
 There were once twelve  
beautiful princesses, all with 
long, flowing hair and short, 
fiery tempers. 

Chapter 1

Family Trouble

family (n) ครอบครัว 
trouble (n) ปัญหา 
once (adv) ครั้งหนึ่ง
twelve (adj) สิบสอง 
beautiful (adj) สวย 
princess (n) เจ้าหญิง  
long (adj) ยาว 
flowing (adj) สลวย 
hair (n) ผม 
short temper (n)  
นิสัยใจร้อน 

fiery (adj) โกรธง่าย
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 Their father, the king, was 
a grumpy old man who didn’t 
believe in having fun. 

father (n) บิดา 
king (n) พระราชา 
grumpy (adj)        
ข้ีหงุดหงิด 

old (adj) ชรา
didn’t (pt) ย่อจาก  

did not ไม่ 
believe in (v) เชื่อ 
having fun             
การทำาตัวสนุกสนาน

just (adv) แค่ 
sit down (v) นั่งลง 
look pretty             
ทำาตัวน่ารัก

All of you just 
sit down and 
look pretty!
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 In fact, he believed that   
princesses should be seen and 
not heard. 

 The princesses strongly      
disagreed. 

NO
ENTRY

Ballroom

in fact อันที่จริง
should (v) ควร 
be seen and not 

heard สงบเสงี่ยม, 
เรียบร้อย 

ballroom (n)             
ห้องจัดงานเลี้ยงเต้นรำา 

no entry ห้ามเข้า
strongly (adv)           
อย่างมาก

disagreed (pt)          
ไม่เห็นด้วย
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 The thing they argued 
about most was dancing. 
Their father hated it, but 
the princesses loved it...

 so whenever 
he wasn’t                  
looking, they 
danced anyway.

thing (n) สิ่ง 
argued (pt) โต้แย้ง 
most (adv) มากที่สุด 
dancing (n) การเต้นรำา 
hated (pt) เกลียด
but (conj) แต่ 
loved (pt) รัก 

whenever (conj)  
เมื่อใดก็ตาม

wasn’t (pt) ย่อจาก 
was not ไม่

look (v) จับตามอง 
danced (pt) เต้นรำา 
anyway (adv)  
อย่างไรก็ตาม, จนได้

20 21

Sam
ple



 The girls slept in a tall tower 
with their beds side by side.

Chapter 2

The Sisters’ Secret

sister (n) พี่สาว,              
น้องสาว 

secret (n) ความลับ 
girl (n) เด็กสาว 
slept (pt) นอนหลับ 
tall (adj) สูง 
tower (n) หอคอย 
bed (n) เตียงนอน 
side by side เรียงกัน
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 Every night, the king locked 
the tower door, so that they 
couldn’t sneak out. 

Sleep well, 
my dears.

every (det) ทุก ๆ  
night (n) กลางคืน 
lock (v) ใส่กุญแจ 
door (n) ประตู 
so that (conj) ดังนั้น
couldn’t (pt) ย่อจาก 

could not ไม่สามารถ
sneak out (v)    
ย่องออกมา 

sleep well              
หลับสนิท

dear (n) 
 ที่รัก

22 23

Sam
ple



 One morning, when the 
door was unlocked, the         
princesses were still asleep. 
 As the maid went to wake 
them, she noticed their shoes 
were lying in a soggy pile on 
the floor. 

   The shoes were worn out.

one morning              
เช้าวันหนึ่ง

unlocked (adj)        
ปลดกุญแจแล้ว

princess (n) เจ้าหญิง
still (adv) ยังคง
asleep (adj) หลับ 
as (conj) ขณะที่
maid (n) หญิงรับใช้ 
went (pt) ไป
wake (v) ปลุก
noticed (pt) สังเกต
shoe (n) รองเท้า 
lying (v-ing) วาง
soggy (adj) เปียกชื้น
pile (n) กอง  
floor (n) พื้น 
How strange!   
แปลกอะไรอย่างนี้ !

worn out (adj)   
หมดสภาพ, พัง

How strange!
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 When the king heard about 
the shoes, he was furious. 
“Those girls have been out 
dancing,” he spluttered.

Bring
my daughters 
here... NOW! 

Yes, sire.

heard (pt) ได้ยิน
furious (adj) ฉุนเฉียว 
girl (n) เด็กสาว
been out dancing 
(pp) หนีออกไปเต้นรำา

splutter (v) โวยวาย 
bring (v) พา 
daughter (n) ลูกสาว
here (adv) ที่นี่ 
now (adv) เดี๋ยวนี้ 
sire (n) ฝ่าบาท
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 “Princesses should not 
be out dancing all night!” he            
yelled at them. “You need 
your beauty sleep. You should 
all be ashamed of yourselves.”

   The girls weren’t ashamed 
in the least. What’s more, 
they wouldn’t tell him how 
they had escaped or where 
they had been.

should not (v)                 
ไม่ควร

all night ตลอดคืน
yell (v) ตะคอก
need (v) ต้องการ
beauty sleep (n) 
 การหลับพักผ่อนที่ 
เพียงพอ

ashamed (adj) 
ละอายใจ

yourselves (pl)    
ตัวของพวกเจ้าเอง

not... in the least             
ไม่...เลยสักนิด

what’s more 
นอกจากนี้

wouldn’t (pt)            
ย่อจาก would not 
จะไม่

tell (v) บอก 
escaped (pt) หลบหนี
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 The next morning, it was 
clear that the princesses had 
been out again. The 
same thing happened 
seven nights 
in a row.
 The king 
didn’t know 
what to do.

   Then he had a brilliant idea.

next (adj) ต่อมา
morning (n) เวลาเช้า
clear (adj) ชัดเจน
princess (n) เจ้าหญิง 
again (adv) อีก
same (adj) แบบเดิม 
thing (n) สิ่ง, เรื่อง
happen (v) เกิดขึ้น
seven (adj) เจ็ด
night (n) คืน
in a row ติดต่อกัน
know (v) รู้
do (v) ทำา

then (adv) จากนั้น
brilliant (adj) ฉลาด, 
แยบยล

idea (n) ความคิด
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 He decided that the first 
man to discover where his 
daughters went each night 
could marry one of them. 
Posters went up across the 
land.

Fed up with your job? Feel like a challenge?

Solve a royal mystery 
and win big prizes!!

Win your own kingdom and
marry a genuine princess!

Interested? Drop in to the 
castle for further details. 

No time wasters please. 

decided (pt) ตัดสินใจ
first (det) แรก
man (n) ผู้ชาย
discover (v) ค้นพบ
daughter (n) ลูกสาว
went (pt) ไป
each (det) แต่ละ 
night (n) คืน
marry (v) แต่งงาน 
poster (n)           
ป้ายประกาศ

went up (pt) มีให้เห็น
across (prep) ทั่ว 
land (n) ดินแดน 
fed up with           
เบื่อ, อิ่มตัว

job (n) งาน
feel like (v) ปรารถนา 
challenge (n)   
ความท้าทาย

solve (v) หาคำาตอบ 
royal (adj)                 
เกี่ยวกับราชวงศ์ 

mystery (n)            
เรื่องลึกลับ 

win prize ได้รางวัล
big (adj) ใหญ่ 
own (adj) ของตัวเอง 
kingdom (n) 
อาณาจักร

genuine (adj)             
ที่แท้จริง 

interested (adj) 
สนใจ 

drop in (v) แวะมา
castle (n) ปราสาท
further (adj) เพิ่มเติม
detail (n) รายละเอียด 
no time wasters 

please อย่ารอช้า
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 The first man to take up the 
king’s challenge was brave 
Prince Marcus.

Chapter 3

Taking the Challenge

taking challenge 
การรับคำาท้า

first (det) แรก
take up challenge 
รับคำาท้า 

king (n) พระราชา
brave (adj) กล้าหาญ
prince (n) เจ้าชาย
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Chapter 3

Taking the Challenge

 “By the way, there is one 
small catch,” the king told 
him. “If you fail, I’ll cut off 
your head!”

Um...okay...
no problem, 

Your Majesty. 

by the way        
อย่างไรก็ตาม

small (adj) เล็กน้อย 
catch (n) ข้อแม้ 
told (pt) บอก 
if (conj) ถ้า
fail (v) พลาด
cut off (v) ตัด 
head (n) หัว
okay (interj) ตกลง 
no problem ไม่มีปัญหา
Your Majesty ฝ่าบาท
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 That night, Prince Marcus  
was taken to the tower and 
put in a room next to the                 
princesses.

   They made him  
very welcome. 
One even 
brought him 
a cup of hot, 
milky cocoa.

Very 
comfortable 

indeed!

night (n) ตอนกลางคืน
prince (n) เจ้าชาย
taken (pp) พา 
tower (n) หอคอย
put in (pp) ให้อยู่ใน
room (n) ห้อง 
next to (prep) ติดกับ
princess (n) เจ้าหญิง
very (adv) อย่างมาก
comfortable (adj) 
สบาย 

indeed (adv) จริง ๆ
made sb welcome 
(pt) ต้อนรับ

one (pron) คนหนึ่ง
even (adv) ถึงกับ
brought (pt) นำามาให้
cup (n) ถ้วย
hot (adj) ร้อน
milky (adj) ที่ใส่นม
cocoa (n) โกโก้
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 As Prince Marcus drank the 
cocoa, he began to feel sleepy. 

He tried 
splashing 
cold water on 
his face, but 
that didn’t 
work.

 Soon he 
was fast 
asleep and  
snoring loudly.

as (conj) ขณะที่
drank (pt) ดื่ม 
began (pt) เริ่ม 
feel (v) รู้สึก 
sleepy (adj) ง่วงนอน 
tried (pt) พยายาม
splash (v) ชโลม 
cold (adj) เย็น 
water (n) น้ำา 
face (n) ใบหน้า
work (v) ได้ผล 
soon (adv) ในไม่ช้า
fast asleep หลับปุ๋ย 
snoring (v-ing) กรน 
loudly (adv) เสียงดัง
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