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 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 kı!ng, 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 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. 

Ballroom
NO

ENTRY

in fact อันที่จริง
should (v)	ควร	
be seen and not 
heard สงบเสงี่ยม,	
เรียบร้อย	

ballroom (n)													
ห้องงานเลี้ยงเต้นรำา	

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	
loved (pt)	รัก	

whenever (conj)		
เมื่อใดก็ตาม

wasn’t                
ย่อจาก	was not ไม่

look (v)	จับตามอง	
danced (pt)	เต้นรำา	
anyway (adv)		
อย่างไรก็ตาม,	จนได้
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across	/อะครอซ'/	prep	ทั่ว	
again	/อะเกน'/	adv	อีก	
agreed	/อะกรีดำ'/	pt	ของ	agree	ยอม
ah	/อา/	interj	อ้า!
all	/ออล/	pron	ทั้งหมด	
anyway	/เอน'	นีเว/	adv	จนได้,	อย่างไรก็ตาม	
appear	/อะเพีย'/	v	ปรากฏ
argued	/อา'	กิวดำ/	pt	ของ	argue	โต้แย้ง	
as	/แอซ/	conj	เมื่อ,	เพราะ
ashamed	/อะเชมดำ'/	adj	ละอายใจ	
asleep	/อะสลีฟ'/	adj	หลับอยู่	
astonishing	/อะสตอน'	นิชชิง/	adj	น่าอัศจรรย์
ball dress	/บอล'	เดรซ/	n	ชุดเต้นรำา
ballroom	/บอล'	รูม/	n	ห้องงานเลี้ยงเต้นรำา	
band	/แบนดำ/	n	วงดนตรี
banned	/แบนดำ/	pp	ของ	ban	สั่งห้าม
beautiful	/บิว'	ทิเฟิล/	adj	สวย	
because of	/บิคอซ'	ออฟวำ/	prep	เพราะ
bed	/เบด/	n	เตียงนอน	
before	/บิฟอ'/	prep	ข้างหน้า
began	/บิแกน'/	pt	ของ	begin	เริ่ม	
believe	/บิลีฟว ำ'/	v	เชื่อ
believe in	/บิลีฟว ำ	อิน/	v	เชื่อ	
big	/บิก/	adj	ใหญ่
bigger	/บิก'	เกอะ/	adj	กว้างขึ้น
boat	/โบท/	n	เรือ
both	/โบธ/	pron	ทั้งสอง
bow	/โบ/	n	ริบบิ้น
bowl	/โบล/	n	ชาม
brave	/เบรฟว ำ/	adj	กล้าหาญ	

breakfast	/เบรค'	เฟิซทำ/	n	อาหารเช้า
brightly	/ไบรทำ'	ลี/	adv	อย่างสดใส
brilliant	/บริล'	เยินทำ/	adj	ฉลาด,	แยบยล	
bring	/บริง/	v	พา	
broke off	/โบรค	ออฟ/	pt	ของ	break	หักออกมา
brought	/บรอท/	pt	ของ	bring	นำามาให้	
but	/บัท/	conj	แต่
button	/บัท'	เทิน/	n	กระดุม
button	/บัท'	เทิน/	v	กลัดกระดุม
by	/ไบ/	prep	ข้าง ๆ
call for	/คอล	ฟอ/	v	เรียก
came	/เคม/	pt	ของ	come	มาถึง
came forward	/เคม	ฟอ'	เวิด/	pt	ของ	come 
มาหา	

came to	/เคม	ทู/	pt	ของ	come	มาถึง
candle	/แคน'	เดิล/	n	เทียนไข
carefully	/แค'	เฟิลลี/	adv	อย่างระมัดระวัง
carried on	/แค'	รีดำ	ออน/	pt	ของ	carry       
เดินต่อไป

carry	/แค'	รี/	v	บรรทุก
castle	/คาซ'	เซิล/	n	ปราสาท	
catch	/แคช/	n	ข้อแม้	
catch up with	/แคช	อัพ	วิธ/	v	ตามทัน
challenge	/แชล'	เลินจำ/	n	ความท้าทาย	
chop off	/ชอพ	ออฟ/	v	ตัด
clear	/เคลีย/	adj	ชัดเจน	
click	/คลิค/	n	การดีดนิ้ว
cloak	/โคลค/	n	เสื้อคลุม
cocoa	/โค'	โค/	n	โกโก้	
cold	/โคลดำ/	adj	เย็น
come	/คัม/	pp	ของ	come	มา
comfortable	/คัม'	เฟอทะเบิล/	adj	สบาย,	น่าอยู่	
convinced	/เคินวินซำทำ'/	adj	เชื่อ,	มั่นใจ
corner	/คอ'	เนอะ/	n	มุม
couldn’t	/คุด'	เดินทำ/	ย่อจาก	could	not											
ไม่สามารถ
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