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แบบสอบถามคนควาแบบอิสระ
เรื่อง พฤติกรรมการเปดรับสื่อมวลชนของเจเนอเรชั่นเอกซในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม
แบบสอบถามฉบับ นี้เป น สวนหนึ่งของการทํา การคนควาอิส ระของนักศึ กษาปริญ ญาโทหลั กสูต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่ใหความอนุเคราะหการกรอก
แบบสอบถามอันเปนประโยชนอยางยิ่งในการศึกษาครั้งนี้
คําชี้แจง 1. สื่อมวลชน หมายถึง สื่อกลางที่นําขาวสารความรูไปสูมหาชน เชน โทรทัศน, วิทยุ, หนังสือพิมพ,
นิตยสาร, วารสารและอินเทอรเน็ต เปนตน
2.โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) หนาคําตอบที่ทานเลือกหรือเติมขอความในชองวางที่กําหนดให
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
1.2 อายุ
( ) นอยกวา 34 (โปรดยุติการตอบแบบสอบถาม)
( ) 34 ป
( ) 35 ป
( ) 36 ป
( ) 37 ป
( ) 38 ป
( ) 39 ป
( ) มากกวา 39 ป (โปรดยุติการตอบแบบสอบถาม)
1.3 สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) สมรส
( ) หมาย / หยา
1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษา, ปวช.
( ) ปวส. , อนุปริญญา
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) สูงปริญญาโท
1.5 อาชีพ
( ) นักเรียน นักศึกษา
( ) รับราชการ รัฐวิสาหกิจ ( ) คาขายกิจการสวนตัว
( ) พนักงานบริษัทเอกชนระดับปฏิบัติการ ( ) พนักงานบริษัทเอกชนระดับผูจัดการ/ผูบริหาร
( ) พอบาน แมบาน
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ............................
1.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน
( ) ไมเกิน 10,000 บาท
( ) 10,001 - 15,000 บาท ( ) 15,001 - 20,000 บาท
( ) 20,001 - 25,000 บาท
( ) มากกวา 25,000 บาท

สวนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับสื่อมวลชน
2.1 ปจจุบันที่บานของทานมีสื่อมวลชนประเภทใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) โทรทัศน
( ) วิทยุ
( ) นิตยสาร / วารสาร
( ) อินเทอรเน็ต

( ) หนังสือพิมพ
( )อืน่ ๆ โปรดระบุ........
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2.2 ปจจุบันทานรับสื่อประเภทใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (การรับสื่อ หมายถึง การเห็น, ชม, ไดยิน, ฟงและ
อาน สื่อประเภทตางๆ)
( ) โทรทัศน
( ) วิทยุ
( ) หนังสือพิมพ
( ) นิตยสาร / วารสาร
( ) ภาพยนตร ( ) อินเทอรเน็ต ( )อื่น ๆ โปรดระบุ.....
2.3 สื่อมวลชนประเภทใดที่ทานเปดรับบอยที่สุด
( ) โทรทัศน
( ) วิทยุ
( ) หนังสือพิมพ
( ) นิตยสาร / วารสาร
( ) ภาพยนตร ( ) อินเทอรเน็ต ( )อื่น ๆ โปรดระบุ......
2.4 เหตุผลที่ทําใหทานเปดรับสื่อ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) สื่อฟรี (สื่อที่ไมมีคาใชจายในการใชสื่อ เชน ฟรีทีวี ฟรีแมกกาซีน)
( ) เปนเจาของ / สมาชิกของสื่อนั้น
( ) สะดวกในการเขาถึงเนื่องจากมีเครื่องรับสื่ออยูที่บาน ( ) ที่ทํางานมีสื่อใหใช
( ) ไมมีอะไรทํา รับสื่อเพื่อฆาเวลา ( ) ตองการติดตามขาวสาร ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ........

โทรทัศน
2.5 ทานชมโทรทัศนเปนประจําหรือไม (ประจํา หมายถึง เปนปกติ, สม่ําเสมอ)
( ) ชม
( ) ไมชม (ขามไปขอ 2.12)
2.6 ทานชมโทรทัศนบอยเพียงใด
( ) นอยกวาสัปดาหละครั้ง ( ) สัปดาหละครั้ง
( ) สัปดาหละ 2-3 วัน
( ) สัปดาหละ 4-5 วัน
( ) วันละครั้ง
( ) วันละ 2 ครั้งหรือมากกวา
2.7 ทานชมโทรทัศนในชวงเวลาใดเปนประจําบาง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง ( ) และระบุ)
( ) จันทร – ศุกร 1. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
2. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
3. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
( ) เสาร – อาทิตย 1.ตั้งแตเวลา..................................................น.ถึง.............................................น.
2. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
3. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
2.8 ในแตละครั้งโดยเฉลี่ย ทานชมโทรทัศนนานเทาใด
จันทร – ศุกร
...............................ชั่วโมง.............................................นาที
................................ชั่วโมง.............................................นาที
เสาร – อาทิตย
2.9 สถานีโทรทัศนชองใดที่ทานชมบอยที่สุด
( ) ชอง 3
( ) ชอง 5
( ) ชอง 7
( ) ชอง 9
( ) ชอง 11
( ) ชอง ITV
( ) UBC
( ) WeTV
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ......................
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2.10 ทานชมรายการโทรทัศนเกี่ยวกับเรื่องใดบางเปนประจํา (โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงหนาชองประเภท /
รายการที่ทานรับชมและระบุ)
ชองที่รบั ชม
รับชม
ประเภท / รายการ
ชื่อรายการที่ชม (โปรดระบุ)
(3,5,7,9,11,ITV,UBC, WeTV, ฯลฯ)
ขาวประจําวัน
วิเคราะหขาว
ละครไทย
เพลง / คอนเสิรต
เกมสโชว
ทอลคโชว
วาไรตี้โชว
ภาพยนตรตางประเทศ
รายการตลก
การตูน
สารคดี
ทองเที่ยว
กีฬา
รายการสอนการทําอาหาร
รายการเกี่ยวกับรถยนต
รายการเพื่อการศึกษา
อื่น ๆ โปรดระบุ...............
2.11 สวนใหญทานเปดรับสื่อโทรทัศนในลักษณะใด
( ) เปดรับสื่ออยางเดียว
( ) เปดรับหลายสื่อในเวลาเดียวกัน
( ) เปดรับสื่อระหวางทํากิจกรรมอื่น
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ………………

วิทยุ
2.12 ทานฟงวิทยุเปนประจําหรือไม
( ) ฟง
( ) ไมฟง (ขามไปขอ 2.21)
2.13 ทานฟงวิทยุบอยเพียงใด
( ) นอยกวาสัปดาหละครั้ง ( ) สัปดาหละครั้ง
( ) สัปดาหละ 2-3 วัน
( ) สัปดาหละ 4-5 วัน
( ) วันละครั้ง
( ) วันละ 2 ครั้งหรือมากกวา
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2.14 ทานฟงวิทยุในชวงเวลาใดเปนประจําบาง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง ( ) และระบุ)
( ) จันทร – ศุกร 1. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
2. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
3. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
( ) เสาร – อาทิตย 1.ตั้งแตเวลา..................................................น.ถึง.............................................น.
2. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
3. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
2.15 ในแตละครั้งโดยเฉลี่ย ทานฟงวิทยุนานเทาใด
จันทร – ศุกร
..............................ชั่วโมง.............................................นาที
...............................ชั่วโมง.............................................นาที
เสาร – อาทิตย
2.16 สถานที่ที่ทานฟงวิทยุเปนประจํา
( ) บาน / หอพัก
( ) ที่ทํางาน เชน สํานักงาน, โรงงาน ( ) ขณะขับรถยนต
( ) บานใกลเคียง / เพื่อนบาน
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ..........................
2.17 ทานฟงวิทยุจากอุปกรณใด
( ) เครื่องเลนวิทยุ
( ) วิทยุพกพา ( ) คอมพิวเตอร (อินเทอรเน็ต)
( ) โทรศัพทมือถือ
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ........................................................
2.18 สถานีวิทยุชองใดที่ทานฟงบอยที่สุด
( ) FM 88 สทร 11 เชียงใหม
( ) 88.5 FM Max
( ) 91.5 HOT WAVE
( ) FM 93.25 สวท.เชียงใหม
( ) 94 EFM
( ) FM 100 เสียงสื่อสารมวลชน
( ) FM 100.75 อสมท.
( ) FM 102.5 ทอ.เชียงใหม
( ) 105.5 virgin hitz
( ) FM 105.75 เสียงสามรอยยอด ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ.................
2.19 ทานฟงรายการวิทยุเกี่ยวกับเรื่องใดบางเปนประจํา (โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงหนาชองประเภท / รายการ
วิทยุที่ทานรับฟงและระบุ)
รับฟง

ประเภท / รายการ
ขาวประจําวัน
วิเคราะหขาว
ละครวิทยุ
เพลง
การทายปญหา, การแขงขันเลนเกมส
สารคดี / ความรูทั่วไป
วิทยุเพื่อการศึกษา
อื่น ๆ โปรดระบุ

ชอง/ สถานีที่รับฟง

ชื่อรายการที่ฟง (โปรดระบุ)
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2.20 สวนใหญทานเปดรับสื่อวิทยุในลักษณะใด
( ) เปดรับสื่ออยางเดียว
( ) เปดรับสื่อระหวางทํากิจกรรมอื่น

( ) เปดรับหลายสื่อในเวลาเดียวกัน
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ………………

หนังสือพิมพ
2.21 ทานอานหนังสือพิมพเปนประจําหรือไม
( ) อาน
( ) ไมอาน (ขามไปขอ 2.29)
2.22 ทานอานหนังสือพิมพบอยเพียงใด
( ) นอยกวาสัปดาหละครั้ง ( ) สัปดาหละครั้ง
( ) สัปดาหละ 2-3 วัน
( ) สัปดาหละ 4-5 วัน
( ) วันละครั้ง
( ) วันละ 2 ครั้งหรือมากกวา
2.23 ทานอานหนังสือพิมพในชวงเวลาใดเปนประจําบาง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง ( ) และระบุ)
( ) จันทร – ศุกร 1. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
2. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
3. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
( ) เสาร – อาทิตย 1.ตั้งแตเวลา..................................................น.ถึง.............................................น.
2. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
3. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
2.24 ในแตละครั้งโดยเฉลี่ย ทานอานหนังสือพิมพนานเทาใด
จันทร – ศุกร
...............................ชั่วโมง.............................................นาที
...............................ชั่วโมง.............................................นาที
เสาร – อาทิตย
2.25 สถานที่ที่ทานอานหนังสือพิมพเปนประจํา
( ) บาน / หอพัก
( ) หองสมุด
( ) ที่ทํางาน เชน สํานักงาน, โรงงาน
( ) รานอาหาร เชน รานกวยเตี๋ยว, รานอาหารตามสั่ง ( ) รานกาแฟ
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ............................................
2.26 ประเภท / รายชื่อหนังสือพิมพที่ทานชอบอานบอยที่สุด (โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง
)
หนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทย คือ .........(โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง ( ) )
( ) ไทยรัฐ
( ) เดลินิวส
( ) ขาวสด
( ) มติชน
( ) คมชัดลึก
( ) สยามรัฐ
( ) สยามกีฬา ( ) กรุงเทพธุรกิจ
( ) ผูจัดการ
( ) ไทยโพสต ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ.......................
หนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาอังกฤษ คือ .........(โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง ( ) )
( ) บางกอกโพสต
( ) เดอะเนชั่น ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ.......................
หนังสือพิมพธุรกิจ คือ .........(โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง ( ) )
( ) ประชาชาติธุรกิจ
( ) ฐานเศรษฐกิจ
( ) สยามธุรกิจ
( ) กรุงเทพธุรกิจบีซวีค ( ) ผูจัดการรายสัปดาห ( )อื่น ๆ โปรดระบุ.........
อื่น ๆ โปรดระบุ.......................
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2.27 ทานอานหนังสือพิมพหัวขอเรื่องใดบางเปนประจํา (โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงหนาชองประเภทหัวขอเรื่อง
ที่ทานอานและระบุ)
รับฟง

ประเภท / รายการ

ชื่อหนังสือพิมพที่อาน

พาดหัวขาว
เศรษฐกิจ
ขาวสังคม
บันเทิง ดารา
เรื่องยอละคร
การเมือง
กีฬา
วิชาการ
อาชญากรรม
เบ็ดเตล็ด เชน ทองเที่ยว, ความคิดเห็น,
การพยากรณโชคชะตา ฯลฯ
อานทั้งเลม
อื่น ๆ โปรดระบุ
2.28 สวนใหญทานเปดรับสื่อหนังสือพิมพในลักษณะใด
( ) เปดรับสื่ออยางเดียว
( ) เปดรับสื่อระหวางทํากิจกรรมอื่น

ชื่อคอลัมนที่อาน (โปรดระบุ)

( ) เปดรับหลายสื่อในเวลาเดียวกัน
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ………………

นิตยสาร
2.29 ทานอานนิตยสารเปนประจําหรือไม
( ) อาน
( ) ไมอาน (ขามไปขอ 2.36)
2.30 ทานอานนิตยสารบอยเพียงใด
( ) นอยกวาสัปดาหละครั้ง ( ) สัปดาหละครั้ง
( ) สัปดาหละ 2-3 วัน
( ) สัปดาหละ 4-5 วัน
( ) วันละครั้ง
( ) วันละ 2 ครั้งหรือมากกวา
2.31 ทานอานนิตยสารในชวงเวลาใดเปนประจําบาง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง ( ) และระบุ)
( ) จันทร – ศุกร 1. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
2. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
3. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
( ) เสาร – อาทิตย 1.ตั้งแตเวลา..................................................น.ถึง.............................................น.
2. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
3. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
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2.32 ในแตละครั้งโดยเฉลี่ย ทานอานนิตยสารนานเทาใด
...............................ชั่วโมง.............................................นาที
จันทร – ศุกร
...............................ชั่วโมง.............................................นาที
เสาร – อาทิตย
2.33 สถานที่ที่ทานอานนิตยสารเปนประจํา
( ) บาน / หอพัก
( ) หองสมุด
( ) ที่ทํางาน เชน สํานักงาน, โรงงาน
( ) รานที่ไปใชบริการ เชน รานทําผม ( ) รานอาหาร เชน รานกวยเตี๋ยว,อาหารตามสั่ง
( ) รานกาแฟ
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ............................................
2.34 ทานอานนิตยสารประเภทใดบางเปนประจํา (โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงหนาชองประเภทนิตยสารที่ทาน
อานและระบุ)
รับฟง

ประเภท / รายการ

วัยรุน
ผูชาย
ผูหญิง
บันเทิง ดารา
แฟชั่น/การแตงกาย
เด็ก
กีฬา
การทองเที่ยว
สุขภาพ/ชีวจิต
บานและการตกแตงบาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
ดนตรี/เพลง
รถยนต
อานทั้งเลม
อื่น ๆ โปรดระบุ
2.35 สวนใหญทานเปดรับสื่อนิตยสารในลักษณะใด
( ) เปดรับสื่ออยางเดียว
( ) เปดรับสื่อระหวางทํากิจกรรมอื่น

ชื่อนิตยสารที่อาน

( ) เปดรับหลายสื่อในเวลาเดียวกัน
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ………………

อินเทอรเน็ต
2.36 ทานใชอินเทอรเน็ตเปนประจําหรือไม
( ) ใช

ชื่อคอลัมนที่อาน (โปรดระบุ)

( ) ไมใช (ขามไปขอ 2.45)
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2.37 ทานใชอินเทอรเน็ตมานานเทาใด
( ) นอยกวา 1 เดือน
( ) 1 เดือน – 1 ป
( ) 1 ป – 3 ป
( ) 3 ป – 5 ป
( ) 5 ป ขึ้นไป
2.38 ทานใชอินเทอรเน็ตบอยเพียงใด
( ) นอยกวาสัปดาหละครั้ง ( ) สัปดาหละครั้ง
( ) สัปดาหละ 2-3 วัน
( ) สัปดาหละ 4-5 วัน
( ) วันละครั้ง
( ) วันละ 2 ครั้งหรือมากกวา
2.39 ทานใชอินเทอรเน็ตในชวงเวลาใดเปนประจําบาง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองวาง)
( ) จันทร – ศุกร 1. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
2. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
3. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
( ) เสาร – อาทิตย 1.ตั้งแตเวลา..................................................น.ถึง.............................................น.
2. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
3. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
2.40 ในแตละครั้งโดยเฉลี่ย ทานใชอินเทอรเน็ตนานเทาใด
จันทร – ศุกร
...............................ชั่วโมง.............................................นาที
...............................ชั่วโมง.............................................นาที
เสาร – อาทิตย
2.41 สถานที่ที่ทานใชอินเทอรเน็ตเปนประจํา
( ) บาน / หอพัก
( ) สถาบันการศึกษา
( ) สถานที่ทํางาน
( ) รานอินเทอรเน็ตคาเฟ ( ) บานเพื่อน
( ) รานกาแฟ
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ..........................
2.42 เว็บไซต (Website) ใดที่ทานใชเปนประจํา
( ) Hotmail
( ) Yahoo
( ) Google
( ) Kapook
( ) Sanook
( ) Hunsa
( ) Pantip
( ) Teenee
( ) Websiteของบริษัท/หนวยงาน
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ..........................
2.43 ทานใชเว็บไซตดังกลาวเพราะเหตุใด
( ) คนหาขอมูลขาวสาร ( ) รับ/สง e-mail
( ) เปน link เขาเยี่ยมชมเว็บไซตตางๆ
( ) เลนเกมส
( ) สนทนา chat
( ) ฟงเพลง / วิทยุออนไลน
( ) ชื่อจํางาย
( ) เขาจนเคยชิน
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ..........................
2.44 สวนใหญทานเปดรับสื่ออินเทอรเน็ตในลักษณะใด
( ) เปดรับสื่ออยางเดียว
( ) เปดรับหลายสื่อในเวลาเดียวกัน
( ) เปดรับสื่อระหวางทํากิจกรรมอื่น
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ………………
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ภาพยนตร
2.45 ทานชมภาพยนตรเปนประจําหรือไม
( ) ชม
( ) ไมชม (ขามไปตอบสวนที่ 3)
2.46 ทานไปชมภาพยนตรบอยเพียงใด
( ) นอยกวาเดือนละครั้ง ( ) เดือนละ 1 ครั้ง
( ) เดือนละ 2-3 ครั้ง
( ) สัปดาหละครั้ง
( ) สัปดาหละ 2-3 ครั้ง
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ....................
2.47 ทานชมภาพยนตรในชวงเวลาใดเปนประจําบาง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง ( ) และระบุ)
( ) จันทร – ศุกร 1. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
2. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
3. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
( ) เสาร – อาทิตย 1.ตั้งแตเวลา..................................................น.ถึง.............................................น.
2. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
3. ตั้งแตเวลา.................................................น.ถึง.............................................น.
2.48 ภาพยนตรแนวที่ทานชมบอยที่สุด
( ) ตลก
( ) ชีวิต
( ) รัก โรแมนติก
( ) แฟนตาซี
( ) แอคชั่น ผจญภัย
( ) ผี สยองขวัญ
( ) ลึกลับ สืบสวน
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ.......................
2.49 บุคคลที่ทานชมภาพยนตรดวยบอยที่สุด
( ) เพื่อน
( ) แฟน / คนรัก
( )คนเดียว
( ) ลูก
( ) พอ / แม
( ) พี่ / นอง
( ) ญาติ
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ.....................
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สวนที่ 3 เหตุผลในการเปดรับสื่อ
ทานคิดวาทานเปดรับสื่อตาง ๆ ดวยเหตุผลตอไปนี้มากนอยเพียงใด
ขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

เหตุผล
เพื่อใหไดขอมูลที่อยากรู
เพื่อตองการรูเหตุการณตาง ๆ
เพื่อแสวงหาขอมูลขาวสาร
เพื่อรูเทาทันสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม
เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพูดคุย
เพื่อการอยูรวมกันกับครอบครัว
เพื่อใหมีความเขาใจตอสังคม
เพื่อเปนที่ยอมรับของสังคม
เพื่อเปนการพักผอนหยอนใจ
เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน
เพื่อผอนคลายความเครียด
เพื่อเปนเพื่อนคลายเหงา
เพื่อพัฒนาความคิดของตนเอง
เพื่อเปนแบบแผนในชีวิต
เพื่อใหเปนคนทันสมัย
เพื่อสรางความมั่นใจใหตนเอง

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

ขอบพระคุณทุกทานที่กรุณาตอบแบบสอบถามคะ

นอย

นอยที่สุด
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ผังรายการสถานีโทรทัศนชอ ง 3
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เวลา

รายการประจําวันจันทรที่ 21 พฤษภาคม 2550

04:00-04:45

เชาวันใหม

04:00-04:55

ขาว"สุขภาพดี BE WELL"

05:00-05:30

รายการ โลกยามเชา

05:30-06:30

ทันโลกกีฬา

06:30-08:45

เรื่องเลาเชานี้

08:45-10:50
10:50-11:15

ผูหญิงถึงผูหญิง
สีสันบันเทิง(สด)

11:20-12:20

ขาวเที่ยงวันทันเหตุการณ

12:20-12:50

โตะขาวบันเทิง

12:50-12:55

คนหัวหมอ

12:55-13:05

บางกอกกระซิบ /

13:05-13:30

กอนบายคลายเครียด/

13:30-14:00

มาสเตอรคีย มหาสนุก/ 180 วินาทีขาว

14:00-14:45

ละคร สี่แผนดิน/ 180 วินาทีขาว

14:45-15:30

ตํานานรักดอกเหมย "นาทีชีวิต" ภาค 3/ 180 วินาทีขาว

15:30-16:00

ละคร อาญารัก

16:00-16:25

เด็ก เด็ด เด็ด

16:25-17:40

ภ. จีน องคหญิงกํามะลอ

17:40-17:45

สตารสปอรต

17:45-18:15

เรื่องเดนเย็นนี้/อิงลิช ออนทัวร

18:15-19:00

ภ.จีน เปาบุนจิ้น

19:00-19:45

ละคร สาวเปนเจาเสนห /หมูบาน อิงลิชมินิช /

19:45-20:00

การตูน สี่สาวแสนซน

20:00-20:30

ขาว20.00น./เก็บตก / สีสันบันเทิง/

20:30-22:30
22:30-23:30

ละคร บัวปริ่มน้ํา
อัจฉริยะขามคืน

23:30-24:00
00:30-01:15

ไฮไลท พรีเมียรลีก/ ของฝากนักกอลฟ
ขาววันใหม

01:15-01:30

ตระเวนขาว
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เวลา

รายการประจําวันจันทรที่ 21 พฤษภาคม 2550

01:30-02:00
02:00-02:30

ยิ้มนอยยิ้มใหญ
ภ.จีน รักเธอสุดหัวใจ

03:00-04:00

ภ.จีน จอมทัพสะทานปฐพี
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เวลา

รายการประจําวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2550

04:00-04:45

เชาวันใหม

04:45-04:55

ขาว "สุขภาพดี BE WELL"

05:00-05:30

รายการ โลกยามเชา/รายการ ศัพทขาวเชานี้

05:30-06:30

ทันโลกกีฬา

06:30-08:45

เรื่องเลาเชานี้

08:45-10:50
10:50-11:15

ผูหญิง..ถึง..ผูหญิง
สีสันบันเทิง (สด)

11:15-11:20

มุมมอง...ทองเทียวไทย

11:20-12:00

เที่ยงวันทันเหตุการณ

12:00-12:50

โตะขาวบันเทิง

12:50-12:55

คนหัวหมอ

12:55-13:05

บางกอกกระซิบ

13:05-13:30

กอนบายคลายเครียด

13:30-14:00

มาสเตอรคีย มหาสนุก / 180 วินาทีขาว

14:00-14:45

ละครสี่แผนดิน/ 180 วินาทีขาว

14:45-15:30

ตํานานรักดอกเหมย "นาทีชีวิต 3" / 180 วินาทีขาว

15:30-16:00

ละคร อาญารัก

16:00-16:25

เกงจริงนะ

16:25-17:10

ภ.จีน องคหญิงกํามะลอ

17:12-17:15

สตารสปอรต

17:15-18:15

เรื่องเดนเย็นนี้ / อิงลิชออนทัวร

18:15-19:00

ภ . จีน เปาบุนจิ้น

19:00-19:45

ละคร สาวเปนเจาเสนห

19:45-20:00

การตูน สี่สาวแสนซน

20:00-20:30

ขาว 20.00 น./เก็บตก/สีสันบันเทิง/เทศนาฮาสุดขีด

20:30-22:30

ละคร บัวปริ่มนํ้า

22:30-24:30

ตี 10 / ของฝากนักกอลฟ

24:30-01:15

ขาววันใหม
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เวลา

รายการประจําวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2550

01:15-01:30

ตระเวนขาว

01:30-02:00

ยิ้มนอยยิ้มใหญ

02:00-03:00

ภ. จีน รักเธอสุดหัวใจ

03:00-03:30
03:30-04:00

ภ.จีน จอมทัพสะทานปฐพี
เมนู สีเขียว

224
เวลา

รายการประจําวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2550

04:00-04:45

เชาวันใหม

04:45-04:55

ขาว "สุขภาพดี BE WELL"

05:00-05:30

รายการ โลกยามเชา/รายการ ศัพทขาวเชานี้

05:30-06:30

ทันโลกกีฬา

06:30-08:45

เรื่องเลาเชานี้

08:45-10:50
10:50-11:15

ผูหญิง..ถึง..ผูหญิง
สีสันบันเเทิง(สด)

11:15-11:20

มุมมอง..ทองเที่ยว

11:15-12:20

เที่ยงวันทันเหตุการณ

12:20-12:50

โตะขาวบันเทิง

12:50-12:55

รายการ "คนหัวหมอ"

12:55-13:05

รายการ บางกอกกระซิบ

13:05-13:30

กอนบายคลายเครียด

13:30-14:00

มาสเตอรคียมหาสนุก / 180 วินาทีขาว

14:00-14:45

ละคร สี่แผนดิน/180วินาทีขาว

14:45-15:30

ตํานานรัก"นาทีชีวิต"ภาค 3/180 วินาทีขาว

15:30-16:00

ละคร อาญารัก

16:00-16:25

สนามเด็กเลน

16:25-17:10

องคหญิงกํามะลํา

17:10-17:15

สตารสปอรต

17:15-18:15

เรื่องเดนเย็นนี้/ อิงลิช ออนทัวร

18:15-19:00

ภ. จีน เปาบุนจิ้น

19:00-19:45

ละคร สาวเปนเจาเสนห

19:45-20:00

การตูน สังขทอง/อิงลิชมินิท

20:00-20:30
20:30-22:30

ขาว 20 .00น. /เก็บตก/สีสันบันเทิง
ละคร รังนกบนปลายไม

22:30-23:30
23:30-24:00

รักเอย
ชอตเด็ดคนดัง

00:00-00:30

168 ชั่วโมง / ของฝากนักกอลฟ
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เวลา
00:30-01:15

รายการประจําวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2550
ขาววันใหม

01:15-01:30

ตระเวนขาว

01:30-02:00

ยิ้มนอยยิ้มใหญ

02:00-02:30

ภ.จีนรักเธอสุดหัวใจ

02:30-04:00

ภ. จีน จอมทัพสะทานปฐพี
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เวลา

รายการประจําวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2550

04:00-04:45

เชาวันใหม

04:45-04:55

ขาว "สุขภาพ BE WELL"

05:00-05:30

รายการ โลกยามเชา/รายการ ศัพทขาวเชานี้

05:30-06:30

ทันโลกกีฬา

06:30-08:45

เรื่องเลาเชานี้

08:45-10:50
10:50-11:15

ผูหญิง ถึง ผูหญิง
สีสันบันเทิง (สด)

11:15-11:18

เพื่อนคูคิด

11:15-12:20

เที่ยงวันทันเหตุการณ

12:20-12:50

โตะขาวบันเทิง

12:50-12:55

คนหัวหมอ

12:55-13:05

บางกอกกระซิบ

13:05-13:30

กอนบายคลายเครียด

13:30-14:00

มาสเตอรคีย มหาสนุก

14:00-14:45

ละคร สี่แผนดิน

14:45-15:30

ตํานานรักดอกเหมย "นาทีชีวิต"

15:30-16:00

ละคร อาญารัก

16:00-16:25

แฟนซีคิดส

16:30-17:15

ภ. จีน องคหญิงกํามะลอ

17:15-18:15

เรื่องเดนเย็นนี้/อิงลิช ออนทัวร

18:15-19:00

ภ.จีน เปาบุนจิ้น

19:00-19:45

ละคร สาวเปนเจาเสนห/หมูบานอิงลิชมินิช

19:45-20:00

การตูน โลกนิทาน

20:00-20:30

ขาว20.00 น./เก็บตก / สีสันบันเทิง/ภาษาอังกฤษ 1 นาที

20:30-22:30
22:30-23:30

ละคร รังนกบนปลายไม
ละคร เปนตอ

23:30-24:00
24:00-24:30

รูคารูพลังงาน
ชูรักชูรส

24:30-01:15

ขาววันใหม
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24:30-01:15

รายการประจําวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2550
ตระเวนขาว

01:15-02:00

ยิ้มนอยยิ้มใหญ

02:00-03:00

ภ. จีน รักเธอสุดหัวใจ

03:00-03:30

ภ. จีน จอมทัพสะทานปฐพี

03:30-04:00

เมนูสีเขียว

228
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รายการประจําวันศุกรที่ 25 พฤษภาคม 2550

04:00-04:45

เชาวันใหม

04:45-04:55

ขาว "สุขภาพดี BE WELL"

05:00-05:30

รายการ โลกยามเชา/รายการ ศัพทขาวเชานี้

05:30-06:30

ทันโลกกีฬา

06:30-08:45

เรื่องเลาเชานี้

08:45-10:50
10:50-11:15

ผูหญิง..ถึง..ผูหญิง
สีสันบันเทิง(สด)

11:15-11:18

เพื่อนคูคิด

12:00-12:20

เที่ยงวันทันเหตุการณ

12:20-12:50

โตะขาวบันเทิง

12:50-12:55

คนหัวหมอ

12:55-13:05

บางกอกกระซิบ180

13:05-13:30

กอนบายคลายเครียด

13:30-14:00

มาสเตอรคีย มหาสนุก/180วินาทีขาว

14:00-14:45

ละคร สี่แผนดิน

14:45-15:30

ตํานานรักดอกเหมย "นาทีชีวิต" / 180 วินาทีขาว

15:30-16:00

ละคร อาญารัก

16:00-16:25

สมรภูมิไอเดีย

16:25-17:10

ภ.จีน องคหญิงกํามะลอ

17:12-17:15

สตารสปอรต

17:15-18:15

เรื่องเดนเย็นนี้/อิงลิช ออนทัวร

18:15-19:00
19:00-19:45
19:45-20:00
20:00-20:30
20:30-22:00
22:00-22:30
22:30-23:00
23:00-24:30
24:30-01:15

ละคร สาวเปนเจาเสนห
ละคร /ภาษาอังกฤษ1นาที/
การตูน สังขทอง
ขาว20.00 น./เก็บตก / สีสันบันเทิง
ละคร เจาหญิงขอทาน
รูจริงปะ
ภ.จีน ดาบมังกรหยก
เปดเลนสสองโลก/ของฝากนักกอลฟ
ขาววันใหม
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01:15-01:30
01:30-02:00
02:00-03:00
03:00-03:30
03:30-04:00

รายการประจําวันศุกรที่ 25 พฤษภาคม 2550
ตระเวนขาว
ยิ้มนอยยิ้มใหญ
ภ. จีน รักเธอสุดหัวใจ
ภ.จีน จอมทัพสะทานปฐพี
เมนูสีเขียว
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รายการประจําวันเสารที่ 26 พฤษภาคม 2550

04:00-04:45

เชาวันใหม

04:45-05:00

ชีวิตไมสิ้นหวัง

05:00-05:00

ทีวีสีเขียว

05:00-05:30

โลกยามเชาสุดสัปดาห

06:00-06:25

เซย...ไฮ

06:25-06:50
06:50-06:53

เที่ยวละไมไทยแลนด
รายการ นารักนารู....สเปเชียล

06:53-06:58

นักสํารวจ

07:00-07:40

เรื่องเลาเสาร-อาทิตย

07:40-08:05

ทันโลกกีฬา

08:05-08:30

ครัวคุณหรีด

08:30-09:30

ผูหญิง ถึง ผูหญิง สวย

09:30-10:30

สตอรเบอรรี่ชีสเคก

10:30-10:55

รายการ เปรี้ยวปาก /รายการของกรมสรรพากร

11:00-11:45

ละคร ธรรมมะ(ทําไม) /180 วินาทีขาว

11:45-12:30

ศึก 12 ราศี

12:30-13:15

สตารโชว/180วินาทีขาว

13:15-13:45

รายการ STREET FIGHT

13:45-14:30

รายการ แสบซนคนซา

14:45-15:30

รายการ ตีทายครัว / 180 วินาทีขาว

15:30-16:00

4 ตอ 4 ซันเดย

16:00-16:30

ละคร นองใหมรายบริสุทธิ์

16:30-17:00

GURU GAME

17:00-17:30

การตูน โลกนิทาน

17:30-18:00
18:00-20:00

เรื่องเดนเย็นนี้
ซอดองโย สายใยรักสองแผนดิน

20:00-20:30
20:30-22:00

ขาว 20.00 น./ เก็บตก /สีสันบันเทิง /เทศนาฮาสุดขีด
ละคร เจาหญิงขอทาน

22:00-22:30

ละคร เทวดาสาธุ
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22:30-23:00

รายการประจําวันเสารที่ 26 พฤษภาคม 2550
กลองดํา

23:00-01:30

มูวีสออนทรี "พยัคฆรายใตดิน"

01:30-02:00

ขาววันใหม

02:00-04:00

ภ.จีนเรื่องยาว
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รายการประจําวันอาทิคยที่ 27 พฤษภาคม 2550

04:00-04:45

เชาวันใหม

04:00-04:55

ขาว"สุขภาพดี BE WELL"

05:00-05:30

รายการ โลกยามเชา

05:30-06:30

ทันโลกกีฬา

06:30-08:45

เรื่องเลาเชานี้

08:45-10:50
10:50-11:15

ผูหญิงถึงผูหญิง
สีสันบันเทิง(สด)

11:20-12:20

ขาวเที่ยงวันทันเหตุการณ

12:20-12:50

โตะขาวบันเทิง

12:50-12:55

คนหัวหมอ

12:55-13:05

บางกอกกระซิบ /

13:05-13:30

กอนบายคลายเครียด/

13:30-14:00

มาสเตอรคีย มหาสนุก/ 180 วินาทีขาว

14:00-14:45

ละคร สี่แผนดิน/ 180 วินาทีขาว

14:45-15:30

ตํานานรักดอกเหมย "นาทีชีวิต" ภาค 3/ 180 วินาทีขาว

15:30-16:00

ละคร อาญารัก

16:00-16:25

เด็ก เด็ด เด็ด

16:25-17:40

ภ. จีน องคหญิงกํามะลอ

17:40-17:45

สตารสปอรต

17:45-18:15

เรื่องเดนเย็นนี้/อิงลิช ออนทัวร

18:15-19:00

ภ.จีน เปาบุนจิ้น

19:00-19:45

ละคร สาวเปนเจาเสนห /หมูบาน อิงลิชมินิช /

19:45-20:00

การตูน สี่สาวแสนซน

20:00-20:30

ขาว20.00น./เก็บตก / สีสันบันเทิง/

20:30-22:30
22:30-23:30

ละคร เจาหญิงขอทาน
อัจฉริยะขามคืน

23:30-24:00
00:30-01:15

ไฮไลท พรีเมียรลีก/ ของฝากนักกอลฟ
ขาววันใหม

01:15-01:30

ตระเวนขาว
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01:30-02:00

รายการประจําวันอาทิคยที่ 27 พฤษภาคม 2550
ยิ้มนอยยิ้มใหญ

02:00-02:30

ภ.จีน รักเธอสุดหัวใจ

03:00-04:00

ภ.จีน จอมทัพสะทานปฐพี

234

ผังรายการสถานีโทรทัศนชอ ง 5

235
เวลา

รายการประจําวันจันทรที่ 21 พฤษภาคม 2550

0.00

ไฟวไลฟ

1.00

คลื่นแทรกคลื่นแซบ

2.00

ลูกทุงสะออน/ประชาสัมพันธสวนราชการ/พระจันทรบันเทิง

3.00

สารคดีคั่นเวลา

5.00

เมืองไทยนารู/เปดขาวเชา

6.00

เชาวันนี้ที่เมืองไทย

7.00

สถานีสนามเปา

9.00

รอยใจไทยใตรมเย็น/สบายสไตลมยุรา/ยิ้มรับตะวัน/เมืองไทยนารู

10.00

หองขาว10โมง/เต็มอิ่ม360องศา/H.M.Bluesรองบรรเลงเพลงของพอ

11.00

รายวันบันเทิง/เมืองไทยนารู/ดาวรุงลูกทุงสยาม/ขาวเที่ยงวัน

12.00

ไอทีนิวส/แมกแชนนอล

13.00

โอ ไอ ซี/เมืองไทยนารู/แสนรัก

14.00

ทันขาว/ไฟวคลับ/เย็นศิระเพราะพระบริบาล
/สถานีความเปนไทย/เมืองไทยนารู

15.00

ทันขาว/เฮลทมี/รอยเรื่องบาน/สี่เสาวาไรตี้

16.00

ทันขาว/รักบานเกิด/สดชื่น/เมืองไทยนารู

17.00

ทันขาว/มัมแอนดคิดสเขาครัว/สูเพื่อแม
/เมืองไทยนารู/กรมการคาภายใน/รอยเรื่องรอบรู

18.00

ทันขาว/บานเลขที่5/พี่หมีคนเกง/เสนทางสูชัยชนะ

19.00

สํารวจโลก/พลังนักศึกษาเพื่อคุณธรรม/ขาวภาคค่ํา

20.00

ขาวพระราชสํานัก/สามัคคี4เหลา/ละคร"ทะเลริษยา"

21.00

เมืองไทยวาไรตี้

22.00

ทันขาว/แฟนซีแฟนคลับ

23.00

ค คนรักรถ/คุยแหกโคง/รายการขาวภาคดึก
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รายการประจําวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2550

0.00

ไฟวไลฟ

1.00

คลื่นแทรกคลื่นแซบ

2.00

ลูกทุงเน็ตเวิรค/ประชาสัมพันธสวนราชการ/มหาชนบันเทิง

3.00

สารคดีคั่นเวลา

5.00

มองปญหาดวยธรรม/เมืองไทยนารู/เปดขาวเชา

6.00

เชาวันนี้ที่เมืองไทย

7.00

สถานีสนามเปา

9.00

รอยใจไทยใตรมเย็น/สบายสไตลมยุรา/เชานี้ที่ชอง5/เฮลโลเฮลท

10.00

หองขาว10โมง/เฮลทตี้ออนทัวร/H.M.Bluesรองบรรเลงเพลงของพอ

11.00

รายวันบันเทิง/เมืองไทยนารู/ดาวรุงลูกทุงสยาม/ขาวเที่ยงวัน

12.00

แมกแชนนอล

13.00

โอ ไอ ซี/เมืองไทยนารู/แววหวาน

14.00

ทันขาว/ทีวีรีแลกซ/เย็นศิระเพราะพระบริบาล
/ลูกทุงวาไรตี้/เมืองไทยนารู

15.00

ทันขาว/สองโลกเกษตร/กรุงเทพวาไรตี้/สี่เสาวาไรตี้

16.00

ทันขาว/แฮบปสเตชั่น/สดชื่น/เมืองไทยนารู

17.00

ทันขาว/พอสอนลูก/สูเพื่อแม/เมืองไทยนารู
/สวางทั่วไทยมั่นใจ กฟภ./รอยเรื่องรอบรู

18.00

ทันขาว/บานเลขที่5/พี่หมีคนเกง/เสนทางสูชัยชนะ

19.00

สํารวจโลก/พลังนักศึกษาเพื่อคุณธรรม/ขาวภาคค่ํา

20.00

ขาวพระราชสํานัก/สามัคคี4เหลา/ละคร"ทะเลริษยา"

21.00

เมืองไทยวาไรตี้

22.00

ทันขาว/พิมพนิยม

23.00

สตาร สตอรี่ ดรีม ทีวี โปรเจค/คุยแหกโคง/รายการขาวภาคดึก
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รายการประจําวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2550

0.00

ไฟวไลฟ

1.00

คลื่นแทรกคลื่นแซบ

2.00

ลูกทุงมหัศจรรย/ประชาสัมพันธสวนราชการ/ทุงรวงทอง

3.00

สารคดีคั่นเวลา

5.00

ธรรมโอสถ/เมืองไทยนารู/เปดขาวเชา

6.00

เชาวันนี้ที่เมืองไทย

7.00

สถานีสนามเปา

9.00

รอยใจไทยใตรมเย็น/สบายสไตลมยุรา/เขยากนครัว/เฮลโลเฮลท

10.00

หองขาว10โมง/เลิฟแอนดแคร/H.M.Bluesรองบรรเลงเพลงของพอ

11.00

รายวันบันเทิง/เมืองไทยนารู/ดาวรุงลูกทุงสยาม/ขาวเที่ยงวัน

12.00

ไอทีนิวส/แมกแชนนอล

13.00

โอ ไอ ซี/เมืองไทยนารู/สวัสดี

14.00

ทันขาว/ฮาลาลจานเด็ด/เย็นศิระเพราะพระบริบาล
/วาไรตี้เพลงดัง/เมืองไทยนารู/เมืองไทยปลอดภัย

15.00

ทันขาว/อรอยชอง5ติดที่นี่/อินไซดวาไรตี้/สี่เสาวาไรตี้

16.00

ทันขาว/ชีวิตที่พอเพียง/สดชื่น/เมืองไทยนารู

17.00

ทันขาว/ดรีม อะคาเดมี่/สูเพื่อแม/เมืองไทยนารู
/การประปาสวนภูมิภาค/รอยเรื่องรอบรู

18.00

ทันขาว/บานเลขที่5/พี่หมีคนเกง/เสนทางสูชัยชนะ

19.00

สํารวจโลก/พลังนักศึกษาเพื่อคุณธรรม/ขาวภาคค่ํา

20.00

ขาวพระราชสํานัก/สามัคคี4เหลา/ละคร"ทะเลริษยา"

21.00

เมืองไทยวาไรตี้

22.00

ทันขาว/แดแผนดิน

23.00

เอเชี่ยนบล็อค/คุยแหกโคง/รายการขาวภาคดึก
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รายการประจําวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2550

0.00

ไฟวไลฟ

1.00

คลื่นแทรกคลื่นแซบ

2.00

ตัวโนตคนไทย/ประชาสัมพันธสวนราชการ/เฮฮาภาษาเพลง

3.00

สารคดีคั่นเวลา

5.00

มุสลิมไทม/เมืองไทยนารู/เปดขาวเชา

6.00

เชาวันนี้ที่เมืองไทย

7.00

สถานีสนามเปา

9.00

รอยใจไทยใตรมเย็น/สบายสไตลมยุรา/ขอเมาทผูชาย/โยคะฟอรไลฟบายเล็ก

10.00

หองขาว10โมง/เซนทยัวรไลฟ/H.M.Bluesรองบรรเลงเพลงของพอ

11.00

รายวันบันเทิง/เมืองไทยนารู/ดาวรุงลูกทุงสยาม/ขาวเที่ยงวัน

12.00

เรารักในหลวง/แมกแชนนอล

13.00

โอ ไอ ซี/เมืองไทยนารู/ลูกทุงฮิตติดลม

14.00

ทันขาว/พาเที่ยวทั่วไทย/เย็นศิระเพราะพระบริบาล
/ลูกทุงเพื่อชีวิต/เมืองไทยนารู/เมืองไทยปลอดภัย

15.00

ทันขาว/ความรูคูแผนดิน/ความรูคูแฟชั่น/สี่เสาวาไรตี้

16.00

ทันขาว/เอนจอยอิทติ้ง/สดชื่น/เมืองไทยนารู

17.00

ทันขาว/สมารทแฟมิลี่/สูเพื่อแม/เมืองไทยนารู
/อันเนื่องมาจากพระราชดําริ/เมืองไทยนารู

18.00

ทันขาว/บานเลขที่5/พี่หมีคนเกง/เสนทางสูชัยชนะ

19.00

สํารวจโลก/พลังนักศึกษาเพื่อคุณธรรม/ขาวภาคค่ํา

20.00

ขาวพระราชสํานัก/สามัคคี4เหลา/ละคร"ทะเลริษยา"

21.00

เมืองไทยวาไรตี้

22.00

ทันขาว/เจาะใจ

23.00

คุยแหกโคง/รายการขาวภาคดึก

239
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รายการประจําวันศุกรที่ 25 พฤษภาคม 2550

0.00

ไฟวไลฟ

1.00

คลื่นแทรกคลื่นแซบ

2.00

เฮฮาลูกทุง/ประชาสัมพันธสวนราชการ/ขําขันกับเสียงเพลง

3.00

สารคดีคั่นเวลา

5.00

คุยขาวกับพระพยอม/เมืองไทยนารู/เปดขาวเชา

6.00

เชาวันนี้ที่เมืองไทย

7.00

สถานีสนามเปา

9.00

รอยใจไทยใตรมเย็น/สบายสไตลมยุรา/สีสันวันใหมสไตลผูหญิงแบบฉัน/ขาวเขยาจอ

10.00

หองขาว10โมง/เมืองไทยนารู/ไฮโซทริป/H.M.Bluesรองบรรเลงเพลงของพอ

11.00

รายวันบันเทิง/เสนทางคนรวย/ดาวรุงลูกทุงสยาม/ขาวเที่ยงวัน

12.00

เรารักในหลวง/แมกแชนนอล

13.00

โอ ไอ ซี/สองขางทางหลวง/ตัวโนตออกเดิน

14.00

ทันขาว/บันเทิงชาวทุง/เย็นศิระเพราะพระบริบาล
/เพลงรักษบานทุง/เมืองไทยนารู/เมืองไทยปลอดภัย

15.00

ทันขาว/ภ.จีนศึกวัดเสนหลิน/ศุกรนี้รวย/สี่เสาวาไรตี้

16.00

ทันขาว/ขบวนการแสนสุข/สดชื่น/เมืองไทยนารู

17.00

ทันขาว/ซูเปอรคิดส/สูเพื่อแม/เมืองไทยนารู
/สวางทั่วไทยมั่นใจ กฟภ./เมืองไทยนารู

18.00

ทันขาว/บานเลขที่5/พี่หมีคนเกง/เสนทางสูชัยชนะ

19.00

สํารวจโลก/พลังนักศึกษาเพื่อคุณธรรม/ขาวภาคค่ํา

20.00

ขาวพระราชสํานัก/สามัคคี4เหลา/ขอบอก

21.00

เมืองไทยวาไรตี้

22.00

ทันขาว/แฟนพันธุแท

23.00

คุยแหกโคง/รายการขาวภาคดึก

240
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รายการประจําวันเสารที่ 26 พฤษภาคม 2550

0.00

ปอปอัพไลฟ

1.00

ดีเจเซ็นเตอร

2.00

คลื่นแทรกคลื่นแซบสุดสัปดาห/ประชาสัมพันธสวนราชการ/ไนททีวี

3.00

อัศจรรยลูกทุง

5.00

แผนดินทอง/เคาะขาวเชานี้

6.00

ปล.รักเมืองไทย/ใสใจสุขภาพพอ/การตูนเสบียงบุญ/ตามรอยธรรม/ภารกิจนี้เพื่อแผนดิน

7.00

สวัสดีวันเสาร/ชอง5การตูนฮิต/เสนทางสรางอาชีพ

9.00

เคารพธงชาติ/เปดขาวสุดสัปดาห/เจาะลึกประเทศไทย

10.00

แคอยากจะรู

11.00

7วันทันขาว/ละไมไดอารี่

12.00

เฮลทแครวีแคร/รักษสุขภาพ/สารคดี/พลังชีวิตสูวันใหม

13.00

ขาวเที่ยงวัน/ชีวิตสดใส/คุณชวยได/ฟาใสวาไรตี้/ของเด็ดกทม./เกมวัดดวง

14.00

โยคะกับสุขภาพ

15.00

ทันขาว/ละครซิทคอม"โคกคูนตระกูลไข"

16.00

ทันขาว/อะโลฮา/เพชรวาไรตี้/เกษตรนําไทย/หลากเมนูคูครัว

17.00

ทันขาว/คูคนละขั้ว

18.00

ทันขาว/ตี๋อวนชวนหิว/เมืองไทยนารู/เวทีไทย

19.00

ทันขาว/เวทีไทย

20.00

เมืองมายารีพอรต/ขาวภาคค่ํา

21.00

ขาวพระราชสํานัก/หม่ําโชว

22.00

ทีวีพูลทูไนท/โลก360องศา

23.00

ทันขาว/สุวรรณภูมิ/เวทีทอง/ถายทอดสดมวยลุมพินี/รายการขาวภาคดึก
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รายการประจําวันอาทิตยที่ 27 พฤษภาคม 2550

0.00

ปอปอัพไลฟ

1.00

ดีเจเซ็นเตอร

2.00

คลื่นแทรกคลื่นแซบสุดสัปดาห/ประชาสัมพันธสวนราชการ/รักเพลง

3.00

สารคดีคั่นเวลา

5.00

อสีติวัสสาธรรม/เคาะขาวเชานี้

6.00

นิวไลฟ/ใสใจสุขภาพพอ/การตูนเสบียงบุญ/แผนดินธรรม/ภารกิจนี้เพื่อแผนดิน

7.00

กุกขาว/เช็คอิน/ชอง5การตูนฮิต/เมตตาธรรมค้ําจุนโลก/เสนทางสรางอาชีพ

9.00

เคารพธงชาติ/เปดขาวสุดสัปดาห/ครอบจักรวาล/นานาอาทิตย/ลีฟวิ่งอินเทรนด

10.00

5 4 3 2 โชว/พรมสีแดง

11.00

ฟรอนแอทไฟว/ทันขาว/เวคคลับ

12.00

เมืองไทยนารู/สมารทไลฟ/สารคดี/ชีวิตสดใส

13.00

ขาวเที่ยงวัน/ดวยแรงใจคนไทย/ซุปเปอรที/กินดีอยูดี/เสนทางมหัศจรรย/ฟาเมืองไทย

14.00

อาหารเพื่อสุขภาพ/โยคะกับสุขภาพ

15.00

ทันขาว/ระเบิดเถิดเทิง

16.00

ทีนคลับ/มอเตอรสปอรตวาไรตี้

17.00

ทันขาว/ครัวตัวเอ น้ําคือชีวิต

18.00

ทันขาว/กลาแลก

19.00

ทันขาว/ดีครับ

20.00

เมืองมายารีพอรต/ขาวภาคค่ํา

21.00

ขาวพระราชสํานัก/ตลาดสดสนามเปา

22.00

ทีวีพูลทูไนท/สมุดโคจร

23.00 ทันขาว/สุวรรณภูมิ/เปดเมืองแปลก/มูฟวี่มินิท/ผจญภัยไรพรมแดน/อินไซดพีจีเอทัวร/รายการขาวภาคดึก
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ผังรายการสถานีโทรทัศนชอ ง 7
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เวลา

รายการประจําวันจันทรที่ 21 พฤษภาคม 2550

0:55

รายการ สาวคูณสอง

1:25

เด็ดขาวดึก

1:40

รายการ ควอนตั้ม เทเลวิชั่น

4:35

รายการ ควอนตั้ม เทเลวิชั่น

5:00

รายการ 7 สีกีฬาโลก

5:30

เชาดวนเด็ด 7 สี/สารคดีเกษตร/ขาวผูเยาว/ใตรมธงไทย

6:30

รายการ จมูกมด

8:15

เด็ด เด็ด 7 สี/บอกเลาเกาสิบ

8:30

หนังรอบเชา เสนอ ภ.เกาหลีชุด "ทีมแกรงพันธุพยัคฆ"
(SWAT POLICE) (ตอน11 -จบ)/ขาวเด็ด 7 สี

10:30

รายการ เกมอิ่มบุญ

11:30

รายการ จับเวลาแจก

11:45

รายการ สปอรตแฟน

12:00

เที่ยงบันเทิง/ขาวภาคเที่ยง/ขาวกีฬา

12:45

รายการ เซียน โอเกะ

13:15

ละคร สาวนอยในตะเกียงแกว ภาค 2ตอน แมมดนอยตัวปวน/ขาวเด็ด 7 สี

15:15

หนังชุดสุดเด็ด เสนอ ภ.ฝรั่งชุด"แดนสนธยา" (THE TWILIGHT ZONE)

16:10

รายการ กระจกหกดาน/ขาวเดนเย็นนี้/รักลูกใหถูกทาง

16:30

รายการ คิดดีคิดสนุก

17:00

รายการ สนุกนะจะทิงจา/รายการ 7 หมายเลข 1/รายการ ลาน 7 เคล็ดลับ

17:30

ขาวภาคค่ํา (ชวงที่ 1)/ขับขี่ปลอดภัย

18:00

การตูนชุด ขุนแผนแสนสะทาน

18:15

ละคร 7 มหัศจรรย

18:45

ละคร โกะจา ปานะโกะ

19:40

รายการ เสนทางบันเทิง / ขาวภาคค่ํา(ชวงที่2)

20:25

ละคร กลรัก เกมพยาบาท/ขาวเด็ด 7 สี / สปอรตทิปส

22:30

ขาวเด็ดภาคดึก

0:00

รายการ กอลฟ กูรู

244
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รายการประจําวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2550

1:12

ขาวภาคดึก

1:00

ถายทอดสดผานดาวเทียม การประกาศผลFIFA WORLD
PLAYER GALA 2006จากเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด

3:00

รายการ ควอนตั้ม เทเลวิชั่น

4:35

รายการ ควอนตั้ม เทเลวิชั่น

5:00

รายการ 7 สีกีฬาโลก

5:30

เชาดวนเด็ด 7 สี/สารคดีเกษตร/ขาวผูเยาว/ใตรมธงไทย

6:30

รายการ จมูกมด

8:15

เด็ด เด็ด 7 สี/บอกเลาเกาสิบ

8:30

หนังรอบเชา เสนอ ภ.เกาหลีชุด "ฝากหัวใจไวที่ปกกิ่ง"(BEIJING MY LOVE)ตอน 7/ขาวเด็ด 7 สี

10:30

รายการ หมู 7 เด็ดสะระตี่

11:30

รายการ จับเวลาแจก

11:45

รายการ สปอรตแฟน

12:00

เที่ยงบันเทิง/ขาวภาคเที่ยง/ขาวกีฬา

12:45

รายการ เซียน โอเกะ

13:15

ละคร ตลาดน้ําดําเนินฯ…รัก/ 108 ไอเดีย/ขาวเด็ด 7 สี

15:15

รายการ กระจกหกดาน

15:30

ถายทอดสด การแขงขันชกมวยปองกันแชมป PABA รุนซูเปอรแบนตัมเวท
ระหวางพูนสวัสดิ์ กระทิงแดงยิม กับ เปรโดริโต
ลอเรนเต พรอมคูมวยประกอบรายการจาก สวน 60 พรรษา เคหะรมเกลา

17:30

ขาวภาคค่ํา (ชวงที่ 1)/รายการ ประกันปนสุข

18:00

การตูนชุด ขุนแผนแสนสะทาน /รายการ ดวยมือนี้/รายการ ONE MINUTE ENGLISH

18:15

ละคร 7 มหัศจรรย

18:45

ละคร ลิขิตหัวใจ

19:40

รายการ เสนทางบันเทิง / ขาวภาคค่ํา(ชวงที่2)

20:25

ละคร ภารกิจพิชิตดอกฟา/ขาวเด็ด 7 สี / สปอรตทิปส

22:25

รายการ ชั่วโมงพิศวง/ขาวเด็ดภาคดึก

23:25

รายการ กีฬาไมนาเชื่อ

23:55

รายการ เจาะโลกมายาสเปเชียล เสนอเบื้องหลัง ภ.ไทย เรื่อง "ฅนไฟบิน"

245
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รายการประจําวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2550

1:12

ขาวภาคดึก

0:25

รายการ แมลงมัน

1:25

รายการ สาวคูณสอง

1:55

เด็ดขาวดึก

2:10

รายการ ควอนตั้ม เทเลวิชั่น

2:40

ถายทอดสดผานดาวเทียม การแขงขันฟุตบอล คารลิง คัพ รอบกอน
รองชนะเลิศระหวางทีมลิเวอรพูล กับ ทีมอารเซนอลจากประเทศอังกฤษ

4:40

รายการ ควอนตั้ม เทเลวิชั่น

5:05

รายการ 7 สีกีฬาโลก

5:30

เชาดวนเด็ด 7 สี/รายการ สารคดีเกษตร/ขาวผูเยาว/รายการ ใตรมธงไทย

6:30

รายการ จมูกมด

8:15

เด็ด เด็ด 7 สี/รายการ บอกเลาเกาสิบ

8:30

หนังรอบเชา เสนอ ภ.ฝรั่ง "พยัคฆสาวระห่ําเมือง" (RED SKIES)/ขาวเด็ด 7 สี

10:30

รายการ หมู 7 เด็ดสะระตี่

11:30

รายการ จับเวลาแจก

12:00

เที่ยงบันเทิง/ขาวภาคเที่ยง/ขาวกีฬา

12:45

รายการ เซียน โอเกะ

13:15

ละคร ตลาดน้ําดําเนินฯ…รัก/รายการ 108 ไอเดีย/ขาวเด็ด 7 สี

15:15

หนังชุดสุดเด็ด เสนอ ภ.ฝรั่งชุด "LOST ปริศนาปามรณะ" (LOST yr.I)

16:10

รายการ โลกใบใหญ/ขาวเดนเย็นนี้/รายการ รักลูกใหถูกทาง

16:30

ละคร เทพสามฤดู/รายการ พุธพงไพรจา

17:00

รายการ พริกไทยไขกวน/รายการ มีออมไมอด/รายการ ลาน 7 เคล็ดลับ

17:30

ขาวภาคค่ํา (ชวงที่ 1)

18:00

การตูนชุด ขุนแผนแสนสะทาน/รายการ รักลูกทุกวัน/รายการ ONE MINUTE ENGLISH

18:15

ละคร 7 มหัศจรรย

18:45

ละคร ลิขิตหัวใจ

19:40

รายการ เสนทางบันเทิง / ขาวภาคค่ํา( ชวงที่ 2 )/ขาวเด็ด 7 สี / สปอรตทิปส

20:25

ละคร แรงฤทธิ์พิศวาส/ขาวเด็ด 7 สี / สปอรตทิปส

22:25

รายการ ชิงรอย ชิงลาน

246
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รายการประจําวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2550

1:12

ขาวภาคดึก

0:25

รายการ 2 NITE LIVE

1:25

รายการ สาวคูณสอง

1:55

เด็ดขาวดึก

2:10

รายการ ควอนตั้ม เทเลวิชั่น

2:40

ถายทอดสดผานดาวเทียม การแขงขันฟุตบอล คารลิง คัพ รอบกอนรองชนะเลิศ
ระหวาง ทีมนิวคาสเซิล กับ ทีมเชลซีจากประเทศอังกฤษ

4:40

รายการ ควอนตั้ม เทเลวิชั่น

5:05

รายการ 7 สีกีฬาโลก

5:30

เชาดวนเด็ด 7 สี/รายการ สารคดีเกษตร/ขาวผูเยาว/รายการ ใตรมธงไทย

6:30

รายการ จมูกมด

8:15

เด็ด เด็ด 7 สี/รายการ บอกเลาเกาสิบ

8:30

หนังรอบเชา เสนอ ภ.จีน "เพลงยมทูตภูตแหงความตาย" (DEATH MELODY)/ขาวเด็ด 7 สี

10:30

รายการ ชุมทางเสียงทอง

11:30

ถายทอดสด งาน "FMSCT Champion Awards 2006" จากหองสงชอง 7 สี

12:30

เที่ยงบันเทิง/ขาวภาคเที่ยง/ขาวกีฬา

13:15

ละคร ตลาดน้ําดําเนินฯ…รัก/ขาวเด็ด 7 สี/รายการ 108 ไอเดีย

15:15

หนังชุดสุดเด็ด เสนอ ภ.ฝรั่งชุด "LOST ปริศนาปามรณะ" (LOST yr.I)

16:10

รายการ คลับสุขภาพ/ขาวเดนเย็นนี้/รายการ รักลูกใหถูกทาง

16:30

ละคร เทพสามฤดู

17:00

การตูนชุด วายุ อิทธิฤทธิ์เทพวานร/รายการ เปดแฟมแกจน/รายการ ลาน 7 เคล็ดลับ

17:30

ขาวภาคค่ํา (ชวงที่ 1)/รายการ รูปสวยรวยรส

18:00

การตูนชุด ตาวิเศษ/รายการ รักลูกทุกวัน

18:15

ละคร 7 มหัศจรรย

18:45

ละคร ลิขิตหัวใจ

19:40

รายการ เสนทางบันเทิง / ขาวภาคค่ํา( ชวงที่ 2 )

20:25

ละคร แรงฤทธิ์พิศวาส/ขาวเด็ด 7 สี / สปอรตทิปส

22:25

รายการ เรื่องจริงผานจอ/ขาวเด็ดภาคดึก

23:55

รายการ แฟนซากีฬามัน

247
เวลา

รายการประจําวันศุกรที่ 25 พฤษภาคม 2550

0:25

รายการ 2 NITE LIVE

1:25

รายการ นานากีฬาโลก

1:55

เด็ดขาวดึก

2:10

รายการ ควอนตั้ม เทเลวิชั่น

4:35

รายการ ควอนตั้ม เทเลวิชั่น

5:00

รายการ 7 สีกีฬาโลก

5:30

เชาดวนเด็ด 7 สี/รายการ สารคดีเกษตร/ขาวผูเยาว/รายการ ใตรมธงไทย

6:30

รายการ จมูกมด/รายการ ดวยรักจากแม

8:15

เด็ด เด็ด 7 สี/รายการ บอกเลาเกาสิบ

8:30

หนังรอบเชา อมตะหนังไทย เสนอภ.เรื่อง "ครูสมศรี"ขาวเด็ด 7 สี

10:30

รายการ ชุมทางเสียงทอง

11:30

รายการ จับเวลาแจก

11:45

รายการ สปอรตแฟน

12:00

เที่ยงบันเทิง/ขาวภาคเที่ยง/ขาวกีฬา

12:45

รายการ เซียน โอเกะ

13:15

ละคร วีรบุรุษกองขยะ (ตอนแรก)/ขาวเด็ด 7 สี

15:30

ถายทอดสด การแขงขันชกมวย "มหกรรมมวยโลก WBC ตานภัยยาเสพติด"
ปองกันแชมป ABCO รุนซูเปอรไลทเวท ระหวางสถาพร สิงหวังชา กับ โคจิ อิอิดะ
พรอมคูมวยประกอบรายการ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย กรุงเทพมหานคร

17:30

ขาวภาคค่ํา (ชวงที่ 1)

18:00

การตูนชุด ตาวิเศษ/รายการ รักลูกทุกวัน

18:15

ละคร 7 มหัศจรรย

18:45

ละคร ลิขิตหัวใจ (ตอนอวสาน)

19:40

รายการ เสนทางบันเทิง / ขาวภาคค่ํา( ชวงที่ 2 )

20:25

ละคร อยากจะรัก เดี๋ยวจัดให /ขาวเด็ด 7 สี / สปอรตทิปส

22:25

รายการ วันวานยังหวานอยู/ขาวเด็ดภาคดึก

23:55

รายการ สดกอนเกมส @ ไนท

248
เวลา

รายการประจําวันเสารที่ 26 พฤษภาคม 2550

2:00

เด็ดขาวดึก

2:15

รายการ ควอนตั้ม เทเลวิชั่น

4:50

รายการ ควอนตั้ม เทเลวิชั่น

5:15

เชาดวนเด็ด 7 สี

6:00

รายการ โลกนารัก/รายการ การแพทยกาวหนา

6:30

รายการ ดิสนียคลับ/รายการ คิด คิด คิด /รายการ มรดกโลก

8:15

ละคร บัวแกวจักรกรด/รายการ เคล็ดลับลูกนอย/รายการ พอแมมือใหม/ขาวเด็ด 7 สี

9:15

ยอดภาพยนตรนานาชาติ เสนอ ภ.เกาหลีชุด "แคนเพื่อรัก A LOVE TO KILL"ตอน 3/ขาวเด็ด 7 สี

11:15

ละคร บานใกล หัวใจติดกัน /รายการ เรียนรูลูกรัก/รายการ วาดอนาคต

12:00

7 สีคอนเสิรต พบกับ GIRLY BERRY /Me/ขาวเด็ด 7 สี

13:00

ละคร รักไตถัง /รายการ เรื่องบานนารู

13:45

รายการ คดีเด็ด/รายการ ทางเลือก…ทางหลวง

14:45

รายการ ปลดหนี้/ขาวเด็ด 7 สี

15:15

รายการ ซา...แซบ สัญจร

16:00

รายการ จอจี้/รายการ ตามรอยเจาพอหลวง

17:00

รายการ ต่ําสิบ/รายการ ที่สุดของหัวใจ/รายการ ลาน 7 เคล็ดลับ

17:30

ขาวภาคค่ํา (ชวงที่ 1)/รายการ กระจกหกดาน/รายการ คนรักบาน

18:00

การตูนชุด จอมซนมนตรา /รายการ เก็บหอม ออมรู

18:15

ละคร ลิขิตหัวใจ

19:15

รายการ เสนทางบันเทิง / ขาวภาคค่ํา(ชวงที่ 2)

20:20

ละคร อยากจะรัก เดี๋ยวจัดให

21:55

ถายทอดสดผานดาวเทียม การแขงขันฟุตบอล พรีเมียร ลีก
ระหวาง ทีมอารเซนอลกับ ทีมปอรทสมัธ จากประเทศอังกฤษ/ขาวภาคดึก

0:00

รายการ J-ZONE
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เวลา

รายการประจําวันอาทิตยที่ 27 พฤษภาคม 2550

1:00

เด็ดขาวดึก

1:30

รายการ ควอนตั้ม เทเลวิชั่น

4:50

รายการ ควอนตั้ม เทเลวิชั่น

5:15

เชาดวนเด็ด 7 สี

6:00

รายการ ธรรมะ

6:15

การตูนชุด "เลโอ สิงหขาวจาวปา"(KIMBA THE WHITE LION)
/รายการ บันทึกเลมเล็ก

6:50

การตูนชุด "เจาหนูปรมาณู" (ASTRO BOY)/รายการ แบงปนรอยยิ้ม

7:25

การตูนชุด "HAMTARO แกงจิ๋วผจญภัยป 3/รายการ เทคโนโฟกัส/รายการ พลังคิด

8:00

ละคร บัวแกวจักรกรด/รายการ ปอนรักลูกนอย/ขาวเด็ด 7 สี

9:00

ยอดภาพยนตรนานาชาติ เสนอ ภ.เกาหลีชุด "แคนเพื่อรัก
A LOVE TO KILL"ตอน 4/ขาวเด็ด 7 สี/รายการ อีกหนึ่งรักแท

11:00

ละคร กลิ้งไวกอนพอสอนไว/รายการ นารูคูครัว/รายการ คุณแมคนเกง

11:45

รายการ เกมพันหนา/ขาวเด็ด 7 สี

12:45

ละคร หมอสามชั้น/รายการ พบหมอศิริราช

13:30

ถายทอดสด มวยไทย 7 สี/ขาวเด็ด 7 สี

15:30

รายการ 07 โชว/รายการ ตามรอยเจาพอหลวง/รายการ สานฝนโลกเขียว

16:45

การตูนชุด "กานกลวย ผจญภัย"/รายการ ที่สุดของหัวใจ/รายการ ลาน 7 เคล็ดลับ

17:20

ถายทอดสดผานดาวเทียม การแขงขันฟุตบอลชิงแชมปสโมสรโลก
(FIFA CLUB WORLD CUP 2006) นัดชิงชนะเลิศ จากประเทศญี่ปุน

19:20

ละคร 7 มหัศจรรย

19:50

รายการ เสนทางบันเทิง / ขาวภาคค่ํา(ชวงที่ 2)

20:40

ละคร อยากจะรัก เดี๋ยวจัดให/ขาวเด็ด 7 สี / สปอรตทิปส

22:45

รายการ ที่นี่หมอชิต

250

ผังรายการสถานีโทรทัศนชอ ง 9
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รายการประจําวันจันทรที่ 21 พฤษภาคม 2550

เวลา

รายการประจําวันจันทรที่ 21พฤษภาคม 2550

เวลา

0.00
0.30

ขาวตนชั่วโมง
ซีนีมา คัท

15.00 ขาวตนชั่วโมง/คอหุน
15.30 มันเดยสปอรต

1.00

เมืองไทยใชเลย/ขาวตนชั่วโมง

1.30

มิดไนท ทัวร

16.00 ขาวตนชั่วโมง/แชมปเยาวชน
16.30 สดจากหองคา (สรุปชวงบาย)

2.00
2.30

ขาวตนชั่วโมง
สารคดี/คูปวนกวนเพลง

16.40 ภ.การตูน โดเรมอน (รีรัน)
17.00 นักประดิษฐ

3.00

ขาวตนชั่วโมง

3.30

ไดเร็กทูยู/สารคดี

17.30 ขาวสํานักขาวไทย
18.00 ฟุด ฟด ฟอ ไฟ (3 นาที)/ขาวสํานักขาวไทย

4.00
4.30

ขาวตนชั่วโมง
ไดเร็กทูยู/รูธรรมนําชีวิต

19.00 เกมทศกัณฐยกทัพ

5.00

ขาวตนชั่วโมง

19.30 โชวไทมบายศศิธร

5.30

ดูดีวาไรตี้โชว/ขาวสํานักขาวไทย

20.30 ขาวสํานักขาวไทย

6.00

ขาวสํานักขาวไทย

20.45 ดาวกระจาย/วีไอพี

6.30

ขาวสํานักขาวไทย

21.00 วีไอพี

7.00

ขาวสํานักขาวไทย

21.30 คุยคุยขาว

8.00

ชีพจรโลกวันนี้

22.00 ขาวตนชั่วโมง/ชีพจรโลก

9.00

22.30 ชีพจรโลก

9.30

ขาวตนชั่วโมง
โมเดิรนบิซ

9.45

เปดประตูหุน

10.00 กาวทันตลาดทุน
10.30 ภัยรายวัน
11.00 ขาวตนชั่วโมง
11.30 ไนนเอ็นเตอรเทน
12.00 ขาวสํานักขาวไทย
13.00 อี-ไลฟ อี-บิสซิเนส
13.30 วิพากษหุน
14.00 ขาวตนชั่วโมง
14.15 สดจากหองคา (สรุปชวงเชา)/บายนี้มีคําตอบ
14.30 บายนี้มีคําตอบ

18.30 แดนสนธยา

23.00 ขาวตนชั่วโมง/ถึงลูกถึงคน

252
รายการประจําวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2550

เวลา

รายการประจําวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2550

เวลา

0.00

ขาวสํานักขาวไทย

0.30

มันเดยไนท

15.00 ขาวตนชั่วโมง/คอหุน
15.30 กีฬาทาใจ

1.00

ขาวตนชั่วโมง
สยามพาซา

16.00 ขาวตนชั่วโมง/พอครัวบันเทิง
16.30 สดจากหองคา (สรุปชวงบาย)
16.40 เพื่อนแกว

2.30

ขาวตนชั่วโมง
คลื่นบันเทิง/สารคดี

3.00

ขาวตนชั่วโมง

3.30

ไดเร็กทูยู/สารคดี

4.00

ขาวตนชั่วโมง

18.00 ฟุด ฟด ฟอ ไฟ (3 นาที)/ขาวสํานักขาวไทย
18.30 แดนสนธยา

4.30

ไดเร็กทูยู/สารคดี

19.00 เกมทศกัณฐยกทัพ

5.00

19.30 โชวไทมบายศศิธร

5.30

ขาวตนชั่วโมง
นารู นาดู นาอยู นากิน/ขาวสํานักขาวไทย

6.00

ขาวสํานักขาวไทย

20.45 ดาวกระจาย/คุณพระชวย

6.30

ขาวสํานักขาวไทย

21.00 คุณพระชวย

7.00

ขาวสํานักขาวไทย

21.30 คุยคุยขาว

8.00

ชีพจรโลกวันนี้

22.00 ขาวตนชั่วโมง/คนคนคน

9.00

22.30 คนคนคน

9.30

ขาวตนชั่วโมง
โมเดิรนบิซ

9.45

เปดประตูหุน

1.30
2.00

10.00 กาวทันตลาดทุน
10.30 ภัยรายวัน
11.00 ขาวตนชั่วโมง
11.30 ไนนเอ็นเตอรเทน
12.00 ขาวสํานักขาวไทย
13.00 อี-ไลฟ อี-บิสซิเนส
13.30 วิพากษหุน
14.00 ขาวตนชั่วโมง
14.15 สดจากหองคา (สรุปชวงเชา)/บายนี้มีคําตอบ
14.30 บายนี้มีคําตอบ

17.00 เด็กชางคิด
17.30 ขาวสํานักขาวไทย

20.30 ขาวสํานักขาวไทย

23.00 ขาวตนชั่วโมง/ถึงลูกถึงคน

253
เวลา
0.00
0.30

มอเตอรเวิลด

15.00 ขาวตนชั่วโมง/คอหุน
15.30 สปอรตโฟกัส

1.00

ขาวตนชั่วโมง
ไอ เลิฟ เอ็มวี

16.00 ขาวตนชั่วโมง/ผูใหญบานดําดี
16.30 สดจากหองคา (สรุปชวงบาย)

2.30

ขาวตนชั่วโมง
ซุปเปอรสตารวาไรตี้/ดาวจรัสแสง

16.40 โลกการตูน
17.00 ฟารมแสนสุข

3.00

ขาวตนชั่วโมง

3.30

ไดเร็กทูยู/สารคดี

17.30 ขาวสํานักขาวไทย
18.00 ฟุด ฟด ฟอ ไฟ (3 นาที)/ขาวสํานักขาวไทย

4.00

ขาวตนชั่วโมง
ไดเร็กทูยู/รูธรรมนําชีวิต

1.30
2.00

4.30
5.00

เวลา

รายการประจําวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2550

รายการประจําวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2550
ขาวสํานักขาวไทย

18.30 แดนสนธยา
19.00 เกมทศกัณฐยกทัพ
19.30 โชวไทมบายศศิธร

5.30

ขาวตนชั่วโมง
พุทธิธรรมนําทาง/ขาวสํานักขาวไทย

6.00

ขาวสํานักขาวไทย

20.45 ดาวกระจาย/จอโลกBiography

6.30

ขาวสํานักขาวไทย

21.00 จอโลกBiography

7.00

ขาวสํานักขาวไทย

21.30 คุยคุยขาว

8.00

ชีพจรโลกวันนี้

22.00 ขาวตนชั่วโมง/สุริวิภา

9.00

22.30 สุริวิภา

9.30

ขาวตนชั่วโมง
โมเดิรนบิซ

9.45

เปดประตูหุน

10.00 กาวทันตลาดทุน
10.30 ภัยรายวัน
11.00 ขาวตนชั่วโมง
11.30 ไนนเอ็นเตอรเทน
12.00 ขาวสํานักขาวไทย
13.00 อี-ไลฟ อี-บิสซิเนส
13.30 วิพากษหุน
14.00 ขาวตนชั่วโมง
14.15 สดจากหองคา (สรุปชวงเชา)/บายนี้มีคําตอบ
14.30 บายนี้มีคําตอบ

20.30 ขาวสํานักขาวไทย

23.00 ขาวตนชั่วโมง/ถึงลูกถึงคน

254
เวลา

รายการประจําวันพฤหัสบดีที่ 24พฤษภาคม 2550

เวลา

0.00

ขาวสํานักขาวไทย

0.30

รถ 2006

1.00

ขาวตนชั่วโมง
โปง โปง ชึ่ง/สตารโฟกัส

15.00 ขาวตนชั่วโมง/คอหุน
15.30 สปอรตแชลเลนจ
16.00 ขาวตนชั่วโมง/เมืองไทยเมืองยิ้ม

1.30
2.00

รายการประจําวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2550

16.30 สดจากหองคา (สรุปชวงบาย)
16.40 โลกการตูน

2.30

ขาวตนชั่วโมง
ทําเนียบลูกทุง

3.00

ขาวตนชั่วโมง

3.30

ไดเร็กทูยู/สารคดี

4.00
4.30

ขาวตนชั่วโมง
ไดเร็กทูยู/ชีวิตธรรม

19.00 เกมทศกัณฐยกทัพ

5.00

ขาวตนชั่วโมง/ชีวิตธรรม

19.30 โชวไทมบายศศิธร

5.30

ขาวสํานักขาวไทย

20.30 ขาวสํานักขาวไทย

6.00

ขาวสํานักขาวไทย

20.45 ดาวกระจาย/Mega Cleverฉลาดสุดๆ

6.30

ขาวสํานักขาวไทย

21.00 Mega Cleverฉลาดสุดๆ

7.00

ขาวสํานักขาวไทย

21.30 คุยคุยขาว

8.00

ชีพจรโลกวันนี้

22.00 ขาวตนชั่วโมง/ชัยบดินทรโชว

9.00

22.30 ชัยบดินทรโชว

9.30

ขาวตนชั่วโมง
โมเดิรนบิซ

9.45

เปดประตูหุน

10.00 กาวทันตลาดทุน
10.30 ภัยรายวัน
11.00 ขาวตนชั่วโมง
11.30 ไนนเอ็นเตอรเทน
12.00 ขาวสํานักขาวไทย
13.00 อี-ไลฟ อี-บิสซิเนส
13.30 วิพากษหุน
14.00 ขาวตนชั่วโมง
14.15 สดจากหองคา (สรุปชวงเชา)/บายนี้มีคําตอบ
14.30 บายนี้มีคําตอบ

17.00 ยูเรกา
17.30 ขาวสํานักขาวไทย
18.00 ฟุด ฟด ฟอ ไฟ (3 นาที)/ขาวสํานักขาวไทย
18.30 แดนสนธยา

23.00 ขาวตนชั่วโมง/ถึงลูกถึงคน

255
เวลา

รายการประจําวันศุกรที่ 25 พฤษภาคม 2550

0.00

ขาวสํานักขาวไทย

เวลา รายการประจําวันศุกรที่ 25 พฤษภาคม 2550
15.00 ขาวตนชั่วโมง/คอหุน

0.30

เวิลดซอคเกอรแอนดสปอรต

15.30 กีฬาดี

1.00

ขาวตนชั่วโมง/เฮงเฮง
ดึกดึกยังคึกอยู

16.00 ขาวตนชั่วโมง/ของดีทั่วไทย
16.30 สดจากหองคา (สรุปชวงบาย)

2.30

ขาวตนชั่วโมง/ไนทมิวสิค
ดาวจรัสแสง

16.40 โลกการตูน
17.00 ศิลปะโดนใจ

3.00

ขาวตนชั่วโมง

3.30

ไดเร็กทูยู/สารคดี

17.30 ขาวสํานักขาวไทย
18.00 ฟุด ฟด ฟอ ไฟ (3 นาที)/ขาวสํานักขาวไทย

4.00
4.30

ขาวตนชั่วโมง
ไดเร็กทูยู/วิถีอิสลาม

19.00 เกมทศกัณฐยกทัพ

5.00

ขาวตนชั่วโมง/โลกมุสลิม

19.30 โชวไทมบายศศิธร

5.30

ขาวสํานักขาวไทย

20.30 ขาวสํานักขาวไทย

6.00

ขาวสํานักขาวไทย

20.45 ดาวกระจาย/กบนอกกะลา

6.30

ขาวสํานักขาวไทย

21.00 กบนอกกะลา

7.00

ขาวสํานักขาวไทย

21.30 คุยคุยขาว

8.00

ชีพจรโลกวันนี้

22.00 ขาวตนชั่วโมง/ดิไอคอน ปรากฏการณคน

9.00

22.30 ดิไอคอน ปรากฏการณคน

9.30

ขาวตนชั่วโมง
โมเดิรนบิซ

9.45

เปดประตูหุน

1.30
2.00

10.00 กาวทันตลาดทุน
10.30 ภัยรายวัน
11.00 ขาวตนชั่วโมง
11.30 ไนนเอ็นเตอรเทน
12.00 ขาวสํานักขาวไทย
13.00 อี-ไลฟ อี-บิสซิเนส
13.30 วิพากษหุน
14.00 ขาวตนชั่วโมง
14.15 สดจากหองคา (สรุปชวงเชา)/บายนี้มีคําตอบ
14.30 บายนี้มีคําตอบ

18.30 แดนสนธยา

23.00 ขาวตนชั่วโมง/ถึงลูกถึงคน
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เวลา

รายการประจําวันเสารที่ 26 พฤษภาคม 2550

เวลา

0.00

ขาวสํานักขาวไทย

15.00 ขาวตนชั่วโมง/สรางสรรคคนพันธR

หัวใจสะพายเป
ขาวตนชั่วโมง

15.30 สรางสรรคคนพันธR
16.00 ขาวตนชั่วโมง/ละครรวมพลคนแจว/ชิงชา
สวรรค

1.30

เวทีวาไรตี้

16.30 ละครรวมพลคนแจว/ชิงชาสวรรค

2.00

16.40 ละครรวมพลคนแจว/ชิงชาสวรรค

2.30

ขาวตนชั่วโมง
คูปวนกวนเพลง

3.00

ขาวตนชั่วโมง

17.30 ละครหนึ่งมิตรชิดใกล

3.30

ไดเร็กทูยู/สารคดี

18.00 บางรักซอย9

4.00

ขาวตนชั่วโมง
ไดเร็กทูยู/อยูเย็นเปนสุข

18.30 บางรักซอย9

0.30
1.00

4.30
5.00

รายการประจําวันเสารที่ 26 พฤษภาคม 2550

17.00 ขาวตนชั่วโมง/ละครหนึ่งมิตรชิดใกล

19.00 เกมทศกัณฐเด็ก
19.30 โชวไทมบายศศิธร

5.30

ขาวตนชั่วโมง/วันฟาใส
น้ําใจจากสายธาร

6.00

ขาวตนชั่วโมง/ที่นี่มหานคร

20.45 ๑ ในพระราชดําริฯ

6.30

ภาพยนตรนานาชาติ

7.00

ขาวตนชั่วโมง/ไฮไลท คิดส เวิลด

21.00 ดาวกระจาย
21.30 ตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

8.00

ขาวตนชั่วโมง/โมเดิรนไนน การตูน

22.00 ขาวตนชั่วโมง

9.00

โมเดิรนไนน การตูน

9.30

โมเดิรนไนน การตูน

22.30 MET TV Special
23.00 หลุมดํา

9.45

โมเดิรนไนน การตูน

10.00 ขาวตนชั่วโมง/จอโลกWorld's best
10.30 จอโลกWorld's best
11.00 ขาวตนชั่วโมง/ฮอลลีวูด
11.30 ไนนเอ็นเตอรเทน
12.00 ขาวตนชั่วโมง/คุยคุยขาว
13.00 ขาวตนชั่วโมง/ไมธรรมดา
13.30 ดีไซน
14.00 ขาวตนชั่วโมง/มันแปลกดีนะ
14.15 มันแปลกดีนะ

20.30 ขาวสํานักขาวไทย/๑ ในพระราชดําริฯ

257
เวลา

รายการประจําวันอาทิตยที่ 27 พฤษภาคม 2550

เวลา

0.00

ขาวตนชั่วโมง/เปดโลกสดใส
มิดไนทสตาร
ขาวตนชั่วโมง

14.30 ไฮ คิว ไลฟ
15.00 ขาวตนชั่วโมง/บานและสวน

0.30
1.00
1.30
2.00

แอทไซน วาไรตี้

รายการประจําวันอาทิตยที่ 27 พฤษภาคม 2550

15.30 สุดขั้วทั่วโลก
16.00 ขาวตนชั่วโมง/ละครรวมพลคนแจว/ชิงชา
สวรรค
16.30 ละครรวมพลคนแจว/ชิงชาสวรรค

2.30

ขาวตนชั่วโมง/สารคดี
คูปวนกวนเพลง

3.00

ขาวตนชั่วโมง

17.00 ขาวตนชั่วโมง/ละครหนึ่งมิตรชิดใกล

3.30

ไดเร็กทูยู/สารคดี

4.00

ขาวตนชั่วโมง
ไดเร็กทูยู/9 เพื่อนเกษตรกรไทย

17.30 ละครหนึ่งมิตรชิดใกล
18.00 ละคร บานนี้มีรัก

4.30
5.00
5.30
6.00

ขาวตนชั่วโมง/แสงธรรม/คําตอบชีวิต
บานของเรา

16.40 ละครรวมพลคนแจว/ชิงชาสวรรค

18.30 ละคร บานนี้มีรัก
19.00 เกมทศกัณฐเด็ก
19.30 โชวไทมบายศศิธร

7.00

ขาวตนชั่วโมง/แสงธรรมสองทาง/ใจเขาใจเรา 20.30 ขาวสํานักขาวไทย/H.M.Blues Special
มหัศจรรยธรรมชาติ
20.45 H.M.Blues Special
ขาวตนชั่วโมง/ซูเปอรจิ๋ว
21.00 มินิโมเดล / ดาวกระจาย

8.00

ขาวตนชั่วโมง/โมเดิรนไนน การตูน

21.30 ตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

9.00

โมเดิรนไนน การตูน

22.00 ขาวตนชั่วโมง

9.30

โมเดิรนไนน การตูน

22.30 MET TV Special

9.45

โมเดิรนไนน การตูน

23.00 ขาวตนชั่วโมง/ซี้ดทีวี

6.30

10.00 ขาวตนชั่วโมง/บันทึกโลกสุดสัปดาห
10.30 บันทึกโลกสุดสัปดาห
11.00 ขาวตนชั่วโมง/มหัศจรรยวันอาทิตย
11.30 ไนนเอ็นเตอรเทน
12.00 ขาวตนชั่วโมง/คุยคุยขาว
13.00 ขาวตนชั่วโมง/ถายทอดสดมวยศึกอัศวินดํา
13.30 ถายทอดสดมวยศึกอัศวินดํา
14.00 ขาวตนชั่วโมง
14.15 ถายทอดสดมวยศึกอัศวินดํา
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เวลา

รายการประจําวันจันทรที่ 21 พฤษภาคม 2550

เวลา

รายการประจําวันจันทรที่ 21พฤษภาคม 2550

04.00 พระบรมราโชวาท/พลังแหงแผนดินไทย

16.00 ทันขาวตนชั่วโมง

04.10 ทศพิธราชธรรม

16.05 รูจักรูใจลูก

05.00 รายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา มสธ./ลีลาชีวิต

16.30 ขาวภาคเหนือ

08.00 มองเมืองเหนือ (สด)
08.30 บานนี้มคี ําตอบ/กาชาดเพื่อคุณ

17.00 เยาวชนคนสรางชาติ/แกงคเด็กสนุก
สารคดีโลกสดสวยพลังงานสดใสไปกับ ปตท.

09.00 ทันขาวตนชั่วโมง

18.00 เคารพธงชาติ

09.05 มองรัฐสภา

18.01 ขาว 11 18.00น.

10.00 ทันขาวตนชั่วโมง

20.00 ขาวในพระราชสํานัก
20.20 สารคดีคือ...พอ/สารคดีประโยชนสุข
ประชาราษฎร

10.05 รูทันหุนกับชอง 11
10.30 วันนี้ที่เมืองไทย

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

10.45 มหาดไทยชวนรู

20.30 กรองสถานการณ

11.00 ทันขาวตนชั่วโมง

21.10 สารคดีรักษพลังงาน

11.05 เฮลท ฮอตไลน
11.30 หมายเหตุประเทศไทย

21.30 นิวสไลน
พลังแหงแผนดินไทย/มุมใหมไทยแลนด/
22.30 ธรรมะคือคุณากร

11.45 มองรอบตัว/พุทธธรรมกูชาติ

23.00 ทันขาวตนชั่วโมง

12.00 เที่ยงวันทันขาว

23.05 ขาลุยไทยแลนด

13.00 สารคดีตามรอยพระราชดําริ
13.05 ทิศทางเศรษฐกิจ

24.00 ทันคนทันขาว
00.30 เสียงธรรมเสียงทิพย/เพื่อแผนดินไทย/เพลิน
เพลงคลาสสิค
01.30 ลีลาชีวิต/พุทธภาษิต

13.30

สื่อกลางผูบริโภค/สภาผูบริโภค/ยิ้มแยม
แจมใส

14.00 ทันขาวตนชั่วโมง
14.05 สูศตวรรษใหม/สื่อกลางทางหลวง/เวทีแกจน
14.30 สูศตวรรษใหม/สื่อกลางทางหลวง/เวทีแกจน
15.00 ทันขาวตนชั่วโมง
15.05 11 ประชาธิปไตย
15.30 หุนละครเล็ก /หมูบานหรรษา/5 นาทีหัวใจสี
ขาว
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เวลา

รายการประจําวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2550

เวลา

รายการประจําวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2550

04.00 พระบรมราโชวาท/พลังแหงแผนดินไทย

16.05 รักใสใสเขาใจลูก

04.10 ธรรมรสธรรมรัฐ

16.30 ขาวภาคเหนือ

05.00 รายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา มสธ./ลีลาชีวิต

17.00 เกษตรพอเพียง

08.00 มองเมืองเหนือ (สด)
08.30 สวัสดีอาเซียน/ศาลาริมสวน

17.30 บานเด็กดี/รอบรูคูสาระ

09.00 ทันขาวตนชั่วโมง

18.00 เคารพธงชาติ

09.05 มองรัฐสภา
10.00 ทันขาวตนชั่วโมง

18.01 ขาว 11 18.00น.

10.05

รูทันหุนกับชอง 11

สารคดีโลกสดสวยพลังงานสดใสไปกับ ปตท.

20.00 ขาวในพระราชสํานัก
20.20 สารคดีคือ...พอ/สารคดีประโยชนสุข
ประชาราษฎร/อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

10.30 ตลาดเศรษฐกิจ

20.30 กรองสถานการณ

10.45 สองขางทางหลวง
11.00 ทันขาวตนชั่วโมง

21.10 สารคดีรักษพลังงาน

11.30 หมายเหตุประเทศไทย

21.30 นิวสไลน
22.30 พลังแหงแผนดินไทย/มุมใหมไทยแลนด/
ธรรมะคือคุณากร
23.00 ทันขาวตนชั่วโมง

11.45 พุทธธรรมกูชาติ

23.05 ไทยแลนดเอาทลุค

12.00 เที่ยงวันทันขาว
13.00 สารคดีตามรอยพระราชดําริ

24.00 ทันคนทันขาว
00.30 สรรคศิลปแหงความหวาน

13.05 ทิศทางเศรษฐกิจ

01.30 ลีลาชีวิต/พุทธภาษิต

11.05

คุยกับหมอเรื่องโรคมะเร็ง/ผูหญิงสามวัย/ยิ้ม
แยมแจมใส

13.30 คนไทยไอเดียดี
14.00 ทันขาวตนชั่วโมง
14.05 สารพันปญหาเอดส/พลังแผนดินพลังตาน
ยาเสพติด
15.00 ทันขาวตนชั่วโมง
15.05

ไทย สไตน

15.30

มองอีสาน/แผนดินธรรม/ทองแดนอารยะ
ธรรม

16.00 ทันขาวตนชั่วโมง
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รายการประจําวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2550

04.00 พระบรมราโชวาท/พลังแหงแผนดินไทย
04.10 บานธรรมมะ
05.00 รายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา มสธ./ลีลาชีวิต

เวลา

รายการประจําวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2550

17.00 มุมทอรควัยทีน/ตามดูหนูอาน
สารคดีโลกสดสวยพลังงานสดใสไปกับ ปตท.

08.00 มองเมืองเหนือ (สด)

17.30 คิดสโอนลี่/สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
18.00 เคารพธงชาติ

08.30 ตํารวจของประชาชน/รักมนุษย/ภาษาจีนงายๆ

18.01 ขาว 11 18.00น.

09.00 ทันขาวตนชั่วโมง
09.05 มองรัฐสภา

20.00 ขาวในพระราชสํานัก
20.20 สารคดีคือ...พอ/สารคดีประโยชนสุข
ประชาราษฎร/อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

10.00

20.30 กรองสถานการณ

ทันขาวตนชั่วโมง

10.05 รูทันหุนกับชอง 11

21.10 สารคดีรักษพลังงาน

10.30 มันนี่ทอรค
10.45 สองขางทางหลวง

21.30 นิวสไลน
22.30 พลังแหงแผนดินไทย/มุมใหมไทยแลนด/
ธรรมะคือคุณากร

11.00

23.00 ทันขาวตนชั่วโมง

ทันขาวตนชั่วโมง

11.05 ปลอดภัยไวกอน

23.05 ทํามาคาขาย

11.30 หมายเหตุประเทศไทย

24.00 ทันคนทันขาว

11.45 พุทธธรรมกูชาติ

00.30 เพลินเพลงคลาสสิค

12.00 เที่ยงวันทันขาว

01.30 ลีลาชีวิต/พุทธภาษิต

13.00 สารคดีตามรอยพระราชดําริ
13.05 ทิศทางเศรษฐกิจ
13.30 วิถีชนบท
14.00 ทันขาวตนชั่วโมง
14.05 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช/กฎหมายเพื่อ
ประชาชน
15.00 ทันขาวตนชั่วโมง
15.05 สัมมนาทัศน
15.30 สัมมนาทัศน
16.00 ทันขาวตนชั่วโมง
16.05 รักดวยสมอง
16.30 ขาวภาคเหนือ
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รายการประจําวันพฤหัสบดีที่ 24พฤษภาคม 2550

เวลา

04.00

พระบรมราโชวาท/พลังแหงแผนดินไทย

17.00 เสนทางกีฬา/ตามรอยแมฟาหลวง

04.10
05.00

คุณธรรมชีวิต/อัลฮักถอดรหัสสัจธรรม
รายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา มสธ./ลีลาชีวิต

17.30 ขบวนการนักอาน/วิทยาศาสตรรอบตัว

08.00 มองเมืองเหนือ (สด)
08.30 ศาลาริมสวน
09.00

ทันขาวตนชั่วโมง

รายการประจําวันพฤหัสบดีที่ 24พฤษภาคม 2550

18.00 เคารพธงชาติ
18.01 ขาว 11 18.00น.
20.00 ขาวในพระราชสํานัก
20.20 สารคดีคือ...พอ/สารคดีประโยชนสุข
ประชาราษฎรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

09.05 มองรัฐสภา

20.30 กรองสถานการณ

10.00 ทันขาวตนชั่วโมง

21.10 สารคดีรักษพลังงาน

10.05 รูทันหุนกับชอง 11
10.30 ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

21.30 นิวสไลน
22.30 พลังแหงแผนดินไทย/มุมใหมไทยแลนด/
ธรรมะคือคุณากร

10.45 ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

23.00 ทันขาวตนชั่วโมง

11.00 ทันขาวตนชั่วโมง

23.05 ตํานานโลก

11.05 เกษตรศาสตรนําไทย

24.00 ทันคนทันขาว

11.30 หมายเหตุประเทศไทย

00.30 เพลินเพลงคลาสสิค

11.45 พุทธธรรมกูชาติ/คันฉองสองไทย

01.30 ลีลาชีวิต/พุทธภาษิต

12.00 เที่ยงวันทันขาว
13.00 สารคดีตามรอยพระราชดําริ
13.05 ทิศทางเศรษฐกิจ
13.30 ประกายทักษะ
14.00 ทันขาวตนชั่วโมง
14.05 วิถีไทย
14.30 เที่ยวชิม ริมทาง
15.00 ทันขาวตนชั่วโมง
15.05 ไวส วาไรตี้
15.30 สุขภาพกายสุขภาพจิต/หนาตางสุขภาพ
16.00 ทันขาวตนชั่วโมง
16.05 เรามารองเพลงกัน
16.30 ขาวภาคเหนือ
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รายการประจําวันศุกรที่ 25 พฤษภาคม 2550

เวลา

16.00
16.05
04.10 ที่นี่สํานักจุฬาฯ
16.30
05.00 รายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา มสธ./ลีลาชีวิต 17.00
08.00 มองเมืองเหนือ (สด)
17.30
04.00 พระบรมราโชวาท/พลังแหงแผนดินไทย

08.30

เจริญธรรม

09.00 ทันขาวตนชั่วโมง
09.05 รัฐสภาของประชาชน

รายการประจําวันศุกรที่ 25 พฤษภาคม 2550

ขาวตนชั่วโมง
รากแกวประชาธิปไตย
ขาวภาคเหนือ
ประวัติศาสตรนอกตํารา/ตามรอยแมฟาหลวง
ครอบครัวตัวอยาง/วิทยาศาสตรรอบตัว

18.00 เคารพธงชาติ
18.01 ขาว 11 18.00น.
20.00 ขาวในพระราชสํานัก

10.00 ทันขาวตนชั่วโมง
20.20
10.05 รูทันหุนกับชอง 11
10.30 ขบวนการแกจน
10.45 ขบวนการแกจน
11.00 ทันขาวตนชั่วโมง

สารคดีคือ...พอ/สารคดีประโยชนสุข
ประชาราษฎรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
20.30 กรองสถานการณ
21.10 สารคดีรักษพลังงาน/เพื่อนคูคิด
21.30 นิวสไลน
22.30

พลังแหงแผนดินไทย/มุมใหมไทยแลนด/
ธรรมะคือคุณากร

11.05 ถอดรหัสพิบัติภัย

23.00 ทันขาวตนชั่วโมง

11.30 หมายเหตุประเทศไทย

23.05 เปดประตูการคา

11.45 พุทธธรรมกูชาติ/คันฉองสองไทย

24.00 ทันคนทันขาว

12.00 เที่ยงวันทันขาว

00.30 เพลงประทับจิต/เพลินเพลงคลาสสิค

13.00 สารคดีตามรอยพระราชดําริ

01.30 ลีลาชีวิต/พุทธภาษิต

13.05 ทิศทางเศรษฐกิจ
13.30 หนาตางสังคม
14.00 ทันขาวตนชั่วโมง
14.05 พลังสหกรณ
14.30 อยูอยางอีสาน/นิรมิตการศึกษา/เกษตรสาร
15.00 ทันขาวตนชั่วโมง
15.05 เฮลท ฮอตไลน
15.30 ประกายทักษ/หนาตางสุขภาพ
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รายการประจําวันเสารที่ 26 พฤษภาคม 2550

เวลา

รายการประจําวันเสารที่ 26 พฤษภาคม 2550

04.00 พระบรมราโชวาท/พลังแหงแผนดินไทย

16.05 ศึกวันทรงชัย 11

04.10 คริสตจักรในบาน

16.30 ขาวภาคเหนือ

05.00 รายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา มสธ./ลีลาชีวิต

17.00 ทําจริงไมจน

08.00 ขาวมื้อเชา

17.30 สมองซีกซาย/วิทยาศาสตรรอบตัว

08.30 มายซายนคิดคนพบ

18.00 เคารพธงชาติ

09.00 ทันขาวตนชั่วโมง
09.05 ไอทีอีเลฟเวน/คนหวงแผนดิน/เปดบาน
ทองถิ่นฯ
10.00 ทันขาวตนชั่วโมง

18.01 ขาว 11 18.00น.
20.00 ขาวในพระราชสํานัก

10.05

20.30

เจาะเรื่องเมืองไทย

20.20

สารคดีคือ...พอ/สารคดีประโยชนสุข
ประชาราษฎรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง/พลังงานเพื่อชีวิต/กรมที่ดิน
อินไซด

10.30 เจาะเรื่องเมืองไทย

เพื่อนคูคิด

10.45 เจาะเรื่องเมืองไทย

21.10 สารคดีรักษพลังงาน

11.00 ทันขาวตนชั่วโมง
11.05 สายตรงทําเนียบ

21.30 ปญหาชีวิตและสุขภาพ
มองอีสาน/พลังแหงแผนดินไทย/คลื่น
22.30 เศรษฐกิจ

11.30 สายตรงทําเนียบ

23.00 ทันขาวตนชั่วโมง

11.45 พิทักษสิ่งแวดลอม

23.05 มองเมืองไทย

12.00 เที่ยงวันทันขาวสุดสัปดาห

24.00 ทิศทางขาว

13.00 เสียงสวรรคเมื่อวันวาน

00.30 ลีลาชีวิต/พุทธภาษิต

13.05 เสียงสวรรคเมื่อวันวาน
13.30 เสียงสวรรคเมื่อวันวาน
14.00 ทันขาวตนชั่วโมง
14.05 วิถีชนบท
14.30 ศึกวันทรงชัย 11
15.00 ทันขาวตนชั่วโมง
15.05 ศึกวันทรงชัย 11
15.30 ศึกวันทรงชัย 11
16.00 ทันขาวตนชั่วโมง
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รายการประจําวันอาทิตยที่27พฤษภาคม 2550 เวลา รายการประจําวันอาทิตยที่27 พฤษภาคม 2550

04.00 พระบรมราโชวาท/พลังแหงแผนดินไทย

18.00 เคารพธงชาติ

04.10 ศาสนาคริสตคาธอลิค

18.01 ขาว 11 18.00น.

05.00 มร./ลีลาชีวิต
08.00 ขาวมื้อเชา

20.00 ขาวในพระราชสํานัก
20.20 สารคดีคือ...พอ/สารคดีประโยชนสุข
ประชาราษฎร

08.30 ศึกษาทัศน/ไทย-ออส ทอรค วิธ เจย วอลตัน
09.00 ทันขาวตนชั่วโมง
09.05 ทีเคทีน/ความรูคือประทีป/เปดบานทองถิ่น

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
20.30 รักษโลกผานเลนส/พลังงานเพื่อชีวิต
เพื่อนคูคิด

10.00 ทันขาวตนชั่วโมง

21.10 สารคดีรักษพลังงาน

10.05 มายซายนคิดคนพบ

21.30 สัมนาทัศน

10.30 มายซายนคิดคนพบ
10.45 สารคดีเอกลักษณ

23.00 ทันขาวตนชั่วโมง
23.05 ภูมปิ ญญาชาวบาน/พลังแหงแผนดินไทย/เอส
เอ็มอีชี้ชองรวย

11.00 ทันขาวตนชั่วโมง

24.00 รูทันขาว

11.05 เวทีชาวบาน

00.30 ลีลาชีวิต/พุทธภาษิต

11.45 พิทักษสิ่งแวดลอม
12.00 เที่ยงวันทันขาวสุดสัปดาห
13.00 เวทีปฏิรูปการศึกษา/ตาดูหูฟง/มองอีสาน/
เพลงเงินลาน
14.00 ทันขาวตนชั่วโมง
14.05 สัมนาทัศน
14.30 สัมนาทัศน
15.00 ทันขาวตนชั่วโมง
15.05 สัมนาทัศน
15.30 สัมนาทัศน
16.00 ทันขาวตนชั่วโมง
16.05 วิถีไทย
16.30 ขาวภาคเหนือ
17.00 ดนตรีพิสุทธิ์
17.30 ชาวเขารวมใจถวายพระพร/วิทยาศาตรรอบตัว
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ผังรายการโทรทัศนชอง TiTV
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รายการประจําวันจันทรที่ 21พฤษภาคม 2550

เวลา

รายการประจําวันจันทรท2ี่ 1พฤษภาคม 2550

05:00 น.

จิปาถะ

17:00 น. เกาะติดขาว 17.00 น.(จ.-ศ.)

05:30 น.

เกษตรโฟกัส

17:04 น. The Guide

06:00 น.

เบน+โบท กูดมอรนิ่ง

17:28 น. ชวนชื่นคาเฟ

06:15 น.

ขาวเชาไอทีวี (จ.- ศ.)

17:54 น. ตมยําบันเทิง

07:30 น.

ตีขาวเลาความ

18:00 น. ละคร...นรสิงห

08:00 น.

รานชํายามเชา

18:30 น. ขาวภาคค่ํา

09:00 น.

Health Station

20:00 น. ขาวในพระราชสํานัก

09:27 น.

เพราะฉันคือผูหญิง 3'

20:10 น. เศรษฐีความรู

09:30 น.

อรอยไมปรึกษา

20:40 น. ITV HOT NEWS

09:45 น.

พิชิตธุรกิจ

21:40 น. ละคร ภูตพยาบาท

10:00 น.

เกาะติดขาว 10.00 น. (จ.- ศ.)

22:10 น. ทไวไลทโชว ทูไนท

10:04 น.

ยายเมา...วอนสอนหญิง

23:00 น. ทไวไลทโชว ทูไนท

10:30 น.

อรอยเริ่ด...ประเสริฐศรี

00:00 น. SPORT FOR FUN

11:00 น.

เกาะติดขาว 11.00 น.(จ.- ศ.)

00:30 น. บางกอก ออโตแจม

11:04 น.

ละครเด็ดสิบเอ็ดโมง วัยซนคนมหัศจรรย

01:00 น. ขาวภาคดึก

12:00 น.

ขาวเที่ยง ไอทีวี (จ-ศ)

01:35 น. ลูกทุงบันเทิง

12:58 น.

ขาวบริการธุรกิจ

02:05 น. เรสพอนซ ทีวี (02.05 น.)

13:00 น.

เพื่อพอเพื่อแผนดิน 1'

02:35 น. Sahagroup Homeshopping

13:01 น.

03:05 น. ITV HOT NEWS (Rerun)

13:30 น.

ละคร กําเนิดพระพิฆเนศ (เทพเจาแหง
ความสําเร็จ)
เพลงติดดาว

14:00 น.

เกาะติดขาว 14.00 น. ( จ.- ศ.)

04:30 น. เรสพอนซ ทีวี (04.30 น.)

14:04 น.

สายดวนลูกทุง

14:30 น.

โมณีกา..พาเที่ยว

15:00 น.

เกาะติดขาว 15.00 น. (จ.- ศ.)

15:04 น.

รวมมือรวมใจ

16:00 น.

เกาะติดขาว 16.00 น. (จ. - ศ.)

16:04 น.

บุปผาฯ ..แฟนคลับ

16:30 น.

ZONING

04:05 น. เสนทาง..สีทอง
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เวลา

รายการประจําวันอังคารที่ 22พฤษภาคม 2550

เวลา

รายการประจําวันอังคารที่ 22พฤษภาคม 2550

05:00 น.

เกษตรยามเชา

17:00 น. เกาะติดขาว 17.00 น.(จ.-ศ.)

05:30 น.

เพื่อเกษตรไทย

17:04 น. The Guide

06:00 น.

เบน+โบท กูดมอรนิ่ง

17:28 น. ชวนชื่นคาเฟ

06:15 น.

ขาวเชาไอทีวี (จ.- ศ.)

17:54 น. ตมยําบันเทิง

07:30 น.

ตีขาวเลาความ

18:00 น. ละคร...นรสิงห

08:00 น.

รานชํายามเชา

18:30 น. ขาวภาคค่ํา

09:00 น.

Health Station

20:00 น. ขาวในพระราชสํานัก

09:27 น.

เพราะฉันคือผูหญิง 3'

20:10 น. เศรษฐีความรู

09:30 น.

อรอยไมปรึกษา

20:40 น. ITV HOT NEWS

09:45 น.

พิชิตธุรกิจ

21:40 น. ชวยเหลือพี่นองไทยจากภัยน้ําทวม

10:00 น.

เกาะติดขาว 10.00 น. (จ.- ศ.)

22:25 น. สาระแนจัง...ดึก

10:04 น.

iwomen

23:20 น. สยามศิลปน

10:30 น.

Easy Idea by Nan

00:15 น. After Kick Off

11:00 น.

เกาะติดขาว 11.00 น.(จ.- ศ.)

00:45 น. ขาวภาคดึก

11:04 น.

ละครเด็ดสิบเอ็ดโมง คนสงกรรม

12:00 น.

ขาวเที่ยง ไอทีวี (จ-ศ)

01:20 น. สารคดี ANIMALIA เพื่อนรัก...สัตวโลก
(Rerun)
01:35 น. ขบวนการเพลงดัง

12:58 น.

ขาวบริการธุรกิจ

02:05 น. เรสพอนซ ทีวี (02.05 น.)

13:00 น.

เพื่อพอเพื่อแผนดิน 1'

02:35 น. Sahagroup Homeshopping

13:01 น.

03:05 น. ITV HOT NEWS (Rerun)

13:30 น.

ละคร กําเนิดพระพิฆเนศ (เทพเจาแหง
ความสําเร็จ)
เพลงติดดาว

14:00 น.

เกาะติดขาว 14.00 น. ( จ.- ศ.)

04:30 น. เรสพอนซ ทีวี (04.30 น.)

14:04 น.

สายดวนลูกทุง

14:30 น.

จีบปาก จีบคอ

15:00 น.

เกาะติดขาว 15.00 น. (จ.- ศ.)

15:04 น.

รวมมือรวมใจ

16:00 น.

เกาะติดขาว 16.00 น. (จ. - ศ.)

16:04 น.

บุปผาฯ ..แฟนคลับ

16:30 น.

ZONING

04:05 น. เสนทาง..สีทอง
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เวลา

รายการประจําวันพุธที่ 23พฤษภาคม 2550

เวลา

รายการประจําวันพุธที่ 23พฤษภาคม 2550

05:00 น.

ไทยแลนด วาไรตี้

17:00 น. เกาะติดขาว 17.00 น.(จ.-ศ.)

05:30 น.

ทิดบวนชวนคุยยามเชา

17:04 น. The Guide

06:00 น.

ขบวนการเด็กดี

17:28 น. ชวนชื่นคาเฟ

06:15 น.

ขาวเชาไอทีวี (จ.- ศ.)

17:54 น. ตมยําบันเทิง

07:30 น.

ตีขาวเลาความ

18:00 น. ละคร...นรสิงห

08:00 น.

รานชํายามเชา

18:30 น. ขาวภาคค่ํา

09:00 น.

Health Station

20:00 น. ขาวในพระราชสํานัก

09:27 น.

เพราะฉันคือผูหญิง 3'

20:10 น. เศรษฐีความรู

09:30 น.

อรอยไมปรึกษา

20:40 น. ITV HOT NEWS

09:45 น.

พิชิตธุรกิจ

21:40 น. ละคร ภูตพยาบาท

10:00 น.

เกาะติดขาว 10.00 น. (จ.- ศ.)

22:10 น. บางกอก รามา

10:04 น.

ประชาชื่น (มื่น)

23:05 น. สภาโจก

10:30 น.

IDOL CHEF (ไอดอล เชฟ)

00:00 น. Sport Weekly

11:00 น.

เกาะติดขาว 11.00 น.(จ.- ศ.)

00:30 น. Free Size

11:04 น.

ละครเด็ดสิบเอ็ดโมง คนสงกรรม

01:00 น. ขาวภาคดึก

12:00 น.

ขาวเที่ยง ไอทีวี (จ-ศ)

01:35 น. สะดุดตัวโนต

12:58 น.

ขาวบริการธุรกิจ

02:05 น. เรสพอนซ ทีวี (02.05 น.)

13:00 น.

เพื่อพอเพื่อแผนดิน 1'

02:35 น. Sahagroup Homeshopping

13:01 น.

03:05 น. ITV HOT NEWS (Rerun)

13:30 น.

ละคร กําเนิดพระพิฆเนศ (เทพเจาแหง
ความสําเร็จ)
เพลงติดดาว

14:00 น.

เกาะติดขาว 14.00 น. ( จ.- ศ.)

04:30 น. เรสพอนซ ทีวี (04.30 น.)

14:04 น.

โชวชิงแชมป

14:30 น.

หอฮอ

15:00 น.

เกาะติดขาว 15.00 น. (จ.- ศ.)

15:04 น.

รวมมือรวมใจ

16:00 น.

เกาะติดขาว 16.00 น. (จ. - ศ.)

16:04 น.

บุปผาฯ ..แฟนคลับ

16:30 น.

ZONING

04:05 น. เสนทาง..สีทอง
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เวลา

รายการประจําวันพฤหัสที่ 24พฤษภาคม 2550

เวลา

รายการประจําวันพฤหัสที่ 24พฤษภาคม 2550

05:00 น.

เปดลําโพง

16:30 น. สูแลวรวย

05:30 น.

คนเกษตรคูชาติ

17:00 น. เกาะติดขาว 17.00 น.(จ.-ศ.)

06:00 น.

ขบวนการเด็กดี

17:04 น. The Guide

06:15 น.

ขาวเชาไอทีวี (จ.- ศ.)

17:28 น. ชวนชื่นคาเฟ

07:30 น.

ตีขาวเลาความ

17:54 น. ตมยําบันเทิง

08:00 น.

รานชํายามเชา

18:00 น. ละคร...นรสิงห

09:00 น.

Health Station

18:30 น. ขาวภาคค่ํา

09:27 น.

เพราะฉันคือผูหญิง 3'

20:00 น. ขาวในพระราชสํานัก

09:30 น.

อรอยไมปรึกษา

20:10 น. เศรษฐีความรู

09:45 น.

พิชิตธุรกิจ

20:40 น. ITV HOT NEWS

10:00 น.

เกาะติดขาว 10.00 น. (จ.- ศ.)

21:40 น. ละคร ภูตพยาบาท

10:04 น.

ทนายซาสกะตาโยง

22:10 น. ยุทธการบันเทิง Reload

10:30 น.

อรอยยกนิ้ว

23:05 น. อสูรชายโชว

11:00 น.

เกาะติดขาว 11.00 น.(จ.- ศ.)

00:00 น. ซูเปอรกอลฟ

11:04 น.

ละครเด็ดสิบเอ็ดโมง คนสงกรรม

00:30 น. ดาวบนดิน

12:00 น.

ขาวเที่ยง ไอทีวี (จ-ศ)

01:00 น. ขาวภาคดึก

12:58 น.

ขาวบริการธุรกิจ

01:35 น. ทองไปกับเพลง

13:00 น.

เพื่อพอเพื่อแผนดิน 1'

02:05 น. เรสพอนซ ทีวี (02.05 น.)

13:01 น.

02:35 น. Sahagroup Homeshopping

13:30 น.

ละคร กําเนิดพระพิฆเนศ (เทพเจาแหง
ความสําเร็จ)
เพลงติดดาว

13:57 น.

พีทีที ออโต คาร 3'

04:05 น. เสนทาง..สีทอง

14:00 น.

เกาะติดขาว 14.00 น. ( จ.- ศ.)

04:30 น. เรสพอนซ ทีวี (04.30 น.)

14:04 น.

โชวชิงแชมป

14:30 น.
15:00 น.

สารคดี Record Breakers เจงกวานี้มีอีกมั้ย
(Rerun)
เกาะติดขาว 15.00 น. (จ.- ศ.)

15:04 น.

รวมมือรวมใจ

16:00 น.

เกาะติดขาว 16.00 น. (จ. - ศ.)

16:04 น.

บุปผาฯ ..แฟนคลับ

03:05 น. ITV HOT NEWS (Rerun)
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เวลา

รายการประจําวันศุกรที่ 25พฤษภาคม 2550

เวลา

รายการประจําวันศุกรที่ 25พฤษภาคม 2550

05:00 น.

มุสลิมวาไรตี้

17:00 น. เกาะติดขาว 17.00 น.(จ.-ศ.)

05:30 น.

กาวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

17:04 น. The Guide

06:00 น.

17:28 น. ชวนชื่นคาเฟ

06:15 น.

สารคดี ANIMALIA เพื่อนรัก...สัตวโลก
(Rerun)
ขาวเชาไอทีวี (จ.- ศ.)

07:30 น.

ตีขาวเลาความ

18:00 น. ละคร...นรสิงห

08:00 น.

รานชํายามเชา

18:30 น. ขาวภาคค่ํา

09:00 น.

ไดอารี่สีแดง

20:00 น. ขาวในพระราชสํานัก

09:27 น.

เพราะฉันคือผูหญิง 3'

20:10 น. เศรษฐีความรู

09:30 น.

อรอยไมปรึกษา

20:40 น. ITV HOT NEWS

09:45 น.

พิชิตธุรกิจ

21:40 น. ละคร ภูตพยาบาท

10:00 น.

เกาะติดขาว 10.00 น. (จ.- ศ.)

22:10 น. โอโน โชว

10:04 น.

ศุกรนี้มีสไตล

23:05 น. ฆาโง

10:30 น.

หมึกแดง'ส เวิลด

00:00 น. สปอรตอิมแพ็ค

11:00 น.

เกาะติดขาว 11.00 น.(จ.- ศ.)

00:30 น. Gamers' Zone

11:04 น.

ละครเด็ดสิบเอ็ดโมง คนสงกรรม

01:00 น. ขาวภาคดึก

12:00 น.

ขาวเที่ยง ไอทีวี (จ-ศ)

01:35 น. สุขใจคลายเหงา

12:58 น.

ขาวบริการธุรกิจ

02:05 น. เรสพอนซ ทีวี (02.05 น.)

13:00 น.

เพื่อพอเพื่อแผนดิน 1'

02:35 น. Sahagroup Homeshopping

13:01 น.

03:05 น. ITV HOT NEWS (Rerun)

13:30 น.

ละคร กําเนิดพระพิฆเนศ (เทพเจาแหง
ความสําเร็จ)
เพลงติดดาว

14:00 น.

เกาะติดขาว 14.00 น. ( จ.- ศ.)

04:30 น. เรสพอนซ ทีวี (04.30 น.)

14:04 น.

สนุกสนานบานทุง

14:30 น.

ละติจูด...รอบโลก (Rerun)

15:00 น.

เกาะติดขาว 15.00 น. (จ.- ศ.)

15:04 น.

รวมมือรวมใจ

16:00 น.

เกาะติดขาว 16.00 น. (จ. - ศ.)

16:04 น.

บุปผาฯ ..แฟนคลับ

16:30 น.

สูแลวรวย

17:54 น. ตมยําบันเทิง

04:05 น. ไดอารี่สีแดง (Rerun)

272
เวลา

รายการประจําวันเสารที่ 26พฤษภาคม 2550

เวลา

รายการประจําวันเสารที่ 26พฤษภาคม 2550

05:00 น.

วิถีธรรม

21:40 น. ละคร ภูตพยาบาท

05:30 น.

ธรรมรักษ

22:10 น. ถอดรหัส

06:00 น.

สํารวจธรรมชาติ

23:05 น. พุด-ตา-เร

06:30 น.

เวที คนเกง

00:00 น. กระตุกหนามเตย

06:57 น.

โลกใบใหม 3'

01:00 น. ขาวภาคดึก

07:00 น.

ขาวเชาสุดสัปดาห(ส.-อา.)

01:35 น. เสารสโมสร

08:00 น.

ไอทีวี การตูนคลับ

02:05 น. เรสพอนซ ทีวี (02.05 น.)

10:00 น.

เกาะติดขาว 10.00 น. (เสาร - อาทิตย)

02:35 น. Sahagroup Homeshopping

10:04 น.

ชิมไปบนไป Buffet

03:05 น. ITV HOT NEWS (Rerun)

10:30 น.

สองโลก 2006

04:05 น. ชิมไปบนไป Buffet (Rerun)

10:58 น.

ประชารักสุขภาพกับ สสส. (วัยทีน In Trend) 04:30 น. เรสพอนซ ทีวี (04.30 น.)

11:00 น.

ขาวสุดสัปดาห

11:45 น.

สมารท ไลฟ

12:00 น.

At noon Theatre

13:00 น.

เกาะติดขาว 13.00 น. (ส.-อา.)

13:03 น.

ไอทีวี เอเชี่ยน ซีรีส (13.00 น.)

14:08 น.

เกาะติดขาว 14.00 น. (เสาร-อาทิตย)

14:11 น.

Oops! On Air

15:03 น.

เกาะติดขาว 15.00 น.(เสาร - อาทิตย)

15:06 น.

สะบัดชอ

16:01 น.

เกาะติดขาว 16.00 น. (ส.-อา.)

16:04 น.

ทีวีอาสา

17:00 น.

เกาะติดขาว 17.00 น. (ส.-อา.)

17:04 น.

ละคร คมรัก คมเสนหา

18:00 น.

ละคร...นรสิงห

18:30 น.

ขาวภาคค่ํา

20:00 น.

ขาวในพระราชสํานัก

20:10 น.

เศรษฐีความรู

20:40 น.

ITV HOT NEWS

273
เวลา

รายการประจําวันอาทิตยที่ 27พฤษภาคม 2550

เวลา

รายการประจําวันอาทิตยที่ 27พฤษภาคม 2550

05:00 น.

จากใจถึงใจ

18:30 น. ขาวภาคค่ํา

05:30 น.

คนดี...ของแผนดิน

20:00 น. ขาวในพระราชสํานัก

06:00 น.

คิดไดไง?

20:10 น. เศรษฐีความรู

06:30 น.

ดวงใจพอแม

20:40 น. ITV HOT NEWS

06:57 น.

เสนทางแหงภูมิปญญา 3'

21:40 น. ละคร ภูตพยาบาท

07:00 น.

ขาวเชาสุดสัปดาห(ส.-อา.)

22:10 น. ยอนรอย

07:58 น.

ไฟฟา พัฒนาชนบท 2'

23:05 น. The Diary

08:00 น.

ไอทีวี การตูนคลับ

23:35 น. สารคดี Record Breakers เจงกวานี้มีอีกมั้ย

09:58 น.

ตนไท 2'

00:00 น. กอนถึงจันทร

10:00 น.

เกาะติดขาว 10.00 น. (เสาร - อาทิตย)

01:00 น. ขาวภาคดึก

10:04 น.

ฮวงจุย ดี ดี

01:35 น. เบากบาล

10:30 น.

ยอดคนไทยระดับโลก

02:05 น. เรสพอนซ ทีวี (02.05 น.)

10:58 น.

วันสบาย ๆ สไตลฟอรดโฟกัส 2'

02:35 น. Sahagroup Homeshopping

11:00 น.

ขาวสุดสัปดาห

03:05 น. ITV HOT NEWS (Rerun)

11:45 น.

สานรักคนเกงหัวใจแกรง

04:05 น. เสนทาง..สีทอง

12:00 น.

At noon Theatre

04:30 น. เรสพอนซ ทีวี (04.30 น.)

12:58 น.

ประโยชนเหลือเฟอ...กับเกลือปรุงทิพย"

13:00 น.

เกาะติดขาว 13.00 น. (ส.-อา.)

13:03 น.

ไอทีวี เอเชี่ยน ซีรีส (13.00 น.)

14:08 น.

เกาะติดขาว 14.00 น. (เสาร-อาทิตย)

14:11 น.

ปลาเการาดพริก

15:03 น.

37 องศา

15:06 น.

เกาะติดขาว 15.00 น.(เสาร - อาทิตย)

15:09 น.

What is it ? อะไรกันนี่

16:04 น.

เกาะติดขาว 16.00 น. (ส.-อา.)

16:07 น.

กอก กอก กอก

17:00 น.

เกาะติดขาว 17.00 น. (ส.-อา.)

17:04 น.

ละคร คมรัก คมเสนหา

18:00 น.

ละคร...นรสิงห
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ

นางสาวอรอนงค ทิพยเสถียรกุล

วัน เดือน ปเกิด

30 มีนาคม 2523

ประวัติการศึกษา

สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนก
มัธยม จังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2540
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2544

ประสบการณ

พ.ศ.2545 – 2547 พนักงานบริษัท ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน จํากัด(มหาชน)

