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ขั้นตอนการสัมภาษณเ์พ่ือคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก

หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ zoom 

1. ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เปลี่ยนชื่อ (rename) ในระบบ zoom ให้ขึ้นต้น ตำบล ลำดับ และชื่อจริง  
เช่น ดอยเต่า 1 นายจริงใจ  

2. เมื่อถึงเวลา admin จะดึงผู้เข้าสัมภาษณ์ในห้องย่อย แยกตามตำบล โดยเรียงตามลำดับหมายเลข  
3. ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เข้าร่วมการสัมภาษณ์จากกรรมการ เมื่อสัมภาษณ์ เรียบร้อยแล้ว ให้ออกจากห้อง 

zoom โดยทันที  
4. ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ตรวจสอบรายชื่อจากระบบของ สป.อว .  
 

กำหนดการ และเวลาสัมภาษณ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

เวลา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ห้องประชุม 
เวลา 9.00-10.00 คณะครุศาสตร์  

จำนวน 6 ตำบล  
ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ  
ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า  
ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง  
ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง  
ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด 
 

ห้อง zoom 1 
https://zoom.us/j/7615392720 
 
Meeting ID: 761 539 2720 

เวลา 9.00-10.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 จำนวน 10 ตำบล  
ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม  
ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง  
ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม 
ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม  
ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม  
ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม  
ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย  
ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย  
ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย  
ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย 
  

ห้อง zoom 2 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/9189470087 
 
Meeting ID: 918 947 0087 
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เวลา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ห้องประชุม 
เวลา 9.00-10.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จำนวน 7 ตำบล 
ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง 
ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน  
ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ  
ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว  
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง  
ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง  
ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย 
 

ห้อง zoom 3 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/4931077399 
 
Meeting ID: 493 107 7399 

เวลา 10.00-12.00 คณะวิทยาการจัดการ  
จำนวน 14 ตำบล 
ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว  
ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง 
ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด  
ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว  
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง 
ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย  
ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย 
ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย  
ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง  
ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี  
ตำบลป่าบง อำเภอสารภี  
ตำบลสารภี อำเภอสารภี  
 

ห้อง zoom 1 
https://zoom.us/j/7615392720 
 
Meeting ID: 761 539 2720 

เวลา 10.00-12.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวน 13 ตำบล 
ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว  
ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม  
ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง 
ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม 
ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม 
ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว  
ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว  
ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง 
ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง  

ห้อง zoom 2 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/9189470087 
 
Meeting ID: 918 947 0087 
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เวลา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ห้องประชุม 
ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี  
ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง 
ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย  
ตำบลหางดง อำเภอฮอด 
 

เวลา 10.00-12.00 วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 3 ตำบล 
ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง  
ตำบลขุนคง อำเภอหางดง 
adiCET จำนวน 2 ตำบล 
ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน 
ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง  
บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 2 ตำบล  
ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง  
สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 4 ตำบล  
ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง  
ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม  
ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด 
ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ  
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
จำนวน 1 ตำบล 
ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว  
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาฯ  
จำนวน 3 ตำบล 
ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง  
ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย  
ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย  

ห้อง zoom 3 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/4931077399 
 
Meeting ID: 493 107 7399 

 
 


