
ละคร  สกาวเดือน (Rerun)  นำแสดงโดย  วงศกร / เมลดา / กวิตา / พาทิศ /
ละคร  คนเหนือฅน (Rerun)  นำแสดงโดย  ยศวรรธน์ / ปภาดา  / รังสิโรจน์  / ฉัตรดาว  

(เริ่ม 26 พ.ค. 65)

ละครดังท่ีคิดถึง
ละคร  คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ (Rerun)  นำแสดงโดย  ศิวัฒน์ / ไปรยา / พูลภัทร / กรรณาภรณ์

  (เริ่ม 17 พ.ค. 65)

ทางเลือก ทางหลวง

ดวลเพลงดัง พลังอาชีพ

ถกไม่เถียง

7 สีช่วยชาวบ้าน 

กระจกหกด้าน

(400,000) เรื่องจริงผ่านจอ

ข่าวดึก 7HD

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

การ์ตูนดังสุดสัปดาห์

ละคร เจ้าหญิงพิกุลทอง
นำแสดงโดย  กฤชสร / เกศรินทร์

ยอดภาพยนตร์นานาชาติ

สดๆ บทไม่มี

เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย
(Iron Chef Thailand)

ฟ้ามีตา

ข่าวเด็ด 7 สี

ข่าวเด็ด 7 สี

ข่าวเด็ดภาคดึก

ชุมชน...ล้นสุข  ณ เส้นขอบฟ้า

เปิดสถานี / การแพทย์ก้าวหน้า เปิดสถานี / ธรรมะ

ข่าวเด็ด 7 สี / พบหมอศิริราช

แบบนี้...ใช่เลยถนนปลอดภัย

ห้องข่าววาไรตี้

ปลดหนี้ เงินด่วน
QUICK MONEY

เส้นทางบันเทิง

หนทางพารวย

มโนสาเร่ ซุปตาร์พาไกล่เกล่ีย
(Rerun)

เปิดสถานีฯ /                            

(400,000)
ประเด็นเด็ด 7 สี

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

รสชาติไทย

เรื่องจริง Night Life

ดวลเพลงดัง (Rerun)

คดีเด็ด

ซีร่ีส์จีนชุด  ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน 
 (SOUL LAND)

เส้นทางบันเทิง

ละคร  กรงน้ำผ้ึง
นำแสดงโดย  ศุกลวัฒน์ / รมิดา / สพล / สกาย

ข่าวเด็ด 7 สี

ข่าวดึก 7HD

ข่าวเด็ด 7 ส

ละคร นางฟ้าเป้ือนฝุ่น (Rerun) / วีรบุรุษกองขยะ (Rerun) นำแสดงโดย อนุวัฒน์ / กรรณาภรณ์ (เริ่ม 26 พ.ค. 65)  

มโนสาเร่
ซุปตาร์พาไกล่เกลี่ย

เจาะประเด็นข่าว 7HD

ข่าวดึก 7HD

ข่าวเด็ด 7 สี

ละคร ผักบุ้งกับกุ้งนาง (Rerun) นำแสดงโดย กฤตฤทธิ์ / ซอนญ่า / พาทิศ

ชุมทางดาวทอง

งานน้ีมีเฮ ศึก 2 อาชีพ

ละคร สายเปล / คุ้งเสน่หา  นำแสดงโดย  ณัฐพล / คริษฐา / ณศรัณย์ / บุศรินทร์ (เริ่ม 27 พ.ค. 65)

ผังรายการช่อง 7HD เดือนพฤษภาคม 2565 (เริ่ม 16 พ.ค. 65)

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ละคร หุบพญาเสือ / ปางเสน่หา
นำแสดงโดย  วศิน / ปภาวดี / ชนะพล / แม็กกี้

(เริ่ม 20 พ.ค. 65)

ฮัลโหล ซุปตาร์
(Rerun)

เจาะประเด็นข่าว 7HD (200,000)

จ้าวสมิง (Rerun)
นำแสดงโดย  หัสวีร์ / อัญรินทร์ / รังสิโรจน์

ถ่ายทอดสด

Master Chef Thailand Season 5
มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย ซีซั่น 5

(Rerun)

ข่าวเด็ด 7 สี

Viewfinder Thailand ลุยทั่วทิศมิตรทั่วไทย

ข่าวเด็ด 7 สี

ละคร นางฟ้าเป้ือนฝุ่น (Rerun) /  วีรบุรุษกองขยะ (Rerun) 

ไมค์คู่ ไม่รู้ใคร The Featuring show

ข่าวดึก 7HD

 

ฆ่าโง่ 

การ์ตูนดังสุดสัปดาห์

สุดยอดสารคดีสุดสัปดาห์

WORLD CINEMA
  

มาลัยไฟท์เตอร์ (Rerun)
ไมค์คู่ ไม่รู้ใคร

The Featuring show (Rerun)

มาลัยไฟท์เตอร์

Master Chef
Thailand Season 5
มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย
ซีซ่ัน 5

ซีร่ีส์จีนชุด  ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (SOUL LAND)
(Rerun)

ละคร หุบพญาเสือ / ปางเสน่หา
นำแสดงโดย  วศิน / ปภาวดี / ชนะพล / แม็กกี้

(เริ่ม 20 พ.ค. 65)

ถ่ายทอดสดมวย
Fairtex Fight

มวยมันพันธ์ุ EXTREME

ชุมชน...ล้นสุข

เที่ยงบันเทิง สด

รู้รักษ์ รอบกรุง

ละคร ผักบุ้งกับกุ้งนาง (Rerun)
นำแสดงโดย กฤตฤทธ์ิ / ซอนญ่า / พาทิศ

ฮัลโหล ซุปตาร์

สดๆ บทไม่มี (Rerun)

NEW STARS STORY
(เริ่ม 16 พ.ค. 65) NEW STARS STORY (Rerun) 

(เริ่ม 20 พ.ค. 65)

สารคดี 100 Faces of Huawei (เริ่ม 22 พ.ค. 65)

ข่าวดึก 7HD

ละคร สายเปล / คุ้งเสน่หา (Rerun) ละคร สายเปล / คุ้งเสน่หา (Rerun)
ละคร สายเปล / คุ้งเสน่หา (Rerun)

ละคร สายเปล / คุ้งเสน่หา (Rerun)

ละคร สายเปล / คุ้งเสน่หา (Rerun)


