
ละคร  สิงห์สั่งป่า (Rerun) นำแสดงโดย  หลุยส์ เฮส / ปภาวดี / ณทรรศชัย / พรชดา /

ละคร  ดอกหญ้าในพายุ (Rerun) นำแสดงโดย  ธันวา / ซอนย่า / ตากเพชร / รมิตา 
(เริ่ม 15 ก.ย 65)

ละครดังที่คิดถึง
ละคร  ขม้ินกับปูน (Rerun)  นำแสดงโดย  กันตพงศ์ / อัษฎาพร / อาทิตย์ / ศรศิลป์ / สันติสุข / 

ละคร  ใยกัลยา (Rerun)  นำแสดงโดย  ภัทรเดช / เมลดา / นุสบา  (เริ่ม 8 ก.ย 65)

ทางเลือก ทางหลวง

ดวลเพลงดัง พลังอาชีพ

7 สีช่วยชาวบ้าน

กระจกหกด้าน

เร่ืองจริงผ่านจอ

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

การ์ตูนดังสุดสัปดาห์

ละคร ลูกผู้ชายช่ือไกรทอง
นำแสดงโดย  สุรศักดิ์ / ป่ินปินัทธ์ / อิสซาเบล / เหมวัต

ยอดภาพยนตร์นานาชาติ

สดๆ บทไม่มี

เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย
(Iron Chef Thailand)

ฟ้ามีตา

ข่าวเด็ด 7 สี

ข่าวเด็ดภาคดึก

ชุมชน...ล้นสุข  ร้อยเรื่องเมืองไทย

เปิดสถานี / การแพทย์ก้าวหน้า เปิดสถานี / ธรรมะ

ข่าวเด็ด 7 สี / พบหมอศิริราช

แบบนี้...ใช่เลย

ปลดหนี้ ร้องแลกหนี้

เส้นทางบันเทิง

หนทางพารวย

เปิดสถานีฯ /                             

(400,000)

ประเด็นเด็ด 7 สี

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

รสชาติไทย

เรื่องจริง Night Life

ดวลเพลงดัง (Rerun)

คดีเด็ด

ซีรี่ส์จีนชุด  สามีข้าคือฮีโร่ (MY HEROIC HUSBAND)

เส้นทางบันเทิง

ละคร บ่วงวิมาลา
นำแสดงโดย มิกค์ / ทัศนียา / เกศรินทร์

ข่าวเด็ด 7 สี

ข่าวเด็ด 7 สี

ละคร ผักบุ้งกับกุ้งนาง (Rerun) นำแสดงโดย กฤตฤทธ์ิ / ซอนญ่า / พาทิศ 

ข่าวเย็นประเด็นร้อน

ข่าวเด็ด 7 สี

ละคร อกธรณี (Rerun) นำแสดงโดย  เขตต์ / อัญรินทร์ / ขริษฐา / วรพล

ชุมทางดาวทอง

ละคร  สาวน้อยร้อยไมค์ นำแสดงโดย พงศกร / แอนน่า / เปรมอนันต์ / จาด้า

ผังรายการช่อง 7HD เดือนกันยายน 2565

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ละคร เจ้าพายุ (Rerun)
นำแสดงโดย กฤตฤทธ์ิ / ฮาน่า / จิณณ์ / จิลล์

เรื่องมันเป็นแบบนี้

(เร่ิม 2 ก.ย. 65)

ละคร เข็มซ่อนปลาย
นำแสดงโดย   วรนุช / วริฏฐิสา / กิตตน์ก้อง / 

ยศวรรธน์ / จิรายุ

ถ่ายทอดสด

BID COIN CHEF

สุดยอดเชฟหักเหล่ียมโหด

(Rerun)

ข่าวเด็ด 7 สี

Viewfinder Thailand ลุยท่ัวทิศมิตรท่ัวไทย

ข่าวเด็ด 7 สี

ละคร ผักบุ้งกับกุ้งนาง (Rerun) นำแสดงโดย กฤตฤทธ์ิ / ซอนญ่า / พาทิศ 

 

ฆ่าโง่

การ์ตูนดังสุดสัปดาห์

สุดยอดสารคดีสุดสัปดาห์

WORLD CINEMA

BID COIN CHEF

สุดยอดเชฟหักเหลี่ยมโหด

ซีร่ีส์จีนชุด  สามีข้าคือฮีโร่ (MY HEROIC HUSBAND) (Rerun)

ถ่ายทอดสดมวย

Fairtex Fight

มวยมันพันธุ์ EXTREME

ชุมชน...ล้นสุข

เที่ยงบันเทิง สด

ชาร์คแทงค์ไทยแลนด์

Shark Tank Thailand

สดๆ บทไม่มี (Rerun)คดีเด็ด (Rerun)

แบไต๋ 7 เอชดี ไอทีและยานยนต์
โหด มัน ฮา ประเทศไทย

(Takeshi’s Castle Thailand)

เงินทองของจริง

WHO ARE YOU?

สดๆ บทไม่มี (Rerun)

MOTOR CHANNEL

ไทยจ๋า

ชุมทางฮอตโชว์
ชุมทางฮอตโชว์

ชุมทางฮอตโชว์
ชุมทางฮอตโชว์

ใจดีสู้ฝัน

ชุมทางฮอตโชว์

ไทยเฟรนด์ทริป มิตรถ่ินแดนไทย

ข่าวเด็ด 7 สี

ไทยจ๋า  (Rerun)

ไอเดีย เกษตร

ชิดจอ..รอดู

เพ่ือนซี้ทายใจ / เพื่อนจ๋า...รับสายหน่อย

(เริ่ม 20 ก.ย.) MISSION 7
จานเด็ด 7 เร่ืองเมาท์ / 5Q-5Questions

(เร่ิม 15 ก.ย.)
STAR CAM

ละคร สาวน้อยร้อยไมค์ (Rerun)

ละคร เจ้าพายุ (Rerun)
นำแสดงโดย กฤตฤทธ์ิ / ฮาน่า / จิณณ์ / จิลล์

ละคร สาวน้อยร้อยไมค์ (Rerun)

ละคร สาวน้อยร้อยไมค์ (Rerun)

ละคร สาวน้อยร้อยไมค์ (Rerun)

ละคร สาวน้อยร้อยไมค์ (Rerun)

ฮัลโหล ซุปตาร์

(Rerun)

นิรยภพ

ฮัลโหล ซุปตาร์


