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  ด้วย กกต.ประจําจังหวัดขอนแก่น ได้ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ            
ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น. พร้อมทั้งส่งตารางการออกอากาศการออกเสียงประชามติ
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ติดตามรับชมและรับฟังทางสถานีโทรทัศน์ ตามกําหนดวัน และเวลา           
การออกอากาศ ดังต่อไปน้ี 

               ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐ ทั้งหมด 6 ช่องได้แก่ ช่อง 3,ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง โมเดิร์นไนน์ 
ช่อง NBT และ ช่อง ThaiPBS ซึ่งออกอากาศในเวลาเดียวกัน คือ เวลา 17.30-18.00 น. ทุกวันจันทร์ และวันพุธ   
ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 – วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 และคร้ังสุดท้ายในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559  

      ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ที่ออกอากาศในวันเดียวกับโทรทัศน์ของรัฐ                 
โดยออกอากาศทุกวันจันทร์ และวันพุธ ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 – วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559         
และคร้ังสุดท้ายในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 สามารถติดตามชมได้ที่ .- 
  1) ช่อง MCOT Family เวลา 18.30-19.00 น.และวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 23.00-23.30 น. 
  2) ช่อง รัฐสภา เวลา 17.30-18.00 น. 

                 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ออกอากาศซ้ํา ต้ังแต่วันที่ 28 มิถุนายน              
2559 – วันที่ 7 สิงหาคม 2559 จํานวน 13 ตอน ทั้งหมด 18 ช่อง ดังน้ี  
  1) ช่อง TNN ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 17.00-17.30 น. สําหรับวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 
ออกอากาศเวลา 17.30-18.00 น.  
  2) ช่อง One ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 14.15-14.45 น. สําหรับวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 
ออกอากาศเวลา 18.30-24.00 น. 
  3) ช่อง True4u ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-15.30 น. สําหรับวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 
ออกอากาศเวลา 17.30-18.00 น. 
  4) ช่อง GMM ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 06.00-06.30 น. สําหรับวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 
ออกอากาศเวลา 23.30-24.00 น. 
  5) ช่อง NOW26 ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เริ่มออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559                  
เวลา 06.00-06.30 น. สําหรับวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ออกอากาศเวลา 17.30-18.00 น. 
  6) ช่อง Bright TV ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-08.30 น. สําหรับวันเสาร์ที่  
6 สิงหาคม 2559 ไม่ออกอากาศ 
  7) ช่อง NEW TV ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 23.30-24.00 น. สําหรับวันอาทิตย์ที่  
7 สิงหาคม 2559 ออกอากาศเวลา 05.30-06.00 น. 
  8) ช่อง Nation TV ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-15.30 น. สําหรับวันเสาร์ที่  
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6 สิงหาคม 2559 ออกอากาศเวลา 17.30-18.00 น. 
  9) ช่อง Amarin TV ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-09.30 น. สําหรับวันเสาร์ที่  
6 สิงหาคม 2559 ออกอากาศเวลา 23.30-24.00 น. 
  10) ช่อง PPTV ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 06.00-06.30 น. สําหรับวันอาทิตย์ที่  
7 สิงหาคม 2559 ออกอากาศเวลา 06.00-06.30 น. 
  11) ช่อง MONO29 ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 07.00-07.30 น. สําหรับวันเสาร์ที่  
6 สิงหาคม 2559 ไม่ออกอากาศ 
  12) ช่อง Spring News ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 14.30-15.00 น. สําหรับวันเสาร์ที่  
6 สิงหาคม 2559 ออกอากาศเวลา 17.30-18.00 น. 
  13) ช่อง ไทยรัฐทีวี ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี  
  - วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ออกอากาศเวลา 13.00-13.30 น. 
  - วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2559 ออกอากาศเวลา 10.30-11.00 น. 
  - วันอังคารที่ 5,12,19,26 กรกฎาคม 2559 และ 2 สิงหาคม 2559 ออกอากาศเวลา 11.15-11.45 น. 
  - วันพฤหัสบดีที่ 7,14,21,28 กรกฎาคม 2559 และ 4 สิงหาคม 2559 ออกอากาศเวลา 09.05-09.45 น. 
  - สําหรับวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ออกอากาศเวลา 06.00-06.30 น. 
  14) ช่อง VOICE TV ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 11.30-12.00 น. สําหรับวันเสาร์ที่  
6 สิงหาคม 2559 ออกอากาศเวลา 23.30-24.00 น. 
  15) ช่อง 8 ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 23.20-23.50 น. สําหรับวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 
ไม่ออกอากาศ 
  16) ช่อง 3 Family ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 15.30-16.00 น. สําหรับวันเสาร์ที่  
6 สิงหาคม 2559 ออกอากาศเวลา 17.30-18.00 น. 
  17) ช่อง 3 SD ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 08.45-09.15 น. สําหรับวันที่ 6 สิงหาคม 2559 
ออกอากาศเวลา 17.30-18.00 น. 
  18) ช่อง Work Point ไม่ออกอากาศ 
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