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Hi! I am  
Dora 

. I am going 

to read a story.

Do you like  
books  

? 

Me too!

Hi! (ไฮ) สวัสดี !
I am going to
 (ไอ แอม โก' อิง ทู) 
ฉันกำ�ลังจะ

read (รีด) อ่�น
story (สตอ' รี) นิท�น
like (ไลคํ) ชอบ
book (บุค) หนังสือ
me (มี) ตัวฉัน
too (ทู) เช่นกัน, 
เหมือนกัน
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Once upon a time

there was a 
Snow Princess

who lived in a Magic 
Snowy Forest 

.

once upon a time 
(วันซำ อะพอน' อะ ไทมำ) 
กาลคร้ังหนึ่ง

there was (แธรำ วอซ) มี
snow (สโน) หิมะ
princess (พริน' ซิซ) 
เจ้�หญิง

who (ฮู) ผู้ซึ่ง
live (ลิฟว ำ) อ�ศัย
magic (แมจ' จิค) 
วิเศษ

snowy (สโน' อี) 
 ซึ่งปกคลุมด้วยหิมะ 
forest (ฟอ' ริซทำ) ป่า
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“Look,  
Dora 

,” says  
Boots    

. 

“Someone is trying

to get out of your 
book  

!”

look (ลุค) ดูสิ
say (เซ) พูด, บอก
someone (ซัม' วัน) 
ใครบางคน

try (ไทร) พย�ย�ม
get out of sth 
 (เกท เอ�ทำ ออฟว ำ) 
ออกจ�ก
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“Hi! My name is 
Snow Fairy 

.

I need to find the 

 
Snow Princess   

and save

the Magic 
Snowy Forest 

.” 

name (เนม) ชื่อ
fairy (แฟ' รี) ภูต 
need to (นีด ทู) ต้อง
find (ไฟนำดำ) ค้นหา
save (เซฟว ำ) ช่วยชีวิต, 
รักษ�ไว้
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“A
  
 
witch  

 waved 

her 
magic wand

 

and locked the 
Snow Princess

in a
   tower 

.

witch (วิช) แม่มด
wave (เวฟว ำ) โบกไปมา
wand (วอนดำ) คทา
lock (ลอค) กักตัว, ขัง
tower (เท�' เออรำ) 
หอคอย

Sam
ple



19

With the 
Snow Princess

gone, 

the Magic 
Snowy Forest

is starting to melt!”

with (วิธ) เพร�ะ
gone (กอน) หายไป
start (สต�รำท) เริ่ม
melt (เมลทำ) ละล�ย
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Then 
Snow Fairy

 adds,

“If the 
Snow Princess

smiles into a magic  
crystal   

,

it will start to  
snow

  again!” 

then (เธน) จากนั้น
add (แอด) พูดเสริม
if (อิฟ) ถ้�
smile (สไมลำ) ยิ้ม
into (อิน' ทู) ไปยัง
crystal (คริส' เติล) 
คริสตัล

will (วิล) จะ
snow (สโน) หิมะตก
again (อะเกน') อกีครัง้
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Boots
  and I will help

save the 
Snow Princess

.

Who do we ask for help

when we don’t know 

where to go?  

help (เฮลพำ) ช่วย
who (ฮู) ใคร
ask for (แอซคํ ฟอรํ) 
ขอร้อง

help (แฮลพำ)  
ความช่วยเหลือ

when (เวน) เมื่อ
don’t (โดนทำ) ย่อจ�ก 

do not ไม่
know (โน) รู้
where (แวรำ) ที่ไหน
go (โก) ไป
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