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warm (adj) อบอุ่น
summer (n) ฤดูร้อน
afternoon (n) ตอนบา่ย
pretty (adj) สวยงาม
town (n) เมือง
busy (adj) ยุ่ง, วุ่นวาย
shopping (v-ing) 

ซื้อของ
chatting (v-ing) 

พูดคุย
sunshine (n) แสงแดด
when (conj) เมื่อ
suddenly (adv) 

ทันใดนั้น

17

It was a warm summer’s afternoon 

in the pretty town of Verona. 

People were busy shopping and 

chatting in the sunshine when 

suddenly...

Chapter 1

Capulets and Montagues
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Help!

gang (n) แก๊ง, กลุ่ม
young (adj) หนุ่ม
men (pl) ผู้ชาย
tore across (pt)             

วิ่งฝ่ามา
market square (n) 

ตลาดกลางแจ้ง
fight (v) ต่อสู้
kick (v) เตะ
roll (v) ล้มกลิ้ง
dust (n) ฝุ่น
townspeople (pl) 

ชาวเมือง
ran for sth (pt)               

วิ่งหา...
cover (n) ที่หลบภัย
Take that!            

โดนเสียเถอะ !

belong to sth (v) 
เป็นพวกของ...

richest (adj)        
ที่รวยที่สุด

families (pl) ตระกูล
sworn enemies 

(pl) ศัตรูคู่แค้น
always (adv) เสมอ

18 19

Two gangs of young men tore 

across the market square, fighting, 

kicking and rolling in the dust. 

The townspeople ran for cover.

The gangs belonged to two of 

Verona’s richest families – the 

Capulets and the Montagues. The 

families were sworn enemies, 

and they were always fighting.

Take that!
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in minutes ครู่ต่อมา
ruler (n) ผู้ปกครอง
prince (n) เจ้าชาย
arrived (pt) มาถึง
soldier (n) ทหาร
break up sth (v) 

หยุด...
fight (n) การต่อสู้
furious (adj) โกรธจัด

I’ve had enough of 
sth ย่อจาก I have 
ฉันทน...ไม่ไหว

feud (n) ความบาดหมาง
raged (pt) โกรธจัด
It’s got to ยอ่จาก It has 

มันต้อง...
stop (v) หยุด
from now on                    

นับจากนี้ไป
caught  (pp) จับได้
put to death (pp) 

ประหารชีวิต

18 19

In minutes, Verona’s ruler Prince 

Escalus arrived with his soldiers to 

break up the fight. The prince was 

furious.

“I’ve had enough of this feud!” 

he raged. “It’s got to stop. From 

now on, anyone caught fighting 

will be put to death!”Sam
ple



Where's Romeo?
Is he safe?

head (n) ผู้นำา
family (n) ตระกูล
hurried (pt) รีบเร่ง
search (v) ตามหา
son (n) ลูกชาย
found (pt) พบ
cousin (n) ลกูพีล่กูนอ้ง
safe (adj) ปลอดภัย

worry (v) เป็นห่วง
uncle (n) ลุง
said (pt) บอก
too (adv) เกินไป
sensible (adj)            

อ่อนไหว

20 21

Old Montague, the head of the 

Montague family, hurried into the 

market square, searching for his 

son Romeo. But he only found 

Benvolio, Romeo’s cousin.

“Don’t worry, uncle,” said 

Benvolio. “Romeo wasn’t fighting. 

He’s too sensible.”Sam
ple



Have you heard?
Old Capulet's holding a 

masked ball tonight.

soon after             
หลังจากนั้นไม่นาน

wander by (v)             
เดินผ่านมา

tell (v) เล่า
happen (v) เกิดขึ้น
spoke (pt) พูดคุย
behind (prep)            

ด้านหลัง
heard (pp) ได้ยิน
hold (v) จัดให้มี
masked ball (n)  

งานเต้นรำาสวมหน้ากาก
tonight (adv) คืนนี้

20 21

Soon after that, Romeo himself 

wandered by. Benvolio was telling 

him what had happened, when 

someone spoke behind them.
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That's a
brilliant idea!

hear (v) ได้ยิน
whisper (v) กระซิบ
party (n) งานเลี้ยง
house (n) บ้าน
let’s ย่อจาก let us 

เรา...กันเถอะ
go (v) ไป
if (conj) ถ้า
wear (v) สวมใส่
disguise (n)              

ชุดปลอมตัว
no one (pron)                   

ไม่มีใคร
guess (v) เดา
brilliant (adj)          

เฉียบแหลม
idea (n) ความคิด

excitedly (adv) 
อย่างตื่นเต้น

went (pt) ไป
find (v) พบ
friend (n) เพื่อน
invite sb along (v) 

ชวน...ไปด้วยกัน

22 23

“Did you hear that, Romeo?” 

whispered Benvolio. “A party at 

the Capulets’ house. Let’s go! If we 

wear disguises, no one will guess 

who we are.” 

Excitedly, the two young 

Montagues went to find their friend 

Mercutio, to invite him along. Sam
ple



fall in love ตกหลุมรัก
mansion (n) คฤหาสน์
place (n) สถานที่
buzz with sth (v) 

ครื้นเครง, คึกคัก
excitement (n)  

ความตื่นเต้น
servant (n) คนรับใช้
raced around (pt) 

เดินขวักไขว่
lay the table               

จัดโต๊ะอาหาร
light (v) จุดไฟ
candle (n) เทียนไข
putting the finishing 

touch (v-ing)
 ทำาให้เสร็จเรียบร้อย
party (n) งานเลี้ยง

22 23

  Chapter 2

Falling in love

At the Capulets’ mansion, the 

place was buzzing with excitement.

Servants raced around, laying the 

tables and lighting candles, putting 
the finishing touches to the party. Sam
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upstairs (adv) ชั้นบน
nurse (n) แม่นม
help (v) ช่วย
dress (v) แต่งตัว
came in (pt) เข้ามา
now (adv) เอาละ
named (pp) ตั้งชื่อ
count (n) เคานต์
coming (v-ing) 

กำาลังมา
tonight (adv) คืนนี้
hope (v) หวัง
like (v) ชอบ
marry (v) แต่งงาน

sweetheart (n) ที่รัก
squeal (v)               

ร้องเสียงแหลม
married (adj) แต่งงาน
How exciting!               

น่าตื่นเต้นยิ่งนัก !

24 25

 Upstairs, Juliet Capulet’s nurse 

was helping her dress, when Juliet’s 

mother came in.

“Now Juliet,” she said. “A man 

named Count Paris is coming 

tonight. I hope you like him. Your 

father and I want you to 

marry him.”

 “Oh Juliet, sweetheart,” squealed 

her nurse. “You’re to be married! 

How exciting!”

But I'm only 
thirteen!
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horrified (adj)             
ตื่นตระหนก

ready (adj) พร้อม
what if...?                 

อะไรจะเกิดขึ้นถ้า...

time (n) เวลา
argue (v) โต้เถียง
was about to (pt) 

กำาลังจะ
start (v) เริ่ม
straighten (v)               

คลี่ (กระโปรง)
dress (n) ชุดกระโปรง
went down (pt)   

เดินลงไป
grand (adj) โอ่อ่า
marble (n) หินอ่อน
staircase (n) บันได
banqueting hall (n) 

ห้องจัดเลี้ยง

24 25

 Juliet was horrified. She wasn’t 

ready to get married. And what if 

she didn’t like Count Paris? 

But there was no time to argue. 

The party was about to start. 

Straightening her dress, Juliet went 

down the grand marble staircase to 

the banqueting hall. Sam
ple



a little later ครู่ต่อมา
surprise guest (n) 

แขกไม่ได้รับเชิญ
arrived (pt) มาถึง
dance (v) เต้นรำา
stood (pt) ยืน
still (adv) นิ่ง
spotted (pp)              

สังเกตเห็น
beautiful (adj) สวย
pink (adj) สีชมพู
cream (adj) สีครีม
couldn’t take your 

eyes off sb (pt) 
ย่อจาก could not  
ไม่อาจละสายตาจาก...

lovely (adj) งดงาม

26 27

A little later, three surprise 

guests arrived. Benvolio and 

Mercutio wanted to dance, but 

Romeo stood still. 

He had spotted a beautiful girl in 

a pink and cream dress and he 

couldn’t take his eyes off her.

Who is that girl?
She's lovely.
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recognized (pt) 
จำาได้

friend (n) เพื่อน
straight (adv) ทันที
uncle (n) ลุง
here (adv) ที่นี่
declared (pt) บอก
kick sb out (v) ไล่...
remember (v) จำา
prince (n) เจ้าชาย
warning (n) คำาเตือน
want (v) ต้องการ
start a fight                    

ก่อเหตุวิวาท

26 27

Juliet’s cousin Tybalt recognized 

the three friends and went straight 

to Old Capulet. “Uncle, there are 

Montagues here!” he declared. 

“Let’s kick them out.”

“No, Tybalt,” said his uncle. 

“Remember the prince’s warning.”

We don't want
to start a fight.
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saw (pt) เห็น
leave (v) ออกจาก
hall (n) ห้องโถง
follow (v) ตาม
shyly (adv) 

อย่างประหม่า

fallen in love (pp) 
ตกหลุมรัก

kiss (v) จูบ
left (pp) ออกจาก
escape (v) หลบหนี
not...at all ไม่...เลย
felt (pt) รู้สึก
heart (n) หัวใจ
flutter (v) เต้นรัว
fell in love (pt) 

ตกหลุมรัก
at once ทันที

28 29

Romeo saw the girl leave the hall 

and followed. Shyly, he went up to 

her. “I don’t know who 

you are,” he said, “but 

I’ve fallen in 
love with you. 

You’re 

beautiful!”

And he 

kissed her. 

Juliet had left the hall to escape 

from Count Paris. She didn’t like 

Paris at all. But when Romeo 

kissed her, she felt her heart 

fluttering. She fell in love with 

him at once. Sam
ple



murmur (v) พึมพำา
snapped (pt) ตะคอก
look for (v) มองหา
have a fit โกรธจัด
daughter (n) ลูกสาว
come on (v) มานี่
urged (pt) เร่งเร้า
taking sb away 

(v-ing) พา...ไป
groan (v) โอดครวญ

28 29

 “Who are you?” Juliet murmured.

“He’s Romeo Montague!”snapped 

Juliet’s nurse, who had come to 

look for her. “And Old Capulet 

would have a fit if he saw his 

daughter with a Montague.               

Come on,” she urged,                       

taking Juliet away.                            

“Count Paris wants to                          

dance with you.” 

Romeo groaned. “She’s a 

Capulet? What am I going to do?” 

You're Juliet
Capulet?
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