
       

 

เรียน ผูปกครอง และสมาชิกโครงการเซนลุกซจีเนียส 

เร่ือง ระเบียบการเขารวมโครงการเซนลุกซจีเนียส 

  

 บริษัทอังกฤษตรางู (แอล.พี.) จํากัด รวมกับ มูลนิธิวองวานิช  มุงม่ันต้ังใจพัฒนาสังคมดวยการเปนสวนหนึ่งในการเสริมสราง

เยาวชนใหรูจักใชสติ และสมาธิ  พรอมทั้งสามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี ดวยการเปดอบรมสมาธิสําหรับเยาวชน

กับโครงการ “เซนลุกซจีเนียส” (St. Luke’s Genius) เร่ิมเปดการสอนต้ังแตป 2543 จัดอบรมปละ 3 รุน เพ่ือเปนการคืนกําไรใหกับ

สังคม โดยทุกปไดรับการตอบรับจากลูกคาและประชาชนเปนจํานวนมาก  บริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณผูปกครองทุกทานที่ใหความ

สนใจและเล็งเห็นความสําคัญของการอบรมสมาธิและสงบุตรหลานเขารวมโครงการ  

 

โครงการ  “เซนลุกซจีเนียส”  โครงการที่เนนการพัฒนาเยาวชนสูการเปนผูนํา  
วัตถุประสงค 
1. เพื่อเสริมสรางใหเยาวชนรูจักใชสติ และสมาธิในการดํารงชีวิตประจําวัน โดยใชหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

2. เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรู การคิดอยางมีระบบขั้นตอน  
 
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการเขารวมโครงการ 
1. ทําใหผูเขารับการอบรมเกิดทักษะในดานความคิด ความจํา ความอดทน และความพยายาม อันจะสงผลตอการแสดงออก

ทางพฤติกรรมที่ดีขึ้น 

2. ทําใหผูเขารับการอบรมมีความกตัญูกตเวทีตอบิดามารดา และผูมีพระคุณ 

3. ทําใหผูเขารับการอบรมเกิดความมั่นใจในตนเอง กลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม 

4. ใชหลักธรรมเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 

 

ดังนั้น เพื่อใหการอบรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ ขอชี้แจงเก่ียวกับระเบียบการเขารวมโครงการ เพื่อใหทุกทาน

รับทราบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด ดังนี้ 

 
ระเบียบการเขารวมโครงการ 
 เวลาเปดประตูธรรมสถานฯ (สถานท่ีอบรม)  6.00 น. และ เวลาปดประตู  19.00 น. 
 ขอตกลง หรือ วินัยในการอยูรวมกัน สําหรับผูเขารับการอบรม 

1. เช่ือฟงคุณครูผูสอนและพี่เล้ียง 

2. ไมพูดคุยหรือสงเสียงดังในขณะท่ีมีการอบรมหรือการสอน 

3. การออกนอกสถานท่ีตองไดรับการอนุญาตจากครูผูสอนหรือพี่เล้ียงกอนทุกคร้ัง 

4. ต้ังใจ ใหเกียรติ สนใจเรียน และไมวิ่งเลนในหองประชุม 

5. ไมควรนําเกมส โทรศัพทมือถือ ของเลน หรือของมีคามาเขารวมกิจกรรม 

6. รับประทานอาหารมังสวิรัติตลอดระยะเวลาการอบรม 

7. อดทนตอการรับประทานอาหารและการนอนแบบชาวพุทธ ซึ่งอาจไมสะดวกสบาย 



8. หากผูเขารับการอบรมรองไหคิดถึงบาน   พี่เล้ียงจะปลอบโยนเพื่อใหอยูตอ มิใชบังคับ    แตหากปลอบโยนแลว  ผูเขารับ

การอบรมยังตองการกลับบาน บริษัทจะติดตอผูปกครองใหมารับกลับทันที 

9. ปฏิบัติตามกฎระเบียบดวยความเต็มใจ 

  
ขอควรปฏิบัติ สําหรับผูปกครอง 
1. แจงใหผูเขารับการอบรมรับทราบระเบียบปฏิบัติตางๆ พรอมยินยอมเขารับการอบรม 
2. ไมควรใหเด็กนําของเลน ,อุปกรณส่ือสาร, อาหาร, ขนม เขามาในชวงระยะเวลาการอบรม 
3. ผูปกครองไมควรติดตอส่ือสารหรือเขามาเย่ียมผูเขารับการอบรมตลอดระยะเวลาการอบรม เพราะจะทําใหเด็ก

ขาดความมั่นใจ รองไหและขอกลับบาน เวนแตมีกรณีเรงดวนใหติดตอเจาหนาทีห่รือพ่ีเล้ียง 
4. ถาเด็กมีโรคประจําตัวใหนํายาติดตัวมาดวย และบอกกับเจาหนาที่หรือพี่เล้ียงเพ่ือชวยดูแล 

5. วันสุดทายของการอบรมหากผูปกครองมีความประสงครับประทานอาหารกอนกลับ ควรยืนยันจํานวนในวันลงทะเบียน 

เพื่อเจาหนาที่ไดจัดเตรียมอาหารใหเพียงพอ 

6. ผูปกครองท่ีสงเด็กเขาอบรมแลว กรุณากลับกอนที่เด็กจะเร่ิมทํากิจกรรม 

7. วันสุดทายผูปกครองกรุณามากอน 10.00 น.หากไมสามารถมารวมงานได กรุณามารับเด็กในเวลา 12.30 น. 

8. งดรับผูเขารับการอบรมที่มีความไมปกติทางจิต ประสาท และรางกาย 

 

บริษัทฯ  หวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความรวมมืออยางดีในการปฏิบัติตามระเบียบตาง ๆ  ที่ไดกําหนดไว     เพ่ือใหการอบรม

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคตางๆ ของการอบรมมากขึ้น  

 

 

สอบถามเพิ่มเติม: คุณทัศนีย เบอร 02-645-1333 ตอ 152 E-Mail – tassanee_k@britishdispensary.com  

mailto:tassanee_k@britishdispensary.com


การอบรมหลกัสูตร “ St. Luke’s Genius  Advance ”  คร้ังที ่ 1 / 2557  (เซนลุกซ์จีเนียสแอดวานซ์ คร้ังที ่ 13   )  
ระดับอายุ  8 – 15  ขวบ   จ านวน 80   คน   (เคยเข้าอบรมเซนลุกซ์จีเนียสมาแล้ว) 

       วนัศุกร์ที ่  10 - 11 - 12  ตุลาคม พ.ศ.  2557    ณ ธรรมสถานว่องวานิช   ถนนเทพารักษ์  สมุทรปราการ 
โดยวทิยากรของมูลนิธิว่องวานิช  ร่วมกบั คุณทัศน์ชัย   บัณฑิตกุล  – พระมหานภันต์  สันติภัทโท –วดัสระเกศฯ  - พระมหาเด่นศักดิ์  สุขุมาโล  -  วดัเทพลลีาฯ   

วนั / 
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 

 
 ศุกร์ 
10 
ตุล. 
2557 

        
        8.00 น.  ลงทะเบียน น าสมัภาระเก็บในห้องพกั 
        8.30 น.  ปฐมนิเทศ   – น าไปสกัการะ   
      10.30 น.  เร่ิมไหวพ้ระ-สวดมนต ์/คุณอุทัย  
         - ทบทวนการกราบ  / พจนา /อุทยั  แบ่งกลุ่ม –แนะน าตวั 

    อา 
หาร 
กลาง 
วนั 

 
แลว้
นอน
พกั 
ดว้ย 
สติ 

 
บรรยาย 

“ทุกคนอยากให้เราด”ี 
โดย- คุณทัศน์ชัย  บัณฑิตกลุ  

  

 
ด่ืม 
น ้า 
ปา 
นะ 

 
 ระบายสีในรูปพระเจา้สิบชาติ 
       น าเสนอภาพพระเจา้สิบชาติ 

พจนา/อุทยั     

 
รับ 
ประ 
ทาน 
อาหาร 
เยน็ 
อาบ 
น ้า 
พกั 
ผอ่น 

 
ไหวพ้ระ-สวดมนต ์/ คุณอุทยั   

“ การสร้างพลงัจิต ” 
โดยพระมหาเด่นศกัด์ิ  สุขมุาโล 

พจนา /อุทัย  

 
 
ด่ืม 

เคร่ือง 
ด่ืม 
ขนม 
เขา้ 
นอน 

 
 

 
เสาร์ 

    11 
ตุล. 
2557 

 
 ไหวพ้ระ-สวดมนต ์/อุทัย 
  เดินจงกรม - นัง่สมาธิ 

           พจนา  /อุทัย   

 
 
รับ 
ประ
ทาน 
อา 
หาร 
เชา้ 

  
   ให้แบ่งกลุ่มแลว้เขียน 
“การเป็นชาวพุทธที่ด”ี 
แสดงความคิดอยา่งอิสระ  
แลว้ออกมาน าเสนอ    

                  
                 13.30 น. 

(น าเสนอ – ต่อ) 
เดินจงกรม –นัง่สมาธิ 

                พจนา  /อุทัย 

 
   เดนิจงกรม -นั่งสมาธ ิ

ภายนอกอาคารรับอากาศบริสุทธ์ิ 
          ให้คุ้นชินกบัธรรมชาติ 
                 พจนา  /อุทัย  

   ไหวพ้ระ-สวดมนต ์/ คุณอุทยั         
บรรยาย “ประโยชน์ของวปัิสสนา” 

พระมหานภนัต์ สันติภทัโท 
                   พจนา /อุทัย  

 
อาทิตย ์

12 
ตุล. 
2557 

 
 ไหวพ้ระ-สวดมนต ์/อุทยั  
เวยีนเทียน - นั่งสมาธ ิ 

         พจนา / อุทัย  

        ทบทวน และสรุปการสอน 
            เขียนใบประเมินผล 
                 9.30 – 11.00 น. 

“ระลกึคุณพ่อ-แม่” 
    พระมหา นภนัต์  สันติภทัโท 

มอบเกยีรติบัตรผู้เข้าอบรม 

                  
                 11.30   น.  ประธานกล่าวปิด 
                 12.00   น.  สู่อ้อมอกบิดา – มารดา  รับประทานอาหารร่วมกนั 
                                  โปรดมารับเดก็ตามสัญญา  มฉิะนั้นเดก็จะเสียใจ 

         1. แต่งกายตามสบายให้เคลือ่นไหวสะดวก                    2. งดน าของเล่น  เคร่ืองมือส่ือสารและขนมเข้ามาในห้องอบรม        3. ไม่เกบ็อาหารทุกอย่างไว้บนห้องนอน                  4. ปฏิบัติตามระเบียบ                         
        5. ผู้ที่ไม่ตั้งใจและก่อกวนผู้อืน่จะถูกส่งกลบั                   6. ผู้ใดท าของเสียหายจะต้องชดใช้ให้ธรรมสถานฯ                            7.  ก าหนดการและเวลา นีอ้าจเปลีย่นแปลงบ้างตามความเหมาะสม 
                                                                                                     ตื่น 5.00  น.   สรีรกจิแล้วเข้าห้องอบรม  5.30  น. 
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