
Once upon a time there was 

a prince who wanted to marry 

a princess. But he didn’t 

want just any old princess. He 

wanted a real one.

Chapter 1

The picky prince

This is Princess 
Cordelia, Your 

Highness.

picky (adj) ช่างเลือก, จู้จี้
prince (n) เจ้าชาย
once upon a time   
กาลครั้งหนึ่ง

want (v) ต้องการ
marry (v) แต่งงาน
princess (n) เจ้าหญิง
but (conj) แต่
just (adv) เพียงแค่
old (adj) เดิม ๆ
real (adj) ที่แท้จริง
one (pron) คนหนึ่ง
Your Highness ฝ่าบาท

15

Sam
ple



   Not one of the local princesses 

would do.

   “What’s the matter with  

them, Patrick?” cried his father, 

the king. “I’m running out of 

princesses to show you.” 

Are they too old? 
Too tall? Too hairy ?

one of the  
หนึ่งในบรรดา

local (adj) ในละแวก
would do (pt)  
เหมาะสม

What’s the matter...? 
เกิดอะไรขึ้น

cried (pt) ร้อง
father (n) พ่อ
king (n) ราชา
run out of sth ...หมด
show (v) แนะนำา
too (adv) เกินไป
old (adj) แก่
tall (adj) สูง
hairy (adj) ขนดก

16

Sam
ple



   “I can’t be sure they’re real,” 

sighed Prince Patrick. “I’ll have 

to find one for myself.”

   “You must do whatever you 

want, darling,” said the queen, 

who spoiled him rotten.

Mother!

Nothing but the 
best for my 

princey-wincey.

can’t (v) ย่อจาก cannot 
ไม่สามารถ, ...ไม่ได้

sure (adj) มั่นใจ
sigh (v) ถอนหายใจ
have to (v) ต้อง
find (v) ตามหา
myself (pron) ตัวของฉัน
must (v) ต้อง
whatever (pron)  
อะไรก็ตาม

darling (n) ที่รัก
said (pt) พูด
queen (n) ราชินี
spoil sb rotten 
ตามใจ...จนเสียนิสัย

nothing (pron)  
ไม่มีสิ่งใด

the best (n) สิ่งที่ดีที่สุด
princey_wincey 
 เจ้าชายตัวน้อย
mother (n) แม่
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   The next day Prince Patrick 

set out to travel the world, in 

search of a real princess. 

   He took with him twelve 

suitcases, ten pairs of shoes, a 

spare crown and his cousin, Fred.

Ready, 
Freddy?

I think my arm’s 
stuck.

next (adj) ถัดไป
day (n) วัน
set out (pt)  
ออกเดินทาง

travel (v) เดินทาง
the world (n) โลก
in search of sth  
เพื่อตามหา...

ready (adj) พร้อม
think (v) คิดว่า
arm (n) แขน
stuck (adj) ติด

took (pt) เอาไป
suitcase (n)  
กระเป๋าเดินทาง

pair (n) คู่
shoe (n) รองเท้า
spare (adj) สำารอง
crown (n) มงกุฎ
cousin (n) 
 ลูกพี่ลูกน้อง
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Don’t forget 
to wrap up 

warm...

   “Goodbye, my love,” cried the 

queen, wiping away a tear with 

her silk handkerchief. 

I’ll be fine!
 Stop fussing.

And brush 
your teeth!

goodbye (interj)  
ลาก่อน

love (n) ที่รัก
wiping away (v-ing) 
เช็ด (น้ำาตา)

tear (n) น้ำาตา
silk handkerchief (n) 
ผ้าเช็ดหน้าผ้าไหม

don’t (v) ย่อจาก  
do not อย่า...

forget (v) ลืม
wrap up warm  
ใส่เสื้อผ้าอุ่น ๆ

brush (v) แปรง
teeth (pl) ฟัน
fine (adj) สบายดี
stop (v) หยุด
fussing (n) การจู้จี้จุกจิก
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   They hadn’t gone far when they 

heard a loud sneeze from under 

the seat.

   “Who’s there?” shouted 

the prince.

   A small figure crept out.  

   “Aren’t you the palace maid?” 

said Prince Patrick.

It’s Peg!

hadn’t (pt) ย่อจาก  
had not ไม่

gone (pp) จากไป
far (adv) ไกล
heard (pt) ได้ยิน
loud (adj) ดัง
sneeze (n) เสียงจาม
under (prep) ข้างใต้
seat (n) ที่นั่ง
shout (v) ตะโกน
small (adj) (ตัว) เล็ก
figure (n) ร่าง
crept out (pt)  
คลานออกมา

palace (n) พระราชวัง
maid (n) สาวใช้
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   Peg nodded.

   “Well, what are you doing 

here?” the prince asked.

   “I want to see the world,” said 

Peg. “I’ve been at the palace all 

my life – ever since I was left on 

the doorstep as a baby.”

   She blushed. “And Cook’s 

 because I burned the 

pudding,” she added.

I want an 
adventure!

nodded (pt) พยักหน้า
well (interj) ว่าแต่
here (adv) ที่นี่
see (v) เห็น
all (det) ตลอด
life (n) ชีวิต
ever since ต้ังแต่
left (pp) ถูกทอดทิ้ง
doorstep (n)  
ขั้นบันไดประตู

as (prep) เป็น
baby (n) ทารก
adventure (n)  
การผจญภัย

blush (v) หน้าแดง
cook (n) แม่ครัว
furious (adj) โกรธจัด
because (conj)  
เพราะว่า, เนื่องจาก

burn (v) ทำาให้ไหม้
pudding (n) ขนมพุดดิ้ง
add (v) (พูด) เสริม
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   “We’re not turning back now,” 

said Prince Patrick. “She’ll have 

to join us.” 

   “Well you can’t come with us,” 

said Fred. “This is a boys¯only 

adventure.”

You’ll get 
scared and want to go 

home.

No I won’t! I’m 
as brave as you.

can’t (v) ย่อจาก 
cannot ไม่สามารถ, 
...ไม่ได้

come (v) มา
with (prep) กับ
boys_only (adj) 
เฉพาะผู้ชาย

scared (adj) หวาดกลัว
go home กลับบ้าน
won’t (v) ย่อจาก will 

not จะไม่...

as...as (adv) เท่า ๆ  กับ
brave (adj) กล้าหาญ
turn back (v) ย้อนกลับ
now (adv) ตอนนี้
join (v) เข้าร่วม
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   Peg grinned at Fred.

   “OK,” Prince Patrick went on. 

“First stop, the wicked witch’s 

hut.”

   Fred looked alarmed. “You are 

joking?”

   Prince Patrick shook his head.   

“The witch will know how to 

find a real princess. She’s my 

best hope...”

She’ll eat us 
alive!

Who’s scared 
now?

grinned at sb (pt)  
ยิ้มแฉ่งให้...

went on (pt) พูดต่อไป
first (det) แรก
stop (n) ที่หยุดพัก
wicked (adj) ที่ร้ายกาจ
witch (n) แม่มด
hut (n) กระท่อม
look (v) มีท่าที
alarmed (adj)  
ตื่นตระหนก

joking (v-ing) ล้อเล่น
eat (v) กิน
alive (adj) ทั้งเป็น

shook one’s head 
(pt) ส่ายหัว

know (v) รู้
how to วิธี...
best (adj) ที่ดีที่สุด
hope (n) ความหวัง
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Chapter 2

Off to see the witch

“Now Peg,” said Prince 

Patrick, “this could be dangerous. 

You stay in the coach. Fred and I 

will meet the witch.”

off (adv) ออกไป
see (v) พบ
dangerous (adj) 
อันตราย

stay (v) อยู่
coach (n) รถม้า
meet (v) พบ
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   The prince knocked three 

times on the witch’s door... 

There was no answer.

   “Looks like no one’s in. 

We’ll have to go,” said Fred, 

who was already backing away.

Why couldn’t 
I stay in the 

coach? knock (v) เคาะ
time (n) ครั้ง
door (n) ประตู
answer (n) เสียงตอบรับ
couldn’t (pt) ย่อจาก 

could not ...ไม่ได้
look like (v) ดูเหมือน
no one (pron) ไม่มีใคร
go (v) ไป
already (adv) แล้ว
back away (v)  
ล่าถอย
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