นักเรียนบุรรี ัมยพท
ิ ยาคมสรางชือ
่ ควาตําแหนงสุดยอดนักสะกดคําภาษาอังกฤษในการแขงขัน NJ Spelling
Bee 2018

NJ Spelling Bee 2018 การแขงขันสะกดคําภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นดวยความรวมมือของ เนชั่น กรุป โดย NJ
Digital สถานทูตอเมริกาประจําประเทศไทย และแมกโนเลีย พลัส กิงโกะ ไดเริ่มการแขงขันจากรอบออนไลน
มาตั้งแตชวงกลางป เพื่อเฟนหาผูผานการคัดเลือกเพื่อเขารวมแขงขันในรอบภูมิภาค โดยจัดใหมีขึ้น 4 แหง
ที่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ภาคใต จังหวัดสงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน และภาค
กลาง จังหวัดปทุมธานี
จากจํานวนผูสมัครเขาแขงขันกวา 25,000 คนจากทั่วประเทศในรอบคัดเลือกออนไลน ผานรอบภูมิภาค จน
เหลือตัวแทนประจําภาคๆ ละ 25 คนเขารวมแขงขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นในวันเสารที่ 24
พฤศจิกายน ที่ผานมา ณ หองประชุม 301 อาคาร อาทิตย อุไรรัตน มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ผู
เขาแขงขันทั้ง 100 คนตางเตรียมตัวกันมาอยางดีเพื่อชิงตําแหนงและรางวัลสูงสุด และหลังจากขับเคี่ยวกัน
มาตลอดวัน ในที่สุดทามกลางความตื่นเตนของคนทั้งหอง ผูที่ไดรับการประกาศชื่อใหเปนสุดยอดนักสะกด
คําภาษาอังกฤษที่เพียบพรอมทั้งความสามารถและโชคก็คือ นายเต็มชนม พันธะเสน จากโรงเรียนบุรีรัมย
พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย
โดยนายเต็มชนมจะไดรับรางวัลแหงเกียรติยศเปนถวยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี คอรสเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูรอนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจาก Education USA
สถานทูตอเมริกาประจําประเทศไทย ทุนการศึกษา 15,000 บาทจากแมกโนเลีย พลัส กิงโกะ รวมถึงคอรส
TOEFL TOTAL จาก Enconcept สวนอาจารยที่ปรึกษาของแชมปจะไดรับเงินรางวัลเพื่อพัฒนากิจกรรม
ทางการศึกษามูลคา 20,000 บาทจาก NJ Digital

ในสวนของรองชนะเลิศลําดับที่ 1-4 นั้นจะไดรับถวยรางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท และ
คอรส Ultimate Vocab Plus Reading นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยสําหรับผูเขาแขงขันอีก 5 คน โดยแตละ
คนจะไดรับทุนการศึกษา 5,000 บาท และคอรส Pre-Admission GAT & O-NET

นายเต็มชนมเผยเทคนิคที่ทําใหเขาจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษไดดีวา “ผมชอบอานภาษาอังกฤษมาตั้งแตเด็ก
แลวครับ ผมชอบอานนิยายและอะไรอื่นๆ ที่เปนภาษาอังกฤษในอินเทอรเน็ต แลวเวลาเจอคําศัพทที่ผมไม
เขาใจหรือไมรูจักก็จะเปดดิกชันนารี่ดู”

นายเต็มชนมยังแสดงความคิดเห็นอีกวา “ถาเราเขาใจคําศัพท ก็เหมือนเราเขาใจภาพรวมของประโยควาเปน
ยังไง สําหรับผม ผมคิดวาคําศัพทนาจะสําคัญกวาไวยากรณเพราะเวลาเราพูด ปกติเราก็ไมไดใชไวยากรณ
แบบถูกตองเพอรเฟกตนะครับ”
Katriya Burkdoll ผูชวยสอนภาษาอังกฤษของมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท) ซึ่งมารวมเปนหนึ่ง
ในกรรมการการแขงขัน NJ Spelling Bee 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในฐานะตัวแทนสถานทูต
อเมริกาประจําประเทศไทยกลาววา การแขงขัน NJ Spelling Bee ในครั้งนี้แตกตางจากการแขงขัน
Spelling Bee ที่เปนที่นิยมในอเมริกา กลาวคือการแขงขันในอเมริกาจะเปนแนวเกมโชวมากกวา
Miss Burkdoll กลาวชื่นชมวา “สําหรับนักเรียนทั้งหมดที่เขาแขงขันและผานเขามาจนถึงรอบสุดทายนี้ ถือ
เปนความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ ซึ่งพวกเขาสามารถจะภูมิใจในตัวเองได”
นอกจากนี้เธอยังสนับสนุนใหเยาวชนไทยเรียนภาษาอังกฤษโดยกลาววา “ไมวาวัตถุประสงคของการเรียน
ภาษาอังกฤษจะเพื่อการเรียนตอตางประเทศหรือเพื่อเพิม
่ ทักษะการสื่อสาร ดิฉันเชื่อวามันจะสรางโอกาส
ใหกับนักเรียนอยางมากมายเพื่อขยายชองทางการติดตอสื่อสารกับทั่วโลก”
โครงการ NJ Spelling Bee เริ่มขึ้นเมื่อ Nation Group โดย NJ Digital เล็งเห็นความสําคัญของ
ภาษาอังกฤษที่มีตอเยาวชนไทย จึงพยายามกระตุนใหคนรุนใหมนี้ไดเรียนรูคําศัพทมากขึ้น การแขงขันนี้
ไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยดูไดจากจํานวนผูสมัครเขาแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้นทุกป และในป 2018 นี้การ
แขงขัน NJ Spelling Bee ไดดําเนินมาถึงปที่ 21 แลว

Buriram Pitthayakhom School student reaches the top flight in NJ Spelling Bee 2018
NJ Spelling Bee, the best-known English spelling competition in Thailand, has discovered the
quickest and luckiest speller for the 2018 event: Temchon Punthasane from Buriram
Pitthayakhom School.
After running four regional contests in four provinces: Chiang Mai, Songkhla, Khon Kaen, and
Pathum Thani throughout the second half of this year, NJ Spelling Bee 2018 screened 100
representatives from these regions to join the grand national round held on November 24, 2018
at the Arthit Ourairat Building, Rangsit University, Pathum Thani. The contestants prepared
themselves as well as they could for the words they expected to meet in this round. Not only
good vocabulary skills were required; luck also played an important role. The competition got
more and more exciting and tight until the conclusion of the final round when the name of
Buriram Pitthayakhom School student, Temchon Punthasane, was announced as the champion
of the NJ Spelling Bee 2018.
As the national winner, Temchon will be granted a royal audience and receive a trophy from Her
Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. He will also receive a scholarship to study
English language in the United States, generously provided by Education USA, the Embassy of
the United States in Bangkok, together with a Bt15,000 cash prize from Magnolia Plus Ginkgo,
and also a TOEFL TOTAL course from Enconcept. Meanwhile, his adviser will receive a
Bt20,000 cash prize from NJ Digital.
The 1st to 4th place runners up will each receive a trophy, Bt10,000 scholarship, and an
Ultimate Vocab Plus Reading course. Five merit awards were also presented, each with prizes
including a Bt5,000 scholarship and Pre-Admission GAT & O-NET course.
“I have loved reading English articles since I was young,” revealed Temchon, the winner of the
NJ Spelling Bee 2018. “I love reading English novels and anything else on internet. When I find
words that I don’t know the meaning of, I will look them up in the dictionary.”
He also emphasized the importance of a knowledge of vocabulary. “If we understand
vocabulary, it is like we understand the entire sentence. For me, I think vocabulary is more
important than grammar, because, actually, we don’t need perfect grammar in speaking,”
Temchon said.
Ms. Katriya Burkdoll, English Teaching Assistant Fullbright Thailand who represented the US
Embassy in Bangkok, mentioned a spelling bee in the US that was more like a game show than
the NJ Spelling Bee competition. “I think that overall, for all the students who made it to come
and compete today, it’s quite a big achievement. They can all be very proud of themselves,” she
said.
Ms. Burkdoll urged young Thais to polish their English skills. “Whether the object is to study
abroad or just to increase your communication, I think it provides a lot of opportunities for

students to expand how they communicate with the world.”
The NJ Spelling Bee project started when the Nation Group in collaboration with NJ Digital saw
the importance of the English language to the young people of Thailand and encouraged them
to learn more vocabulary. The popularity of the competition can be seen from the increasing
number of participants each year. For the 2018 event, NJ Spelling Bee has been ongoing for 21
years. It is sponsored by F&N Magnolia Plus Ginkgo and the US Embassy in Bangkok, with the
cooperation from educational institutions, government agencies, and private sectors.

