
 

กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู 

ประกาศรายช่ือผู้เข้าอบรมโครงการเซนลุกซ์จีเนียสรุ่น 30 

วันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2557 ณ ธรรมสถานว่องวานิช จ.สมุทรปราการ 

เพศ ช่ือ-นามสกุล ช่ือเล่น 

ด.ช. กรวิชญ ปราสาททองโอสถ เจย์ 

ด.ช. กฤตธี เลาหะกลุ บมู 

ด.ช. กฤตนยั นิธิวฒุิธร ริว 

ด.ช. กฤตภาส นิธิวฒุิธร ยโูด 

ด.ช. กษิติ นนัทเมธีสขุ กาก้า 

ด.ช. กิตติ์กวินภ์ หาญไทยผลดี เควิน 

ด.ช. เกษมวฒัน์ องค์กาญจนา เอิร์ธ 

ด.ช. คณุาวฒุิ บญุรักษ์ ต้อง 

ด.ช. จารุวฒัน์  บกุพนัธ์ เจล 

ด.ช. จิรภทัร  จนัทร์ประเสริฐ เจมส์ 

ด.ช. ชนกนัต์  วิริยสถาพรพงศ์ กนัต์ 

ด.ช. ชนภมูิ    วิริยสถาพรพงศ์ ภมูิ 

ด.ช. ชยณฐั  อรุณานนท์ชยั ตาต้า 

ด.ช. ชวินทร์   เทพมงคล ปังปัง 

ด.ช. ชิษณพงศ์  ทวนหอม ตงัค์ตงัค์ 

ด.ช. โชติพฒัน์ ชณุห์เสรีชยั ฟลุ๊ค 

ด.ช. ณภทัร มุ่งพฒันกิจ ชอปเปอร์ 



เพศ ช่ือ-นามสกุล ช่ือเล่น 

ด.ช. ณฐัรัจน์ กจัฉมาภรณ์ เอส 

ด.ช. เตชินท์ ฉนัทจิตปรีชา ชิน 

ด.ช. ธณกฤต  เอ่ียมวิจารณ์ ปังปอนด์ 

ด.ช. ธณินศ์ จกัรอร่ามวรกลุ พฟั 

ด.ช. ธนกฤต สรุทศันีวฒันาพร first 

ด.ช. ธนบดี เอ่ียมเจริญศกัดิ์ ไตเติล้ 

ด.ช. ธนพล  เลิศสาโรช น้องโฟล์ค 

ด.ช. ธีรดนย์ คลงับญุครอง โฮป 

ด.ช. ธีรเดช  สวนมณฑา น้องเติ๊ร์ก 

ด.ช. ปณิธิ ไทยวฒุินกุลุ ไจ่ไจ๋ 

ด.ช. ปรวตัร  สิทธ์ิกานต์เกียรติ next 

ด.ช. พงศ์พสิทุธ์ิ โรจนคงอยู่ ภ ู

ด.ช. พทัธดนย์ ศิริสทุธิวรนนัท์ อาร์ม 

ด.ช. พทัย์ดล ชนุนะวรรณ น้องเซนต์ 

ด.ช. พนัธวธัน์ วสัศิริ น้องการ์ตนู 

ด.ช. พสักร  ธวชัชยัมงคล เบส 

ด.ช. พชิชากร รอดอาตม์ ต้นข้าว 

ด.ช. พีรวสั  ชจูิรวงศ์ ไปป์ 

ด.ช. พีรวิชญ์  สมัฤทธ์ิโอฬาร พี 

ด.ช. ภคพล  ยอดชยัพฤกษ์ ปัณณ์ 

ด.ช. ภคภพ ตรีวิชา มิกกี ้

ด.ช. ภาธร พทัมขุ โอม 

ด.ช. ภาสวิชญ์ ชจูิรวงศ์ ปาล์ม 



เพศ ช่ือ-นามสกุล ช่ือเล่น 

ด.ช. มงักร  ฐาปนโสภณ ไอดิว 

ด.ช. ลทัธวฒัน์ ฉตัรนกุลูชยั วินเนอร์ 

ด.ช. วงศ์ปกรณ์  โชคธิติรัตน์ ปกรณ์ 

ด.ช. วษุพล แสงโสมสวุิมล น้องวิน 

ด.ช. วิโชค อภิชนสขุ น้องย้ง 

ด.ช. วิทวสั ตัง้ด ารงวงศ์ วินน่ี 

ด.ช. ไวรัลย์  เลาหะกลุ แบงค์ 

ด.ช. ศิรปรัชญ์  จิติราช แมมมอธ 

ด.ช. ศิวจัน์ พฒันาพฒิุศกัดิ์ กิต 

ด.ช. สหวสัส์ จิรประภาพร ออมสิน 

ด.ช. สิรวิชญ์  อปุถมัภกานนท์ ฟลคุ 

ด.ช. อรรถชยั  วสัศิริ น้องข้าวปัน้ 

ด.ช. อาภาพล อภิชนสขุ น้องฟลคุ 

ด.ช. อินทชั เวทสรณสธีุ ทกัทกั 

ด.ช. อชุตุา  ศรีบศุราคมั น้องไข่มกุ 

ด.ช. อริู เจริญผล อริู 

ด.ญ. กนกอร สายพณิ ไข่มกุ 

ด.ญ. กลัยภรณ์ ไม้เจริญ ดีเดย์ 

ด.ญ. ขวญัชนก  สายทองค า ปลืม้ 

ด.ญ. จิดาภา  ฐาปนโสภณ น้องพีช 

ด.ญ. ชญานิษฐ์ ศรีบริกิจ นุ่น 

ด.ญ. ชมณฐัขวญั  เรืองสิริการย์ แพร 

ด.ญ. ชลชญา นิกรรัมย์ โบ 



เพศ ช่ือ-นามสกุล ช่ือเล่น 

ด.ญ. โชติยากรณ์  ปีย์วรากาญจน์ ซีน่า 

ด.ญ. ญาณิศา   ฐาปนโสภณ พณิ 

ด.ญ. ฐิติพร ทองย้อย ปาล์ม 

ด.ญ. ณฐมน  มลิวลัย์ ไตเติล้ 

ด.ญ. ณฏัฐ์วรดี วิมตุาชยานนัท์   

ด.ญ. ณฐัชา เป็นระยะ โซดา 

ด.ญ. ณฐัณิชา ยนัต์พเิศษ ปริม 

ด.ญ. ณฐัวรรณ ธนกิจเดชา ผกับุ้ง 

ด.ญ. ณิชนนัทน์     สดเสมอ ครีม 

ด.ญ. ดีณา  ธนะสิริ ดีณา 

ด.ญ. ธนทร สนุทรสขุ โดริ 

ด.ญ. ปภญัรัตน์ บญุตรีสริบตุร์ นิว 

ด.ญ. ปราลดา  วาสนสมสิทธ์ิ พพิพา 

ด.ญ. ปิยธิดา ศรัทธาบญุ อิ่มเอม 

ด.ญ. พชิญาภา  บญุรักษ์ เฟรช 

ด.ญ. พมิพ์ชนก  เจริณด้วยศิริ มิน้ท์ 

ด.ญ. พมิพ์นารา วงศ์ภทัรไพบลูย์ น้องพรีม 

ด.ญ. พมิพ์นิภา มโนวรทนนัทน์ มายด์ 

ด.ญ. เพญ็พิชญา วรามาศ แพร 

ด.ญ. ยริู จารุอ าไพแสง ยริู 

ด.ญ. รมย์รวินทุ์  ต่อศรีเจริญ น้องอยัย์ 

ด.ญ. รสิตา วิมตุาชยานนัท์ เมจิ 

ด.ญ. วริศรา  บางสมบรูณ์ ฟ้าใส 



เพศ ช่ือ-นามสกุล ช่ือเล่น 

ด.ญ. วริศรา  แสงโสมสวุิมล น่ารัก 

ด.ญ. วิรัลพชัร วิมตุาชยานนัท์ โมจิ 

ด.ญ. ศภุสตุา อย่างธารา น้องต้นข้าว 

ด.ญ. ศภุาพชิญ์ ศรีบริกิจ แนน 

ด.ญ. สิริกลุ  ศรัทธาบญุ เอิน-เอิน 

ด.ญ. อญัชิษฐา หวงัพงษ์สวสัดิ์ ออม 
 

www.britishdispensary.com 

 

ระเบียบการเข้าร่วมโครงการเซนลุกซ์จีเนียส 

  

 บริษัทองักฤษตราง ู(แอล.พี.) จ ากดั ร่วมกบั มลูนิธิว่องวานิช  มุ่งมัน่ตัง้ใจพฒันาสงัคม
ด้วยการเป็นส่วนหนึง่ในการเสริมสร้างเยาวชนให้รู้จกัใช้สติ และสมาธิ  พร้อมทัง้สามารถน ามา
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้เป็นอย่างดี ด้วยการเปิดอบรมสมาธิส าหรับเยาวชนกบัโครงการ 
“เซนลกุซ์จีเนียส” (St. Luke’s Genius) เร่ิมเปิดการสอนตัง้แต่ปี 2543 จดัอบรมปีละ 3 รุ่น เพ่ือ
เป็นการคืนก าไรให้กบัสงัคม โดยทกุปีได้รับการตอบรับจากลกูค้าและประชาชนเป็นจ านวนมาก  
บริษัทฯ ขอแสดงความขอบคณุผู้ปกครองทกุท่านท่ีให้ความสนใจและเล็งเห็นความส าคญัของ
การอบรมสมาธิและส่งบตุรหลานเข้าร่วมโครงการ  

โครงการ  “เซนลุกซ์จีเนียส”  โครงการที่เน้นการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้น า  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างให้เยาวชนรู้จกัใช้สติ และสมาธิในการด ารงชีวิตประจ าวนั โดยใช้หลกัธรรม
ของพระพทุธศาสนา 

http://www.britishdispensary.com/


2. เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ การคิดอย่างมีระบบขัน้ตอน  

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 

1. ท าให้ผู้ เข้ารับการอบรมเกิดทกัษะในด้านความคิด ความจ า ความอดทน และความ
พยายาม อนัจะส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีดีขึน้ 

2. ท าให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความกตญัญกูตเวทีต่อบดิามารดา และผู้ มีพระคณุ 

3. ท าให้ผู้ เข้ารับการอบรมเกิดความมัน่ใจในตนเอง กล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 

4. ใช้หลกัธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

ระเบียบการเข้าร่วมโครงการ 

 เวลาเปิดประตธูรรมสถานฯ (สถานท่ีอบรม)  6.00 น. และ เวลาปิดประต ู 19.00 น. 

 ข้อตกลง หรือ วินยัในการอยู่ร่วมกนั ส าหรับผู้ เข้ารับการอบรม 

1. เช่ือฟังคณุครูผู้สอนและพี่เลีย้ง 

2. ไม่พดูคยุหรือส่งเสียงดงัในขณะท่ีมีการอบรมหรือการสอน 

3. การออกนอกสถานท่ีต้องได้รับการอนญุาตจากครูผู้สอนหรือพ่ีเลีย้งก่อนทกุครัง้ 

4. ตัง้ใจ ให้เกียรติ สนใจเรียน และไม่วิ่งเล่นในห้องประชมุ 

5. ไม่ควรน าเกมส์ โทรศพัท์มือถือ ของเล่น หรือของมีค่ามาเข้าร่วมกิจกรรม 

6. รับประทานอาหารมงัสวิรัติตลอดระยะเวลาการอบรม 

7. อดทนต่อการรับประทานอาหารและการนอนแบบชาวพทุธ ซึง่อาจไม่สะดวกสบาย 

8. หากผู้ เข้ารับการอบรมร้องไห้คิดถึงบ้าน   พ่ีเลีย้งจะปลอบโยนเพ่ือให้อยู่ต่อ มิใช่
บงัคบั    แต่หากปลอบโยนแล้ว  ผู้ เข้ารับการอบรมยงัต้องการกลบับ้าน บริษัทจะ
ติดต่อผู้ปกครองให้มารับกลบัทนัที 

9. ปฏิบตัิตามกฎระเบียบด้วยความเต็มใจ 



 ข้อควรปฏบัิต ิส าหรับผู้ปกครอง 

1. แจ้งให้ผู้ เข้ารับการอบรมรับทราบระเบียบปฏิบตัิต่างๆ พร้อมยินยอมเข้ารับการ
อบรม 

2. ไม่ควรให้เด็กน าของเล่น ,อปุกรณ์ส่ือสาร, อาหาร, ขนม เข้ามาในช่วงระยะเวลาการ
อบรม 

3. ผู้ปกครองไม่ควรตดิต่อส่ือสารหรือเข้ามาเย่ียมผู้ เข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลา
การอบรม เพราะจะท าให้เด็กขาดความมัน่ใจ ร้องไห้และขอกลบับ้าน เว้นแต่มีกรณี
เร่งด่วนให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ีหรือพ่ีเลีย้ง 

4. ถ้าเด็กมีโรคประจ าตวัให้น ายาติดตวัมาด้วย และบอกกบัเจ้าหน้าท่ีหรือพ่ีเลีย้งเพ่ือ
ช่วยดแูล 

5. วนัสดุท้ายของการอบรมหากผู้ปกครองมีความประสงค์รับประทานอาหารก่อนกลบั 
ควรยืนยนัจ านวนในวนัลงทะเบียน เพ่ือเจ้าหน้าท่ีได้จดัเตรียมอาหารให้เพียงพอ 

6. ผู้ปกครองท่ีส่งเด็กเข้าอบรมแล้ว กรุณากลบัก่อนท่ีเด็กจะเร่ิมท ากิจกรรม 

7. วนัสดุท้ายผู้ปกครองกรุณามาก่อน 10.00 น.หากไม่สามารถมาร่วมงานได้ กรุณา
มารับเด็กในเวลา 12.30 น. 

8. งดรับผู้ เข้ารับการอบรมท่ีมีความไม่ปกติทางจิต ประสาท และร่างกาย 

การเตรียมตัว 

น าเสือ้ผ้า (ไม่จ าเป็นต้องนุ่งขาว) ของใช้ส่วนตวั ส าหรับการค้างคืน 

 

บริษัทฯ  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีในการปฏิบตัิตามระเบียบต่าง ๆ  ท่ีได้
ก าหนดไว้     เพ่ือให้การอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ต่างๆ 
ของการอบรมมากขึน้  

 



การอบรมหลักสูตร เซนลุกซ์จีเนียส รุ่นที่ 30 ระดับอายุ  8 - 12 ปี   จ านวน 90  คน  ทัง้ หญิง-ชาย    
       วันศุกร์ที่  9-10-11  พฤษภาคม  พ.ศ.  2557  ณ ธรรมสถานว่องวานิช  ถนนเทพารักษ์  สมุทรปราการ 

โดยวิทยากรของมูลนิธิว่องวานิช  ร่วมกับ พระมหาสงกรานต์  สัลสังวโร สุรวังโส  –วัดเทพลีลา และพระมหาปัญญา  วรปัญญาเมธี  วัดแจงร้อนฯ     
วัน / 
เวลา 

5.30 – 7.00 
1.30  ชม. 

7.00 
8.00 

8.00 – 11.30 
3.30  ชม. 

11.30 
13.00 

13.00  -   15.00 
2. ชม. 

15.00 
15.30 

15.30 - 17.00 
1. 30  ชม. 

17.00 
18.30 

18.30 -  21.00 
2.30  ชม. 

21.00 
05.00 

 
 ศกุร์ 
9 
พค. 
2557 

        
        8.00 น.  ลงทะเบียน น ำสมัภำระเก็บในห้องพกั 
        9.00 น.  ปฐมนิเทศ   – น ำไปสกักำระ – สอนกรำบฯ   
        9.30 น.  ประธำนกลำ่วเปิดกำรอบรม – ถ่ำยภำพกลุม่ 

      10.30 น.  เร่ิมไหว้พระ-สวดมนต์ /แบง่กลุม่ – น ำเสนอ 

                          

 
อำ 
หำร 
กลำง 
วนั 

 
แล้ว
นอน
พกั 
ด้วย 
สติ 

 
แนะน าตวั 

เขียนเติมภำพเพื่อสมำธิ 
กำรปฏิบตัิธรรม 

เดินจงกรม – นัง่สมำธิ 

พจนา  

 
ดื่ม 
น ำ้ 
ปำ 
นะ 

 
บรรยาย 

“ประโยชน์ของการ
เจริญสติ” 

พระมหาสงกรานต์  
สัลสังวโร 

 
รับ 
ประ 
ทำน 
อำหำร 
เย็น 

 
อำบ 
น ำ้ 
พกั 
ผอ่น 

 
ไหว้พระ-สวดมนต์ 
เดินจงกรม-นัง่สมำธิ 
บรรยำยศีล และ กรรม 

พจนา 

 
 
ดื่ม 
เคร่ือง 
ดื่ม 
ขนม 
เข้ำ 
นอน 

 
 

 
เสำร์ 

    10 
พค. 
2557 

 
ไหว้พระ-สวดมนต์  
รับอำกำศบริสทุธ์ิ
นอกอำคำร 
  พจนา  

 
 
รับ 
ประท
ำน 
อำ 
หำร 
เช้ำ 

     

แบ่งกลุ่มเขียน 
“ การปฏิบัตตินตาม
หลักพุทธศาสนา” 
เพ่ือให้แสดงควำมคดิ 

อยำ่งอิสระ 

 
ออกมำน ำเสนอทีละกลุม่ 
ให้แสดงควำมคดิเห็น 
เดินจงกรม – นัง่สมำธิ 

 

พจนา 

 

จังหวะมือ 
คุณจินตนา  อยู่คง

ศักดิ์  
เดินจงกรม – นัง่สมำธิ 

พจนา  

 
ไหว้พระ-สวดมนต์ 
เดินจงกรม-นัง่สมำธิ 

 

พจนา 
 

 
อำทิตย์ 

11 
พค. 
2557 

 
ไหว้พระ-สวดมนต์  

เวียนเทียน 

 

สรุปกำรสอน 

“ระลึกคุณพ่อ-แม่”  
พระมหาปัญญา  วร

ปัญญาเมธี 
วัดแจงร้อน 

 
                           11.00 น.  เขียนสญัญำกบัพอ่ – แม ่– เขียนใบประเมินผล  
                                11.30 น. ประธำนกลำ่วปิด – มอบเกียรติบตัร  
                                12.00 น. ปิดอบรม  รับประทำนอำหำร – แยกย้ำยกนักลบับ้ำน                         

1. แต่งกายตามสบายให้เคลื่อนไหวสะดวก                          2. งดน าของเล่น  เคร่ืองมอืสื่อสารและขนมเข้ามาในธรรมสถาน                      3. ปฏิบัติตามระเบียบ                                       
4. ผู้ที่ไม่ตัง้ใจและก่อกวนผู้อื่นจะถกูส่งกลับ                         5. ผู้ใดท าของเสียหายจะต้องชดใช้ให้ธรรมสถานฯ                              

                                           ต่ืน 5.00  น. ช ำระร่ำงกำย  เข้ำห้องปฏิบตัิ 5.30 น.    รำยกำรท่ีแจ้งมำอำจเปล่ียนแปลงตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
 


