ประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
เรื่อง รายชื่อเยาวชนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31
ประจาปี 2560
......................................................................
ตามที่ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ร่วมกับโครงการ “สานใจไทย
สู่ใจใต้” และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31
ประจาปี 2560 ซึ่ง ศอ.บต. ได้ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ตามประกาศ ศอ.บต. เรื่องการ
รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม
2560 ประกาศศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เรื่องรายชื่อเยาวชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 คุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่
8 สิงหาคม 2560 และคาสั่ง ศอ.บต. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการ
“สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 ที่ 835/ 2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นั้น
บั ด นี้ ก ารพิ จ ารณาคั ด เลื อ กเยาวชนเข้ า ร่ ว มโครงการฯ ได้ เ สร็ จ สิ้ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ขอประกาศรายชื่อเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกสามารถ
เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ ” รุ่นที่ 31 ประจาปี 2560 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่ sanjaithai.sbpac.go.th และให้เยาวชนตามประกาศปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้เยาวชนตามประกาศ รายงานตัว ณ ที่ว่าการอาเภอตามภูมิลาเนาในทะเบียนบ้าน
ภายในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ในเวลาราชการ เพื่อทางอาเภอจะได้นัดหมายการเดินทางเข้าร่วม
กิจกรรม
2. ให้เ ยาวชนเข้า ร่ว มกิจ กรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่ว มโครงการ “สานใจไทย
สู่ใจใต้” รุ่น ที่ 31 ในระหว่ า งวั น ที่ 20 - 22 กั น ยายน 2560 โดยจะต้ อ งเดิ น ทางไปรายงานตั ว
ณ โรงแรมหาดแก้ ว รี ส อร์ ท อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. และ
เดินทางกลับภูมิลาเนาใน วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. โดยประสานกั บ ทางอาเภอที่ เ ยาวชน
มี ภู มิ ลาเนาไปส่ ง และรั บ กลั บ ตามตารางจุ ด นั ด หมายในวั น เวลาและสถานที่ ที่ กาหนด ดั ง นี้

/ลาดั บ …

-2-

ลาดับที่

จุดนัดหมาย

วัน/เวลาไปส่ง

จั งหวั ด ยะลา ณ สนามโรงพิ ธี ช้ า งเผื อ ก เทศบาลนครยะลา 20 กันยายน 2560
จังหวัดยะลา
เวลา 08.00 น.
2 20 กันยายน 2560
จังหวัดปัตตานี ณ ลานวัฒนธรรมจังหวัด จังหวัดปัตตานี
เวลา 08.00 น.
20 กันยายน 2560
จังหวัดนราธิวาส ณ ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า จังหวัดนราธิวาส เวลา 07.00 น.
20 กันยายน 2560
จังหวัดสตูล ณ สานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดสตูล เวลา 08.00 น.
20 กันยายน 2560
จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนเทพา อ.เทพา จ.สงขลา
เวลา 08.30 น.

1
2
3
4
5

วัน/เวลารับกลับ
22 กันยายน 2560
เวลา 15.00 น.
22 กันยายน 2560
เวลา 15.00 น.
22 กันยายน 2560
เวลา 15.00 น.
22 กันยายน 2560
เวลา 15.00 น.
22 กันยายน 2560
เวลา 15.00 น.

ทั้งนี้ เมื่อเยาวชนได้เดินทางถึงจุดนัดหมายตามข้อ 2 แล้วจะมีรถมารอรับพร้อมครูพี่เลี้ยง
ทาหน้าที่ควบคุมดูแลเยาวชนพร้อมรับลงทะเบียนและรถจะเดินทางออกจากจุดนัดหมายเพื่อนาเยาวชนไปยัง
โรงแรมหาดแก้ ว รี ส อร์ ท อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ตามเวลาที่กาหนดต่อไป
3. ให้เยาวชนเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31 ในระหว่างวันที่ 26 กันยายน
– 23 ตุลาคม 2560 ตามกาหนดการของสานักงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” โดยจะต้องเดินทางไปรายงาน
ตัว ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ข้างสะพานติณสูลานนท์ อาเภอเมืองจังหวัดสงขลา วันที่
26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. และเดินทางกลับภูมิลาเนา ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. ให้
เยาวชนประสานกับทางอาเภอที่มีภูมิลาเนาไปส่งและรับกลับตามตารางจุดนัดหมายในวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ดังนี้
ลาดับที่
1
2
*1
3

4
*2
5

จุดนัดหมาย

วัน/เวลาไปส่ง

จั งหวั ด ยะลา ณ สนามโรงพิ ธี ช้ า งเผื อ ก เทศบาลนครยะลา 26 กันยายน 2560
จังหวัดยะลา
เวลา 08.00 น.
2 26 กันยายน 2560
จังหวัดปัตตานี ณ ลานวัฒนธรรมจังหวัด จังหวัดปัตตานี
เวลา 08.00 น.
26 กันยายน 2560
จังหวัดนราธิวาส ณ ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า จังหวัดนราธิวาส เวลา 07.00 น.
26 กันยายน 2560
จังหวัดสตูล ณ สานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดสตูล เวลา 08.00 น.
26 กันยายน 2560
จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนเทพา อ.เทพา จ.สงขลา
เวลา 08.30 น.

วัน/เวลารับกลับ
23 ตุลาคม 2560
เวลา 15.00 น.
23 ตุลาคม 2560
เวลา 15.00 น.
23 ตุลาคม 2560
เวลา 11.00 น.
23 ตุลาคม 2560
เวลา 15.00 น.
23 ตุลาคม 2560
เวลา 11.00 น.
/หมายเหตุ …

-3หมายเหตุ *1 จังหวัดนราธิวาส วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ให้ไปรับที่สนามบินบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส
เวลา 11.00 น.
*2 จังหวัดสงขลา วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ให้ไปรับที่กองบิน 56 จังหวัดสงขลา เวลา 11.00 น.
ทั้งนี้ เมื่อเยาวชนได้เดินทางถึงจุดนัดหมายตามข้อ 3 แล้วจะมีรถมารอรับพร้อมครูพี่เลี้ยง
ทาหน้าที่ควบคุมดูแลเยาวชนพร้อมรับลงทะเบียนและรถจะเดินทางออกจากจุดนัดหมายเพื่อนาเยาวชนไปยัง
สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ข้างสะพานติณสูลานนท์ อาเภอเมืองจังหวัดสงขลา ตามเวลาที่
กาหนดต่อไป
4. สาหรับการเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครสู่ภูมิลาเนาของเยาวชน ในวันที่ 23 ตุลาคม
พ.ศ. 2560 สานักงานโครงการฯ จะแจ้งรายละเอียดให้กับเยาวชนเพื่อประสานงานกับทางอาเภอให้ทราบต่อไป
ให้ เ ยาวชนที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า ร่ ว มโครงการฯ ได้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามประกาศนี้
อย่ างเคร่งครัด ด้ว ยความเรี ยบร้ อยและหากมีข้ อสงสัยให้ประสานรายละเอี ย ดได้ ที่ สานักงานโครงการ
“สานใจไทย สู่ ใ จใต้ ” ส่ ว นหน้ า หมายเลขโทรศั พ ท์ 073-274642 และหรื อ นางสาวฟุ ร าตี มอลอ
เบอร์โทรศัพท์ 088-2551035 อนึ่ง หากเยาวชนไม่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในวันที่ 20 – 22
กันยายน 2560 จะถือว่าสละสิทธิ์และทางสานักงานโครงการฯ จะเรียกเยาวชนตามรายชื่อสารองเข้าร่วม
โครงการฯ ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

(นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ)
เลขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สานักงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ส่วนหน้า ศอ.บต.
โทร./โทรสาร 073 - 274642

