉัน
713 ouders พ่อแม่
714 gebeld (bellen) โทรศัพท์
715 sliepen (slapen) นอน
716 dom โง่
717 vergeet (vergeten) ลืม
718 natuurlijk แน่นอน
719 geleerd (leren) เรยีน
720 had (hebben) มี
721 gesproken (spreken) พูด
722 collega (de) เพื่อนรว่มงาน
723 gepraat (praten) พูด
724 stelde (stellen) ตัง้คำาถาม
725 zei (zeggen) พูดวา่
726 tjonge วา้ว
727 wat จังเลย 
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728 gezin (het) ครอบครวั
729 broers (de broer) น้องชายพี่ชาย
730 zussen (de zus) น้องสาวพี่สาว
731 normaal ธรรมดา
732 kind (het) ลูก
733 meen (menen) หมายถึง
734 niemand ไม่มี ใคร
735 spelen เล่น
736 gezinnen (het gezin) ครอบครวั
737 groter ใหญ่กวา่
738 ooms (de oom) ลุง
739 tantes (de tante) ป้า
740 neven (de neef) หลายชาย
741 nichten (de nicht) หลานสาว
742 mist (missen) คดิถึง
743 bellen โทรศัพท์
744 gelukkig โชคดี
745 schoonfamilie ญาตฝ่ิายสามีหรอืภรรยา
746 zoals ดงัเช่น
747 schoonouders พ่อแม่ฝ่ายสามีหรอืภรรยา
748 foto’s (de foto) รปูถ่าย
749 dit น่ี
750 jongste อายุน้อยที่สุด
751 zus (de zus) น้องสาวพี่สาว
752 oudste อายุมากที่สุด
753 bank (de) ม้าน่ัง
754 echt จรงิ
755 zien er … uit (er uitzien) ลักษณะที่เห็น
756 jong อายุยังน้อย
757 wat voor อะไร
758 baas (de) หัวหน้า
759 bedrijf (het) บรษัิท
760 arts (de) หมอ
761 toevallig บังเอิญ
762 gescheiden (scheiden) หย่ารา้ง
763 toen เมื่อ
764 klein ยังเล็ก
765 oma (de) ย่า ยาย
766 paste … op (oppassen) ดแูล
767 houd van (houden van) รกั
768 naar … toe ไปที่

769 elkaar กันและกัน
770 feestdagen (de feestdag) วนัหยุดเทศกาล
771 verjaardagen (de verjaardag) วนัเกิด
772 leven มีชีวติ
773 jouw ของคณุ
774 opa’s (de opa) ปู่ ตา
775 oma’s (de oma) ย่า ยาย
776 gestorven (sterven) เสียชีวติ
777 helaas น่าเสียดาย
778 gekend (kennen) รูจ้ัก
779 gehoord (horen) ไดย้ิน
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780 pakje (het pakje) พัสดุ
781 buren เพื่อนบ้าน
782 buurman (de) เพื่อนบ้านชาย
783 vond (vinden) เจอ
784 briefje (het briefje) โน้ตสัน้ๆ
785 er … op บน
786 staat (staan) เขียน
787 gebracht (brengen) นำามา
788 klopt (kloppen) ถูกตอ้ง
789 inderdaad ใช่แล้ว
790 ligt (liggen) วางอยู่
791 alsjeblieft กรณุารบัไป
792 dank u wel ขอบคณุมาก
793 nieuwe (nieuw) ใหม่
794 kleren เสือ้ผ้า
795 aangekomen (aankomen) มาถึง
796 kun (kunnen) สามารถ
797 toch ไม่ ใช่หรอื
798 passen ลอง
799 jawel ได้
800 stuur (sturen) ส่ง
801 gewoon ก็แค่
802 terug กลับ
803 winkelen เดนิซือ้ของ
804 dalen ลดลง
805 prijzen (de prijs) ราคา
806 goede (goed) ดี
807 kans (de) โอกาส
808 prijs (de) ราคา
809 zakt (zakken) ลดลง
810 dubbel สองเท่า
811 wist (weten) รู้
812 kwaliteit (de) คณุภาพ
813 wachten op รอ
814 beurt (de) ควิ
815 verse (vers) สด
816 erbij มี
817 zelfs ดว้ย
818 recept สูตรทำาอาหาร
819 er … bij มี
820 koken ปรงุอาหาร
821 dacht (denken) คดิ
822 pizza’s (de pizza) พิซซ่า
823 valt … mee (meevallen) ดกีวา่ที่คดิ
824 zin in อยาก
825 vanavond เย็นวนัน้ี
826 sporten เล่นกีฬา
827 tja เอาเถอะ
828 afgesproken (afspreken) ตกลง
829 bedankt ขอบคณุ
830 probleem (het) ปัญหา
831 succes (het) ความสำาเรจ็
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832 basisschool (de) โรงเรยีนประถม
833 zitten op เรยีนที่

834 pas เพิ่ง
835 vanaf ตัง้แต่
836 beginnen เริม่
837 kon (kunnen) สามารถ
838 inschrijven ลงทะเบียน
839 baby (de) ทารก
840 wachtlijst (de) รายช่ือผู้ที่ตอ้งรอ
841 gekozen (kiezen) เลือก
842 openbare (openbaar) ที่เป็นกลางไม่เกี่ยวกับศาสนา
843 afstand (de) ระยะทาง
844 hoeven จำาเป็น
845 brengen พาไป
846 organiseert (organiseren) จัดตัง้
847 opvang (de) สถานรบัดแูลเด็กหลังเลิกเรยีน
848 leerlingen (de leerling) นักเรยีน
849 naar hun zin ชอบ
850 zowel … als ทัง้
851 helemaal ทัง้หมด
852 bang voor กลัว
853 juffrouw (de) ครโูรงเรยีนประถมที่เป็นผู้หญิง
854 namelijk เพราะวา่
855 streng เครง่ครดั
856 moesten (moeten) ตอ้ง 
857 stil เงียบ
858 druk (de) ความกดดนั
859 hoog สูง
860 handen (de hand) มือ
861 verhalen (het verhaal) นิทาน
862 zingen รอ้งเพลง
863 liedjes (het liedje) เพลง
864 betekenis (de) ความหมาย
865 schrijven เขียน
866 rekenen คำานวณ
867 krijgen ไดร้บั
868 onder andere ตวัอย่างเช่น
869 tekenen วาดเขียน
870 geschiedenis (de) ประวตัศิาสตร์
871 natuur (de) ธรรมชาติ
872 allerlei ตา่งๆ
873 dieren (het dier) สัตว์
874 slecht แย่
875 belangrijker สำาคญักวา่
876 cijfers (het cijfer) คะแนน
877 mogen อนุญาตให้
878 kiezen เลือก
879 middelbare (middelbaar) มัธยม
880 keuze (de) ตวัเลือก
881 verschillende (verschillend) ตา่งๆ
882 sterke (sterk) แข็ง
883 zwakke (zwak) อ่อน
884 punten (het punt) จุด
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885 doet (doen) ทำา
886 huishouden (het) งานบ้าน
887 onderzoek (het) งานวจิัย
888 blijkt ปรากฏ
889 een op de … หน่ึงใน....
890 procent (het) เปอรเ์ซ็นต์
891 werkelijk เป็นจรงิ
892 vragen aan สอบถาม
893 absoluut แน่นอน
894 kook (koken) ทำาอาหาร
895 zet koffie (koffie zetten) ชงกาแฟ
896 wat บางอย่าง
897 dagelijkse (dagelijks) ประจำาวนั
898 opruimen จัดเก็บให้เป็นระเบียบ
899 afwassen ล้างจาน
900 schoonmaken ทำาความสะอาด
901 was (de) งานซักรดี
902 soort (de) ชนิด
903 zaken (de zaak) งาน
904 daar … voor งาน...สำาหรบั
905 aardige ใจดี
906 uiteraard แน่นอน
907 plezier (het) ความสนุก
908 hobby (de) งานอดเิรก
909 tegenwoordig ปัจจุบัน
910 hard หนัก
911 wasmachine (de) เครือ่งซักผ้า
912 avond (de) ตอนเย็น
913 verleden tijd อดตี
914 neem ตวัอย่าง
915 verdient (verdienen) ไดร้บัรายได้
916 geld (het) เงิน
917 zorgt (zorgen) ดแูล
918 modern สมัยใหม่
919 dertien สิบสาม
920 vrouwen (de vrouw) ผู้หญิง
921 onmogelijk เป็นไปไม่ ได้
922 houden รกัษา
923 blijft (blijven) คงอยู่
924 toilet (het) ห้องน้ำ า
925 taken (de taak) หน้าที่

926 daar … in หน้าที่น้ัน
927 zoveel มาก
928 verdeeld (verdelen) แบ่ง
929 deden (doen) ทำา
930 vrouw (de) ภรรยา
931 volledige (volledig) เต็มเวลา
932 baan (de) งาน
933 halve (half) ครึง่
934 grootste ส่วนใหญ่
935 deel (het) ส่วน
936 kookt (koken) ปรงุอาหาร
937 degene ผู้ที่

938 wassen … af (afwassen) ล้างจาน
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939 huisarts (de) หมอประจำาครอบครวั
940 ziek ป่วย
941 of หรอืไม่
942 ziekenhuis (het) โรงพยาบาล
943 problemen (het probleem) ปัญหา
944 oplossen แก้ปัญหา
945 oorpijn (de) ปวดหู
946 pijn (de) อาการเจ็บปวด
947 rug (de) หลัง
948 been (het) ขา
949 hand (de) มือ
950 zoekt (zoeken) หา
951 oorzaak (de) สาเหต ุ
952 ziekte (de) การเจ็บป่วย
953 beter ดขีึน้
954 worden กลายเป็น
955 mond (de) ปาก
956 hart (het) หัวใจ
957 stelt vragen สอบถาม
958 spanning (de) ความเครยีด
959 beweegt (bewegen) ออกกำาลังกาย
960 bloed (het) เลือด
961 laten ทำาให้เกิดขึน้
962 onderzoeken ตรวจดู
963 medicijnen (het medicijn) ยา
964 schrijft (schrijven) เขียน
965 recept (het) ใบส่ังยา
966 belt (bellen) โทรศัพท์
967 patiënt (de) ผู้ป่วย
968 assistente (de) ผู้ช่วย
969 dokter (de) หมอ 
970 mogelijk เป็นไปได้
971 aan de hand เกิดขึน้
972 ernstig รา้ยแรง
973 lichaam (het) รา่งกาย
974 volgens คดิวา่
975 koorts (de) ไข้
976 gezicht (het) ใบหน้า
977 rood สีแดง
978 heb last van (last hebben van) มีอาการเจ็บปวด
979 hoofdpijn (de) ปวดหัว
980 kijken ดู
981 over หลังจาก
982 langskomen แวะมา
983 spreekuur (het) ช่วงเวลาหมอตรวจ
984 momentje (het) รอสักครู่
985 overleg (overleggen) ปรกึษา
986 vanmiddag บ่ายน้ี
987 komt langs (langskomen) แวะมา
988 lukt (lukken) สำาเรจ็
989 het spijt me ขอโทษ
990 ondertussen ในระหวา่งน้ี
991 dag ลาก่อน
992 beterschap ขอให้หายป่วยไวๆ
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993 bank (de) ธนาคาร
994 van เกี่ยวกับ
995 vrije (vrij) วา่ง
996 toch แตก่ระน้ัน
997 rekening (de) บัญชีธนาคาร
998 aangevraagd (aanvragen) ยื่นขอ
999 website (de) เวบ็ไซต์
1000 kiest (kiezen) เลือก
1001 geeft (geven) ให้
1002 burgerservicenummer (het) หมายเลขประจำาตวัประชาชน
1003 klaar เสรจ็
1004 klaar is Kees เสรจ็อย่างง่ายดาย
1005 banken (de bank) ธนาคาร
1006 werkgever (de) นายจ้าง
1007 overmaken (naar) โอนเงิน
1008 overheid (de) รฐับาล
1009 noodzakelijk จำาเป็นมาก
1010 studeer (studeren) เรยีน
1011 buitenland (het) ตา่งประเทศ
1012 lieve (lief) ที่รกั
1013 sturen ส่ง
1014 van alles หลายส่ิงหลายอย่าง
1015 parkeren จอดรถ
1016 regel (de) กฎระเบียบ
1017 pasje (het) บัตรกดเงิน
1018 gebruikt (gebruiken) ใช้ 
1019 pint (pinnen) ชำาระเงินโดยหักจากบัญชี
1020 bedrag (het) จำานวนเงิน
1021 ov-kaart (de) บัตรเดนิทางสำาหรบัระบบขนส่งสาธารณะ
1022 opladen เตมิเงิน
1023 contant เงินสด
1024 geldautomaat (de) ตูเ้อทีเอ็ม
1025 geopend เปิด
1026 rekeningen (de rekening) ใบเรยีกเก็บเงิน 
1027 automatisch อัตโนมัติ
1028 overgemaakt (overmaken) โอนเงิน
1029 creditcard (de) บัตรเครดติ
1030 manier (de) วธิี
1031 op dezelfde manier โดยวธิีเดยีวกัน
1032 stelt (stellen) ขอ
1033 eis (de) เงื่อนไข
1034 uitgegeven (uitgeven) ใช้จ่าย
1035 ontvangen ไดร้บั
1036 sta rood (rood staan) บัญชีตดิลบ
1037 nog wat อยู่บ้าง
1038 fijner ดกีวา่
1039 sommigen บางคน
1040 maken …over (overmaken) โอนเงิน
1041 bewaren เก็บไว้
1042 zomaar อยู่ดีๆ  
1043 miljoen (het) จำานวนล้าน
1044 rijker รวยขึน้
1045 advies (het) คำาแนะนำา
1046 geven ให้
1047 bezoek (het) การไปเยือน
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1048 mooiste สวยที่สุด
1049 reizen เดนิทาง
1050 reizen (de reis) การเดนิทาง
1051 gemaakt (maken) ทำา
1052 plezier (het) ความเพลิดเพลิน
1053 collega’s (de collega) เพื่อนรว่มงาน
1054 vergadering (de) การประชุม
1055 vliegtuig (het) เครือ่งบิน
1056 slapen นอน
1057 hotel (het) โรงแรม
1058 vliegen บิน
1059 bijzonder พิเศษ
1060 gingen (gaan) ไป
1061 reden (rijden) ขับรถ
1062 tent (de) เต็นท์
1063 spelletjes (het spelletje) เกม
1064 langste นานที่สุด
1065 verste ไกลที่สุด
1066 geleden ผ่านมาแล้ว
1067 ging (gaan) ไป
1068 vliegveld (het) สนามบิน
1069 informatie (de) ข้อมูล
1070 kostte (kosten) มีราคา
1071 mis ผิดพลาด
1072 vertrok (vertrekken) ออกเดนิทาง
1073 kwam (komen) มา
1074 daardoor เป็นเหตใุห้
1075 kwam … aan (aankomen) มาถึง
1076 zat (zitten) น่ัง
1077 veertien สิบส่ี
1078 waard (het waard zijn) คุม้คา่
1079 was van plan (van plan zijn) วางแผน
1080 reisde (reizen) เดนิทาง
1081 vol เต็ม
1082 programma (het) โปรแกรม
1083 boot (de) เรอื
1084 rivier (de) แม่น้ำ า
1085 steden (de stad) เมือง
1086 dorpen (het dorp) หมู่บ้าน
1087 bezochten (bezoeken) ไปเยี่ยมชม
1088 tijdens ในระหวา่ง
1089 enorm อย่างมาก
1090 ontmoet (ontmoeten) เจอ
1091 contact (het) การตดิตอ่
1092 direct ทันที
1093 huwelijk (het) การสมรส
1094 eiland (het) เกาะ
1095 bergen (de berg) ภูเขา
1096 prachtige (prachtig) งดงาม
1097 geweldige (geweldig) ยอดเยี่ยม
1098 feesten (het feest) งานเลีย้ง
1099 muziek (de) ดนตรี
1100 theater (het) โรงละคร
1101 open lucht (de) กลางแจ้ง
1102 fantastisch วเิศษ
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1103 dagje (het) หน่ึงวนั
1104 begin (het) การเริม่ตน้
1105 staan ยืนขึน้
1106 uitgaan ออกไปเที่ยว
1107 Markthal (de) ตลาดและสวนอาหารที่รอตเตอรด์มั
1108 schijnt (schijnen) ดเูหมือน
1109 ergens บางแห่ง
1110 draait (draaien) ฉาย
1111 spannende (spannend) น่าตืน่เตน้
1112 gaat … mee (meegaan) ไปดว้ย
1113 uitstekend ดมีาก
1114 plan (het) แผน
1115 naast ตดิกัน
1116 gelijk ถูกตอ้ง
1117 voorstel (het) ข้อเสนอ
1118 hoogste สูงที่สุด 
1119 toren (de) หอคอย
1120 heel ทัง้หมด
1121 haven (de) ท่าเรอื
1122 lichtjes (het lichtje) แสงไฟ
1123 perfect สมบูรณ์แบบ
1124 akkoord เห็นดว้ย
1125 hoop (hopen) หวงัวา่
1126 achter ข้างหลัง
1127 Italiaans เกี่ยวกับประเทศอิตาลี
1128 restaurant (het) รา้นอาหาร
1129 is het eens (het eens zijn) เห็นดว้ย
1130 ermee กับข้อเสนอ
1131 met z'n tienen จำานวนสิบคน
1132 personen (de persoon) คน
1133 reserveren จอง
1134 lijkt (lijken) ดเูหมือน
1135 tafel (de) โตะ๊
1136 apart แยก
1137 vindt (vinden) คดิวา่
1138 proberen พยายาม
1139 afspreken ตกลง
1140 keuze uit เลือกจาก
1141 vegetarisch มังสวริตัิ
1142 hoor (horen) ไดย้ิน
1143 prima ดมีาก
1144 stel … voor (voorstellen) เสนอ
1145 ontmoeten เจอกัน
1146 centraal ที่เป็นศนูย์กลาง
1147 rond ประมาณ
1148 midden ใจกลาง
1149 zichzelf ตนเอง
1150 verliezen สูญเสีย
1151 straks ในภายหลัง
1152 delen หาร
1153 totale (totaal) รวม
1154 door หารดว้ย
1155 onmiddelijk ทันที
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1156 bevolking (de) ประชากร
1157 hangt ervan af  (afhangen van) ขึน้อยู่กับ
1158 ervan ผู้คนอาศัยในเนเธอรแ์ลนด์
1159 bekijkt (bekijken) มอง
1160 inwoners (de inwoner) ผู้อาศัย
1161 minder น้อยกวา่
1162 relatief โดยสัดส่วน
1163 dichte (dicht) หนาแน่น
1164 gemiddeld โดยเฉลี่ย
1165 kilometer (de) กิ โลเมตร
1166 figuur (de) รปูภาพ
1167 nogal คอ่นข้าง
1168 gegroeid (groeien) เตบิโต
1169 groei (de) การเตบิโต
1170 door ตอ่ไป
1171 grote (groot) ใหญ่
1172 oorzaken (de oorzaak) สาเหตุ
1173 daarvan การเตบิโต
1174 hoger สูงกวา่
1175 gemiddelde (het) โดยเฉลี่ย
1176 EU สหภาพยุโรป
1177 groeit (groeien) เตบิโต
1178 doordat เพราะวา่
1179 leven มีชีวติอยู่
1180 belangrijke (belangrijk) สำาคญั
1181 immigratie (de) การอพยพย้ายถิ่น
1182 behoefte aan ความตอ้งการ
1183 vrijheid (de) เสรภีาพ
1184 veiligheid (de) ความปลอดภัย
1185 universiteit (de) มหาวทิยาลัย
1186 liefde (de) ความรกั
1187 verlaten จากไป
1188 juist ในทางตรงกันข้าม
1189 verklaring (de) คำาอธิบาย
1190 daarvoor การจากไป
1191 vertrekken ออกเดนิทาง
1192 regels (de tegel) กฎระเบียบ
1193 christelijk เกี่ยวกับศาสนาครสิต์
1194 protestantse (protestants) เกี่ยวกับนิกายโปรเตสแตนต์
1195 rechten (het recht) สิทธิ
1196 godsdienst ศาสนา
1197 katholieken (de katholiek) ชาวคาทอลิก
1198 joden (de jood) ชาวยิว
1199 staat (de) รฐั
1200 godsdiensten (de godsdienst) ศาสนา
1201 gelijke (gelijk) เท่าเทียมกัน
1202 christenen (de christen) ผู้ที่นับถือศาสนาครสิต ์
1203 afgenomen (afnemen) ลดลง
1204 in เช่ือใน
1205 God (de) พระเจ้า
1206 geloven เช่ือ 
1207 op basis van อิงกับ
1208 vaststellen สรปุ
1209 grootst ใหญ่ที่สุด
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1210 helft (de) ครึง่หน่ึง
1211 sinds ตัง้แต่
1212 hoofdstuk (het) บทที่

1213 begonnen (beginnen) เริม่ตน้
1214 onderwerpen (het onderwerp) หัวข้อ
1215 behandeld (behandelen) เรยีน
1216 inmiddels ในระหวา่งน้ี
1217 vast แน่นอน
1218 gemerkt (merken) สังเกตเห็น
1219 gemakkelijk ง่าย
1220 maar สิ
1221 ondanks ทัง้ที่

1222 behoorlijk คอ่นข้าง
1223 verklaar (verklaren) อธิบาย
1224 simpel ง่าย
1225 redenen (de reden) เหตผุล
1226 gebruik (gebruiken) ใช้
1227 regelmatig เป็นประจำา
1228 rest (de) ส่วนที่เหลือ
1229 nauwelijks แทบจะไม่
1230 grammatica (de) ไวยากรณ์
1231 lastig ยาก
1232 immers เพราะวา่
1233 fout (de) ข้อผิดพลาด
1234 maken ทำา
1235 fouten (de fout) ข้อผิดพลาด
1236 door โดย 
1237 verdwijnen หายไป
1238 zulke เหล่าน้ี
1239 in de loop van de tijd ในช่วงระยะเวลา
1240 tellen นับ
1241 vraag (vragen aan) ถาม
1242 plus บวก
1243 min ลบ
1244 feit (het) ความเป็นจรงิ
1245 slechts เพียง 
1246 eerlijk ตรงๆ
1247 gezegd (zeggen) พูด
1248 daar … mee เรยีนภาษาดตัช์ง่าย
1249 mee eens (het er -- --  zijn) เห็นดว้ย
1250 makkelijker ง่ายกวา่
1251 beseft (beseffen) ตระหนัก
1252 zowat ประมาณ
1253 onthouden จำาได้
1254 herhaalt (herhalen) ทบทวน
1255 voldoende เพียงพอ
1256 besteden aan ให้เวลากับ
1257 onderwerp (het) หัวข้อ
1258 discussie (de) การอภิปราย
1259 mening (de) ความเห็น
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1260 trouwen แตง่งาน
1261 blijven อยู่
1262 getuige (de) พยาน
1263 mooie (mooi) สวยงาม
1264 gemeentehuis (het) ที่ทำาการเทศบาล
1265 verplicht ที่จำาเป็นตอ้งทำา
1266 ambtenaar (de) ข้าราชการ
1267 vertelde (vertellen) เล่า
1268 dienst (de) พิธี
1269 maakte (maken) ทำาให้
1270 indruk (de) ความประทับใจ
1271 beloofden (beloven) สัญญา
1272 zorgen voor ดแูล
1273 trouwde (trouwen) แตง่งาน 
1274 man (de) ผู้ชาย
1275 beloven สัญญา
1276 huwelijken (het huwelijk) การสมรส
1277 eindigt (eindigen) สิน้สุด 
1278 scheiding (de) การหย่ารา้ง
1279 negatief ในทางลบ
1280 geweldig ยอดเยี่ยม
1281 ooit ครัง้หน่ึงในอนาคต
1282 feest (het) งานเลีย้ง
1283 zaal (de) ห้องโถง
1284 wel จำานวนมาก
1285 gasten (de gast) แขก
1286 aanwezig เข้ารว่ม
1287 vertelden (vertellen) เล่า
1288 lied (het) เพลง
1289 gezellige (gezellig) ไพเราะ
1290 vreselijk แย่
1291 zou (zullen) อาจจะ
1292 doel (het) จุดมุ่งหมาย
1293 om เพื่อที่จะ
1294 opleiding (de) การเรยีน 
1295 afmaken จบ
1296 relatie (de) ความสัมพันธ์
1297 regelen จัดการ 
1298 officieel อย่างเป็นทางการ
1299 registreert (registreren) จดทะเบียน
1300 rustig เงียบสงบ
1301 symbool (het) สัญลักษณ์
1302 bijzondere (bijzonder) พิเศษ
1303 band (de) สายสัมพันธ์
1304 tradities (de traditie) ประเพณี
1305 samenleving (de) สังคม
1306 rol (de) บทบาท
1307 leuker ดกีวา่
1308 jonge (jong) อายุน้อย
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1309 kaart (de) แผนที่

1310 ziet er uit มีลักษณะ
1311 ten eerste ประการแรก
1312 noord เหนือ
1313 zuid ใต้
1314 west ตะวนัตก
1315 oost ตะวนัออก
1316 grens (de) ชายแดน
1317 België ประเทศเบลเยียม
1318 Duitsland ประเทศเยอรมนี
1319 vlak ราบ
1320 zuiden (het) ทิศใต้
1321 provincie (de) จังหวดั
1322 Limburg ลิมเบิรก์
1323 bergje (het) ภูเขาเล็กๆ
1324 daar … op ภูเขาเล็กๆ ลูกน้ัน
1325 trots ภูมิ ใจ
1326 zag (zien) เห็น 
1327 Zwitserland ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์
1328 laag ต่ำา
1329 laagste ต่ำาสุด
1330 gebieden (het gebied) บรเิวณ
1331 liggen ตัง้อยู่ที่

1332 westen (het) ทิศตะวนัตก
1333 onder ใต้
1334 zeeniveau (het) ระดบัน้ำ าทะเล
1335 dijken (de dijk) ทำานบกัน้น้ำ า
1336 dammen (de dam) เขื่อน
1337 droog แห้ง
1338 stukken (het stuk) ส่วน
1339 eilanden (het eiland) เกาะ
1340 noorden (het) ทิศเหนือ
1341 zuidwesten (het) ทิศตะวนัตกเฉียงใต้
1342 vierde ที่ส่ี
1343 rivieren (de rivier) แม่น้ำ า
1344 schepen (het schip) เรอืขนาดใหญ่
1345 wegen (de weg) เส้นทาง
1346 vormt (vormen) ก่อให้เกิด
1347 gevaar (het gevaar) อันตราย
1348 breken แตกหัก
1349 ramp (de) ภัยพิบัติ
1350 gebeurde (gebeuren) เกิดขึน้
1351 nog อีก
1352 gebeuren เกิดขึน้
1353 groen สีเขียว
1354 enkele ไม่กี่

1355 gebouwd (bouwen) ก่อสรา้ง
1356 kleiner เล็กลง
1357 groeien เตบิโต
1358 woningen (de woning) ที่อยู่อาศัย
1359 bedrijven (het bedrijf) บรษัิท
1360 ten slotte ท้ายสุด
1361 noem (noemen) เรยีกวา่
1362 stranden (het strand) ชายหาด
1363 ’t (het) -
1364 zoiets อะไรทำานองน้ัน
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1365 politie (de) ตำารวจ
1366 laatst ล่าสุด
1367 reed (rijden) ขับรถ
1368 weg (de) ถนน
1369 help (helpen) ช่วยดว้ย
1370 deed (doen) ทำา
1371 verkeerd ผิด
1372 vreemd แปลก
1373 hè เนอะ
1374 gevoel (het) ความรูสึ้ก
1375 iets verkeerds บางส่ิงผิด
1376 raar แปลก
1377 helpt (helpen) ช่วยเหลือ
1378 ongeluk (het) อุบัตเิหตุ
1379 gebeurd (gebeuren) เกิดขึน้
1380 rijd (rijden) ขับรถ
1381 door ผ่าน
1382 maakt (maken) ถ่ายรปู
1383 foto (de) รปู
1384 licht (het) ไฟ
1385 wijst (wijzen) ชี ้ให้เห็น
1386 gevaren (het gevaar) อันตราย
1387 boete (de) คา่ปรบั
1388 betaalt (betalen) จ่าย
1389 biertjes (het biertje) เบียร์
1390 gedronken (drinken) ดืม่
1391 rijden ขับรถ
1392 agent (de) เจ้าหน้าที่ตำารวจ
1393 veilig อย่างปลอดภัย
1394 aankomt (aankomen) มาถึง
1395 politiebureau (het) สถานีตำารวจ
1396 geef (geven) จัด
1397 feestje (het) งานเลีย้ง
1398 horen ไดย้ิน
1399 toont (tonen) แสดง
1400 belangstelling (de) ความสนใจ
1401 duren ใช้เวลา
1402 onbekende (onbekend) คนที่ ไม่รูจ้ัก
1403 legt … uit (uitleggen) อธิบาย
1404 stelen ขโมย
1405 gestolen (stelen) ขโมย
1406 conclusie (de) ข้อสรปุ
1407 vorige (vorig) ที่แล้ว
1408 ingebroken (inbreken) งัดแงะ
1409 meteen ทันที
1410 zeer อย่างมาก
1411 zaak (de) คดี
1412 laat (laten) ทำาให้
1413 lachen หัวเราะ
1414 slechte (slecht) แย่
1415 ervaringen (de ervaring) ประสบการณ์
1416 aangifte (de) การแจ้งความ
1417 aangifte doen แจ้งความ
1418 ieder แตล่ะ
1419 duizenden หลายพัน
1420 fietsen (de fiets) จักรยาน
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1421 vieren ฉลอง
1422 gefeliciteerd ขอแสดงความยินดี
1423 verjaardag (de) วนัเกิด
1424 vele (veel) หลายๆ 
1425 cadeautje (het) ของขวญัชิน้เล็กๆ
1426 meegebracht (meebrengen) นำามาดว้ย
1427 blij มีความสุข
1428 drinken การดืม่ 
1429 bedoeling (de) ความตัง้ใจ
1430 uitgebreid นานๆ 
1431 geven จัดงานเลีย้ง
1432 vanwege เน่ืองจาก 
1433 ter gelegenheid van เน่ืองในโอกาส
1434 gelegenheid (de) โอกาส
1435 examen (het) การสอบ
1436 gebeurtenis (de) เหตกุารณ์
1437 gevonden (vinden) หา
1438 geworden (worden) กลายเป็น
1439 bedenken คดิ
1440 kennen รูจ้ัก
1441 nationale (nationaal) แห่งชาติ
1442 april เมษายน
1443 koningsdag (de) วนัพระราชา
1444 dan แล้วก็
1445 koning (de) พระราชา
1446 koningin (de) พระราชินี
1447 bezoeken เยี่ยมชม
1448 elk แตล่ะ 
1449 bepaalde (bepaald) ที่กำาหนด
1450 mei พฤษภาคม
1451 einde (het) การสิน้สุด
1452 wereldoorlog (de) สงครามโลก
1453 ter herinnering aan ระลึกถึง
1454 herinnering (de) ความระลึกถึง
1455 slachtoffers (het slachtoffer) เหยื่อ
1456 oorlog (de) สงคราม 
1457 Sinterklaas เซนตนิ์ โคลัส 
1458 brengt (brengen) นำามาให้
1459 cadeautjes (het cadeautje) ของขวญั
1460 Spanje ประเทศสเปน
1461 volwassenen (de volwassene) ผู้ ใหญ่
1462 persoonlijk ดว้ยตวัเอง
1463 cadeau (het cadeau) ของขวญั
1464 gedicht (het) บทกลอน
1465 knap เก่ง
1466 Kerst วนัครสิตม์าส
1467 Nieuwjaar ปีใหม่
1468 feestdag (de) วนัหยุดเทศกาล
1469 moslims (de moslim) คนมุสลิม
1470 Suikerfeest (het) วนัฉลองการสิน้สุดเดอืนถือศีลอด
1471 datum (de) วนัที่

1472 echter แต่
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1473 Randstad บรเิวณเมืองใหญ่ส่ีเมือง
1474 gebied (het) บรเิวณ
1475 bestaat uit (bestaan uit) ประกอบดว้ย
1476 erin ที่น้ัน
1477 in feite โดยแท้จรงิแล้ว
1478 beschouwen พิจารณาวา่เป็น
1479 geheel ทัง้หมด
1480 plek (de) สถานที่

1481 Europa ทวปียุโรป
1482 Schiphol สคปิโฮล
1483 behoort tot (behoren tot) จัดอยู่ ใน
1484 schip (het) เรอื
1485 vanuit จาก
1486 bereiken มาถึง
1487 om die reden ดว้ยเหตน้ีุ
1488 reden (de) เหตผุล
1489 gevestigd (vestigen) ตัง้อยู่
1490 handel (de) การคา้
1491 Keukenhof (de) สวนดอกไม้เคอเคนิฮอฟ
1492 logische (logisch) สมเหตสุมผล
1493 gevolg (het) ผลที่ตามมา
1494 hiervan จากส่ิงที่กล่าวมาข้างตน้
1495 werk (het) งาน
1496 terwijl ในขณะที่

1497 1/5 = één vijfde 1 ใน 5
1498 gebrek (het) ขาดแคลน
1499 gebrek aan ขาดแคลนในเรือ่ง
1500 geschikte (geschikt) ที่เหมาะสม
1501 elders ที่อื่นๆ
1502 tuin (de) สวน 
1503 vandaar ดว้ยเหตน้ีุ
1504 verkeer (het) การจราจร
1505 volledig อย่างสิน้เชิง
1506 vast ไม่ขยับเขยือ้น
1507 negatieve (negatief) ในทางลบ
1508 gevolgen (het gevolg) ผลที่ตามมา
1509 lucht (de) อากาศ
1510 men คน
1511 verliest (verliezen) สูญเสีย
1512 nationaliteiten (de nationaliteit) สัญชาติ
1513 landen (het land) ประเทศ
1514 Angola ประเทศแองโกลา
1515 Zweden ประเทศสวเีดน
1516 tram (de) รถราง
1517 hoort (horen) ไดย้ิน
1518 heel wat จำานวนมาก
1519 herken (herkennen) ดอูอก
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1520 vrije tijd (de) เวลาวา่ง
1521 betekent (betekenen) หมายถึง
1522 genieten (van) เพลิดเพลิน
1523 rust (de) การพักผ่อน
1524 actief ไม่อยู่เฉย
1525 drukker ยุ่งกวา่
1526 bepaalt (bepalen) กำาหนด
1527 waarop ที่ 
1528 besteedt (besteden) ใช้
1529 media (het medium) ส่ือ
1530 invloed (de) อิทธิพล
1531 precies อย่างแน่นอน
1532 besteed (besteden) ใช้เวลา
1533 normaal gesproken โดยปกติ
1534 sport (de) กีฬา
1535 belangstelling voor ความสนใจใน
1536 wel eens เคย
1537 concert (het) คอนเสิรต์
1538 bij voorkeur โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
1539 voorkeur (de) ส่ิงที่ชอบมากกวา่
1540 serieuze (serieus) จรงิจัง
1541 films (de film) ภาพยนตร์
1542 hou (houden) ชอบ
1543 voetbal ฟุตบอล
1544 veld (het) สนามหญ้า
1545 wandel (wandelen) เดนิเล่น
1546 na … denken (nadenken) คดิทบทวน
1547 ga … uit (uitgaan) ออกไปนอกบ้าน
1548 café (het) คาเฟ่
1549 uit eten ออกไปกินอาหารนอกบ้าน
1550 vrijwel เกือบจะ
1551 dansen เตน้รำา
1552 beweging (de) การเคลื่อนไหว
1553 restaurants (het restaurant) รา้นอาหาร
1554 nodig … uit (uitnodigen) เชิญ
1555 extra เป็นพิเศษ
1556 waarmee ทำาอะไร
1557 vul (vullen) ทำา
1558 in het algemeen โดยทั่วไป
1559 computer (de) คอมพิวเตอร์
1560 berichten (het bericht) ข้อความ
1561 bel (bellen) โทรศัพท์ 
1562 tv (de) ทีวี
1563 voetbalwedstrijd (de) การแข่งขันฟุตบอล
1564 tegen แข่งกับ
1565 Belgen (de Belg) คนเบลเยียม
1566 genoemd (noemen) กล่าวถึง
1567 bezig ยุ่ง
1568 mobieltjes (het mobieltje) โทรศัพท์เคลื่อนที่

1569 computers (de computer) คอมพิวเตอร์
1570 in orde maken ซ่อม
1571 klant (de) ลูกคา้
1572 sociale (sociaal) ทางสังคม
1573 contacten (het contact) การตดิตอ่
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1574 lang ไม่หรอก 
1575 pensioen (het) เงินเกษียณอายุ
1576 aow (de) เงินประกันสังคมผู้สุงอายุ
1577 gewerkt (werken) ทำางาน
1578 in deeltijd ไม่เต็มเวลา
1579 iedere ทุกๆ
1580 mogelijkheden (de mogelijkheid) ความเป็นไปได้
1581 hangt … af van (afhangen van) ขึน้อยู่กับ
1582 beroep (het) อาชีพ
1583 zorg (de) สาธารณสุข
1584 onderwijs (het) การศึกษา
1585 techniek (de) เทคนิค
1586 personeel (het) บุคลากร
1587 eenvoudig ง่าย
1588 verdwijnt (verdwijnen) หายไป
1589 machines (de machine) เครือ่งจักร
1590 van belang ความสำาคญั
1591 tijdelijk ช่ัวคราว
1592 telkens ครัง้แล้วครัง้เล่า
1593 opnieuw ทำาใหม่
1594 ervaring ประสบการณ์
1595 toekomst (de) อนาคต
1596 betaald (betalen) จ่ายเงิน
1597 stages (de stage) การฝึกงาน
1598 vakantiewerk (het) งานช่วงวนัหยุด
1599 studie (de) การเรยีน
1600 telt (tellen) นับ
1601 kennis (de) ความรู ้
1602 bezitten มี ในครอบครอง
1603 net เพิ่ง
1604 verdienen ไดร้บัรายได้
1605 wat เล็กน้อย
1606 zo zie je maar เห็นไหม
1607 ouder อายุมากกวา่
1608 oud อายุมาก
1609 beide ทัง้คู่
1610 ineens ทันใดน้ัน
1611 werkloos ตกงาน
1612 ontslagen (ontslaan) ถูกไล่ออกจากงาน
1613 waarvan จากไหน
1614 loon (het) คา่จ้าง
1615 gedurende ในระหวา่ง
1616 enige (enig) ช่วงเวลาหน่ึง
1617 oude (oud) ก่อนหน้าน้ี
1618 uitkering (de) เงินช่วยเหลือ
1619 regering (de) รฐับาล
1620 daarover จำานวนเงินที่ต่ำาไปสูงไป
1621 werkervaring (de) ประสบการณ์การทำางาน 
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1622 blijf (blijven) อยู่ 
1623 overlijden เสียชีวติ
1624 haal (halen) ซือ้
1625 complete (compleet) สำาเรจ็
1626 vet (het) ไขมัน
1627 suiker (de) น้ำ าตาล
1628 jammer น่าเสียดาย
1629 er…van _
1630 dik อ้วน
1631 bewegen ออกกำาลังกาย
1632 benen (het been) ขา
1633 voeten (de voet) เท้า
1634 kans op โอกาสที่จะ
1635 rugproblemen ปัญหาที่หลัง
1636 harde (hard) เสียงดงั
1637 krijgen last van (last krijgen van) มีอาการเจ็บปวด
1638 oren (het) หู
1639 alcohol (de) แอลกอฮอล์
1640 gevaarlijk อันตราย
1641 leidt tot (leiden tot) นำาไปสู่
1642 ongelukken (het ongeluk) อุบัตเิหต ุ
1643 neemt … toe (toenemen) เพิ่มขึน้
1644 onder ในหมู่
1645 jeugd (de) วยัรุน่
1646 raad (de) คำาแนะนำา 
1647 artsen (de arts) หมอ
1648 beweren อ้างวา่
1649 rode (rood) สีแดง
1650 wijn (de) ไวน์
1651 wetenschappelijk ทางวทิยาศาสตร์
1652 bewezen (bewijzen) พิสูจน์
1653 waarschijnlijk บางที
1654 verband (het) ความเช่ือมโยง
1655 geloven เช่ือ
1656 geniet van (genieten van) มีความสุขกับ
1657 leven (het) ชีวติ
1658 roken สูบบุหรี่

1659 stem (de) เสียง
1660 jezelf ตวัคณุเอง
1661 jongeren (de jongere) ผู้อายุยังน้อย
1662 sigaretten (de sigaret) บุหรี่

1663 verkocht (verkopen) ซือ้
1664 stations (het station) สถานี
1665 cafés (het café) คาเฟ่
1666 plaatsen (de plaats) สถานที่

1667 verboden ห้าม
1668 stoppen หยุด
1669 verbiedt (verbieden) ห้าม
1670 wellicht บางที
1671 bier (het) เบียร์
1672 daarvan จากส่ิงน้ัน
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1673 speciaal โดยเฉพาะ
1674 bieden เสนอให้
1675 gezien (zien) เห็น
1676 durft (durven) กล้า
1677 genomen (nemen) ใช้บรกิาร
1678 rijdt (rijden) วิง่
1679 rechtstreeks โดยตรง
1680 ideaal ยอดเยี่ยมไปเลย
1681 grachten (de gracht) คลองขุดในเมือง
1682 meemaken มีประสบการณ์
1683 gebouwen (het gebouw) อาคาร
1684 zeventiende ที่สิบเจ็ด
1685 eeuw (de eeuw) ศตวรรษ
1686 langs เลียบตามแนว
1687 vervolgens ตอ่จากน้ัน
1688 afspraak (de) การนัดหมาย
1689 hoewel ถึงแม้วา่
1690 zo’n น้ัน
1691 minstens อย่างน้อย
1692 voordat ก่อนที่

1693 konden (kunnen) สามารถ
1694 musea (het museum) พิพิธภัณฑ์
1695 trekken ดงึดดู
1696 eenmaal เป็นธรรมดา
1697 publiek (het) ผู้คน
1698 kunst (de) งานศิลปะ
1699 de moeite waard คุม้คา่
1700 moeite (de) ความพยายาม
1701 waard คณุคา่
1702 namen (nemen) ใช้บรกิาร
1703 stopt (stoppen) จอด
1704 verhaal (het) เรือ่งเล่า
1705 volgt (volgen) ตอ่ไป
1706 aanleiding (de) แรงจูงใจ
1707 tonen แสดง
1708 soorten (de soort) ชนิด
1709 tulpen (de tulp) ดอกทิวลิป
1710 kleuren (de kleur) สี
1711 bekend เป็นที่รูจ้ัก 
1712 gezongen (zingen) รอ้งเพลง
1713 Deltapark (het) เดลตา้ปารค์
1714 bezocht (bezoeken) ไปเยือน
1715 Zeeland จังหวดัเซลันด์
1716 beschermd (beschermen) ปกป้อง
1717 tegen จาก
1718 beschouwt (beschouwen) เห็นวา่
1719 systeem (het) ระบบ
1720 moderne (modern) สมัยใหม่
1721 wereldwonderen (het werelwonder) ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก
1722 terecht ถูกตอ้ง
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1723 papieren (het papier) เอกสาร
1724 formulieren (het formulier) แบบฟอรม์
1725 invullen กรอก
1726 gesprekken (het gesprek) การเจรจา
1727 gesprek voeren เจรจากัน
1728 organisaties (organisatie) หน่วยงาน
1729 paspoort (het) หนังสือเดนิทาง
1730 visum (het) วซ่ีา
1731 wilde (willen) ตอ้งการ
1732 EU-land (het) ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
1733 verblijfsvergunning (de) ใบอนุญาตให้มีถิ่นพำานัก
1734 kreeg (krijgen) ไดร้บั
1735 IND (de) หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและแปลงสัญชาติ
1736 immigratiedienst (de) หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง
1737 inburgering (de) การเรยีนหน้าที่พลเมือง
1738 inburgeringstoets (de) การสอบหน้าที่พลเมือง
1739 zeiden (zeggen) แจ้งวา่
1740 nadat หลังจาก
1741 liet (laten) ทำาให้เกิดขึน้
1742 zich เขาเอง
1743 gemeente (de) เทศบาล
1744 zich registreren ลงทะเบียน
1745 tegelijk พรอ้มกันน้ัน
1746 bsn = burgerservicenummer หมายเลขประจำาตวัประชาชน
1747 burger (de) พลเมือง
1748 belasting (de) ภาษี
1749 gegevens (de) ข้อมูล
1750 eveneens ดว้ย
1751 belastingdienst (de) กรมสรรพากร
1752 hoorde (horen) ทราบวา่
1753 buitenlandse (buitenlands) เกี่ยวกับตา่งประเทศ
1754 rijbewijs (het) ใบขับขี่

1755 mocht (mogen) ไดร้บัอนุญาต
1756 voorlopig ในระหวา่งน้ี
1757 gehaald (halen) สอบได้
1758 geval (het) กรณี
1759 aanvragen ยื่นขอ
1760 bleek (blijken) ปรากฏวา่
1761 afhankelijk van ขึน้อยู่กับ
1762 vergunning (de) ใบอนุญาต
1763 geregeld (regelen) จัดการ
1764 UWV (de) หน่วยงานช่วยเหลือผู้ตกงาน
1765 terecht kunnen สามารถมาที่

1766 verzekering (de) การทำาประกัน
1767 tegen ทำาประกันในเรือ่ง
1768 ziektekosten (de) คา่ประกันการเจ็บป่วย
1769 afsluiten ทำาประกัน 
1770 anders ไม่เช่นน้ัน
1771 diploma’s (het diploma) ประกาศนียบัตร
1772 vergelijken เปรยีบเทียบ
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1773 republiek (de) สาธารณรฐั
1774 koninkrijk (het) ราชอาณาจักร
1775 ontstaan ก่อกำาเกิดขึน้
1776 aparte (apart) ซ่ึงเป็นอิสระ
1777 zetten วาง
1778 feiten (het feit) ข้อเท็จจรงิ
1779 op een rij ลำาดบัเหตกุารณ์
1780 richten มุ่งไปที่

1781 aandacht (de) ความเอาใจใส่
1782 staten (de staat) รฐั
1783 rijk (het) อาณาจักร
1784 leiding (de) การนำา
1785 onder leiding van ภายใตก้ารนำาโดย
1786 Willem วลิเลียม
1787 Oranje ออรนัเยอะ
1788 voerden oorlog (oorlog voeren) ทำาสงคราม
1789 uiteindelijk ในที่สุด
1790 wonnen (winnen) ชนะ
1791 kwam tot stand (tot stand komen) เกิดขึน้
1792 der ("="van de) ของ
1793 verenigde (verenigd) ที่รวมกลุ่มกัน
1794 Nederlanden ประเทศแผ่นดนิต่ำา
1795 periode (de) สมัย
1796 verre (ver) ไกล
1797 namen in bezit (in bezit nemen) เอาไว้ ในครอบครอง
1798 bezit  (het) ส่ิงที่ครอบครอง
1799 korte (kort) สัน้
1800 namen (de naam) ช่ือ 
1801 herinneren ระลึกถึง
1802 daaraan สถานที่น้ัน
1803 Indonesië ประเทศอินโดนีเซีย
1804 Suriname ประเทศซูรนิาม
1805 gemeentes (de gemeente) เทศบาล
1806 horen bij ขึน้ตรงกับ
1807 werd กลายเป็น
1808 hieraan เนเธอรแ์ลนดเ์ป็นส่วนหน่ึงของฝรัง่เศส
1809 lid (het) สมาชิก
1810 vlag (de) ธง
1811 in gebruik นำามาใช้
1812 wit สีขาว
1813 blauw สีน้ำ าเงิน
1814 ontwikkeld (ontwikkelen) พัฒนา
1815 in tegenstelling tot ตรงกันข้ามกับ
1816 ontwikkeling (de) พัฒนาการ
1817 meegemaakt (meemaken) ประสบกับ
1818 Duitse (Duits) เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี
1819 leidde (leiden)  นำาไปสู่
1820 waarbij ซ่ึง
1821 tientallen จำานวนเป็นสิบๆ
1822 miljoenen จำานวนเป็นล้านๆ
1823 stierven (sterven) เสียชีวติ
1824 verloor (verliezen) พ่ายแพ้
1825 waardoor ดว้ยเหตน้ีุ
1826 volk (het) ประชาชน
1827 hoort bij (horen bij) อยู่ ในกลุ่ม
1828 op het gebied van ในขอบเขตของ
1829 waarheid (de) ความจรงิ
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1830 gelukkige (gelukkig) มีความสุข
1831 behoren ไดช่ื้อวา่
1832 gelukkigste มีความสุขที่สุด
1833 in totaal รวมทัง้หมด
1834 betrokken (bij) เกี่ยวข้อง
1835 jongens (de jongen) เด็กผู้ชาย
1836 blijken ปรากฏวา่
1837 gelukkiger มีความสุขกวา่
1838 meisjes (het meisje) เด็กผู้หญิง
1839 las (lezen) อ่าน
1840 bericht (het) รายงานข่าว
1841 gisteravond เมื่อวานเย็น
1842 gelezen (lezen) อ่าน
1843 nieuws (het) ข่าว
1844 blije (blij) มีความสุข
1845 speciale (speciaal) พิเศษ
1846 organisatie (de) องคก์ร
1847 controleert (controleren) ตรวจสอบ
1848 huizen (huis) ครอบครวั
1849 omgeving (de) ส่ิงแวดล้อม
1850 vriendjes (het vriendje) เพื่อนผู้ชาย 
1851 vriendinnetjes (het vriendinnetjes) เพื่อนผู้หญิง
1852 veilige (veilig) ปลอดภัย
1853 situatie (de) สถานการณ์
1854 opvoeding (de) การอบรมเลีย้งดู
1855 punt (het) ประเด็น
1856 houdt rekening met (rekening houden met) คำานึงถึง
1857 meningen (de mening) ความเห็น
1858 gevoelens ความรูสึ้ก
1859 geldt (gelden) มีผล
1860 betreft (betreffen) เกี่ยวข้องกับ
1861 voorbeeld (het) ตวัอย่าง
1862 leeft (leven) มีชีวติ
1863 arm ยากจน
1864 meedoen มีส่วนรว่ม
1865 kansen (de kans) โอกาส
1866 overigens อน่ึง
1867 saaie (saai) น่าเบื่อ
1868 momenten (het moment) ช่วงเวลา
1869 verveelt (zich vervelen) รูสึ้กเบื่อ
1870 denkt (denken) คดิ 
1871 wou (willen) ตอ้งการ
1872 hondjes (het hondje) สุนัขตวัเล็กๆ
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1873 provincies (de provincie) จังหวดั
1874 muur (de) ผนัง
1875 verdeeld in (verdelen in) แบ่งเป็น
1876 karakter (het) ลักษณะเฉพาะ
1877 eerdere (eerder) ก่อนหน้าน้ี
1878 gas (het) ก๊าซ
1879 dat ซ่ึง
1880 grond (de) ผืนดนิ
1881 ontdekt (ontdekken) คน้พบ
1882 veroorzaakt (veroorzaken) เป็นสาเหตุ
1883 daalt (dalen) ทรดุ
1884 levert (leveren) นำาส่ง
1885 melkproducten (het melkproduct) ผลิตภัณฑ์นม
1886 Friese (Fries) เกี่ยวกับจังหวดัฟรซิลันด์
1887 meren (het meer) ทะเลสาบ
1888 ideale (ideaal) ในอุดมคติ
1889 besteden ใช้
1890 geldt (gelden) มีผล
1891 voor มีผลสำาหรบั
1892 Noordzee ทะเลเหนือ
1893 bestaat (bestaan) มีอยู่
1894 stuk (het) ส่วน
1895 provincie (de) จังหวดั
1896 lege (leeg) วา่ง
1897 stuk มาก
1898 hoofdstad (de) เมืองหลวง
1899 vergaderstad (de) เมืองจัดการประชุม
1900 vergaderen ประชุม
1901 even เท่ากัน
1902 oosten (het) ทิศตะวนัออก
1903 houdt van (houden van) ชอบ
1904 wandelen เดนิเล่น
1905 fietsen ปั ่ นจักรยาน
1906 noemen เรยีกวา่
1907 rond รอบๆ 
1908 bekende (bekend) มีช่ือเสียง
1909 slimme (slim) ฉลาด
1910 oplossingen (de oplossing) ทางแก้ปัญหา
1911 technische (technisch) เกี่ยวกับเทคนิค
1912 maatschappelijke (maatschappelijk) เกี่ยวกับสังคม
1913 geproduceerd (produceren) ผลิต
1914 spreekt … uit (uitspreken) ออกเสียง
1915 landje (het) ประเทศเล็กๆ
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1916 verloopt (verlopen) หมดอายุ
1917 nieuw ใหม่
1918 meegenomen (meenemen) นำามาดว้ย
1919 pasfoto (de) รปูถ่ายสำาหรบัตดิบัตร
1920 aha ดลีะ
1921 in orde เรยีบรอ้ยดี
1922 werkdagen (de werkdag) วนัทำาการ
1923 terugkomen กลับมา
1924 loket (het) เคาน์เตอรบ์รกิาร
1925 afdeling (de) แผนก
1926 burgerzaken สำานักงานทะเบียนราษฎร์
1927 bedoelen หมายถึง
1928 dorp (het) หมู่บ้าน
1929 combinatie (de) การผสมผสาน 
1930 stadsdelen (het stadsdeel) เขตในเมือง
1931 kantoren (het kantoor) สำานักงาน
1932 geregistreerd (registeren) บันทึก
1933 ernaartoe ไปที่น่ัน
1934 geboorte (de) การเกิด
1935 regelt (regelen) จัดการ
1936 langdurig เป็นเวลานาน
1937 bouwt (bouwen) สรา้ง
1938 verzamelt (verzamelen) เก็บ
1939 afval (het) ขยะ
1940 enzovoort และอื่นๆ 
1941 hond (de) สุนัข 
1942 burgers (de burger) พลเมือง
1943 leden (het lid) สมาชิก
1944 gemeenteraad (de) สภาเทศบาล
1945 parlement (het) รฐัสภา
1946 bestuur (het) คณะกรรมการบรหิาร
1947 verkiezingen การเลือกตัง้
1948 stuurt (sturen) ส่ง
1949 erop บนบัตรเลือกตัง้
1950 daarmee พรอ้มบัตรเลือกตัง้
1951 stemmen ออกเสียงเลือกตัง้
1952 burgemeester (de) นายกเทศมนตรี
1953 functie (de) ตำาแหน่ง
1954 lijkt op (lijken op) เหมือนเป็น
1955 voorzitter (de) ประธาน
1956 leidt (leiden) นำา
1957 vergaderingen (de vergadering) การประชุม
1958 beslist (beslissen) ตดัสินใจ
1959 boos โมโห
1960 twintig ยี่สิบ
1961 verhuizing (de) การย้ายบ้าน
1962 verhuist (verhuizen) ย้ายบ้าน
1963 huurwoning (de) บ้านเช่า
1964 verhuizen ย้ายบ้าน
1965 even kijken ขอคดิสักครู่
1966 wilt (willen) ตอ้งการ
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1967 welkom ขอตอ้นรบั 
1968 presentatie (de) การรายงานหน้าชัน้เรยีน
1969 planten (de plant) พืช
1970 sterven ตาย
1971 niveau (het) ระดบั
1972 onderzoeken (het onderzoek) งานวจิัย
1973 leveren แสดงให้เห็น
1974 bewijs (het) หลักฐาน
1975 alsof ดเูหมือนวา่
1976 niks ไม่มีส่ิงใด
1977 realiseren ตระหนัก
1978 gevaarlijke (gevaarlijk) ที่เป็นอันตราย
1979 toestand (de) สถานการณ์
1980 ontstaat (ontstaan) เกิดขึน้
1981 wijze (de) วธิีการ
1982 doorgaan ดำาเนินตอ่ไป
1983 zullen จะ
1984 rampen (de ramp) ภัยพิบัติ
1985 plaatsvinden เกิดขึน้
1986 verwachting (de) การคาดหวงั
1987 natuurlijke (natuurlijk) ทางธรรมชาติ
1988 duurzame (duurzaam) ยั่งยืน
1989 nadenken ขบคดิ
1990 bouwen ก่อสรา้ง
1991 materialen (het materiaal) วสัดุ
1992 Europese (Europees) เกี่ยวกับทวปียุโรป
1993 lijst (de) รายการ
1994 beleid (het) นโยบาย
1995 aanpassen ปรบัเปลี่ยน
1996 blijkbaar ปรากฏวา่
1997 verantwoordelijk รบัผิดชอบ
1998 besluiten ตดัสินใจ
1999 gedrag (het) พฤตกิรรม
2000 veranderen เปลี่ยนแปลง
2001 flinke (flink) อย่างมาก 
2002 adviezen (het advies) คำาแนะนำา
2003 effect (het) ผลกระทบ
2004 in plaats van แทนที่

2005 kilo กิ โล
2006 flink wat มาก
2007 reis (reizen) เดนิทาง
2008 bewust อย่างตระหนักรู้
2009 draag (dragen) สวมใส่
2010 schoenen (de) รองเท้า
2011 plastic พลาสตกิ
2012 idee (het) ความคดิ
2013 toch ใช่ ไหม
2014 manieren (de manier) วธิีการ
2015 verbeteren ทำาให้ดขีึน้
2016 bereid พรอ้ม
2017 betere (beter) ดกีวา่
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2018 politiek (de) การเมือง
2019 kiezers (de kiezer) ผู้ออกเสียงเลือกตัง้
2020 stemmen op ลงคะแนนเสียง
2021 persoon (de) บุคคล
2022 partij (de) พรรค
2023 politieke (politiek) การเมือง
2024 partijen (de partij) พรรค
2025 linkse (links) ฝ่ายซ้าย
2026 rechtse (rechts) ฝ่ายขวา
2027 christelijke (christelijk) ครสิเตยีน
2028 gevormd (vormen) จัดตัง้
2029 meerderheid (de) เสียงข้างมาก
2030 samenwerken ทำางานรว่มกัน
2031 zijn het eens over (het eens zijn over) เห็นดว้ยในเรือ่ง
2032 bespreken เจรจา
2033 minister-president (de) นายกรฐัมนตรี
2034 ministers (de minister) รฐัมนตรี
2035 centrale (centraal) ศนูย์กลาง
2036 gezondheid (de) สาธารณสุข
2037 voert (voeren) กระทำา
2038 stevige (stevig) ดเุดอืด
2039 debatten (het debat) การอภิปราย
2040 nacht (de) กลางคนื
2041 felle (fel) หนักหน่วง 
2042 kritiek (de) การวพิากษ์วจิารณ์
2043 reageren โตต้อบ
2044 minister (de) รฐัมนตรี
2045 reactie (de) การโตต้อบ
2046 overtuigen โน้มน้าว
2047 wensen ปรารถนา
2048 veranderingen (de verandering) การเปลี่ยนแปลง
2049 wens (de) ความตอ้งการ
2050 weigeren ปฏิเสธ
2051 vertrouwen (het) ความไวว้างใจ
2052 verplicht (verplichten) บังคบั
2053 of หรอื
2054 macht (de) อำานาจ
2055 taak (de) หน้าที่

2056 controleren ตรวจสอบ
2057 wetten (de wet) กฎหมาย
2058 aangenomen (aannemen) เห็นชอบ
2059 politici (de politicus) นักการเมือง
2060 staatshoofd (het staatshoofd) ประมุขของรฐั
2061 symbolische (symbolisch) ในเชิงสัญลักษณ์
2062 ontvangt (ontvangen) ตอ้นรบั
2063 vertegenwoordiger (de) ตวัแทน
2064 verbindende (verbinden) เช่ือมโยง
2065 georganiseerd (organiseren) จัดตัง้ขึน้
2066 dergelijk เช่นน้ี
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2067 tijden (de tijd) ยุคสมัย
2068 veranderd (veranderen) เปลี่ยนแปลง
2069 voorstellen จินตนาการ
2070 generatie (de) รุน่อายุ
2071 leefde (leven) มีชีวติอยู่
2072 natuurlijk แน่นอน
2073 mobiele (mobiel) โทรศัพท์เคลื่อนที่

2074 telefoons (de telefoon) โทรศัพท์
2075 pinpas (de) บัตรเอทีเอ็ม
2076 euro’s (de euro) เงินยูโร
2077 supermarkten (de supermarkt) ซูเปอรม์ารเ์ก็ต
2078 keuze aan ตวัเลือกในเรือ่ง
2079 aardappel (de) มันฝรัง่
2080 oorspronkelijk ดัง้เดมิ
2081 destijds ในสมัยน้ัน
2082 grenzen (de grens) ชายแดน
2083 gesloten (sluiten) ปิด
2084 bestond (bestaan) มีอยู่
2085 ander แตกตา่ง
2086 op หมด
2087 weliswaar จรงิอยู่
2088 er จำานวน
2089 speelden (spelen) เล่น
2090 met de hand ดว้ยมือ
2091 moeilijker ยากกวา่
2092 beperken จำากัด
2093 massaal เป็นจำานวนมาก
2094 wapens (het wapen) อาวธุ
2095 geweld (het) ความรนุแรง
2096 positie (de) สถานภาพ
2097 eisen (de eis) การเรยีกรอ้ง
2098 zeventig เจ็ดสิบ
2099 zwanger ตัง้ครรภ์
2100 werden (worden) กลายเป็น
2101 sindsdien ตัง้แตน้ั่นเป็นตน้มา
2102 vrouw (de) ผู้หญิง
2103 wet (de) กฎหมาย
2104 twintigste ที่ยี่สิบ
2105 vond … plaats (plaatsvinden) เกิดขึน้
2106 verandering (de) การเปลี่ยนแปลง
2107 enorme (enorm) อย่างมาก
2108 opzichten (het opzicht) แง่มุม
2109 dergelijke (dergelijk) และอื่นๆ 
2110 hele (heel) ทัง้หมด
2111 erdoor อินเตอรเ์น็ต
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2112 hoe gaat het met เป็นอย่างไร
2113 voel (zich voelen) รูสึ้ก
2114 aanvankelijk ตอนแรกเริม่
2115 verbaasde (verbazen) ประหลาดใจ
2116 lage (laag) ต่ำา
2117 valt … op (opvallen) เป็นที่สะดดุตา
2118 herinner … me (zich herinneren) จำาได้
2119 tas (de) กระเป๋า
2120 pakken หยิบ
2121 toegeven ยอมรบั
2122 gek แปลก
2123 afspraken (de afspraak) นัดหมาย
2124 onrustig รอ้นใจ
2125 uurtje (het uurtje) ราวหน่ึงช่ัวโมง
2126 leert (leren) เรยีน
2127 kort ไม่นานมาน้ี
2128 zwemmen วา่ยน้ำ า
2129 diep ลึก
2130 nog ยัง
2131 kracht (de) กำาลัง
2132 waar … mee อะไร
2133 haar mening geven แสดงความเห็น
2134 er … om ความเห็น
2135 aan de andere kant อีกดา้นหน่ึง
2136 kant (de) ดา้น 
2137 eerlijk จรงิใจ
2138 klagen บ่น
2139 over het algemeen โดยทั่วไป
2140 groeten (de groet) ความระลึกถึง



W
oordenlijst Thai behorende bij de m

ethode N
ederlands voor buitenlanders ©

 2018 B
oom

 uitgevers Am
sterdam

Les 42 De laatste les

2141 eindelijk ในที่สุด
2142 voorbij จบลง
2143 alleen เพียงแค่
2144 begon (beginnen) เริม่
2145 na … zeggen (nazeggen) พูดตาม
2146 combinaties (de combinatie) การผสมกัน
2147 middel (het) วธิีการ
2148 cursisten (de cursist) นักเรยีน
2149 hadden daar  moeite mee (er moeite mee 

hebben)
รูสึ้กวา่ยาก

2150 vonden (vinden) คดิวา่
2151 opdrachten (de opdracht) การบ้าน
2152 uitvoeren ทำา
2153 oefenen ฝึก
2154 een kwestie van เป็นเรือ่งของ
2155 eraan การเรยีน
2156 overdag ช่วงเวลากลางวนั
2157 bureau (het) โตะ๊ทำางาน
2158 ga … mee (meegaan) ไปดว้ย
2159 maatschappij (de) สังคม
2160 twijfelt (twijfelen) ลังเลใจ
2161 beslissing (de) การตดัสินใจ
2162 genomen (nemen) ทำาการ
2163 concreet รปูธรรม
2164 twijfel (twijfelen) ลังเลใจ 
2165 zoek (zoeken) หา
2166 verwacht (verwachten) คาดหวงั
2167 opzetten ก่อตัง้
2168 gaan door (doorgaan) ทำาตอ่ไป
2169 slagen สอบผ่าน
2170 positief ในดา้นบวก
2171 zodat เพื่อที่วา่


