
ละคร  ม่านบังใจ (Rerun) นำแสดงโดย  ศุกลวัฒน์ / มุกดา / ยศวรรธน์ / ปภาดา /

ละคร  หลงกลิ่นจันทน์ (Rerun) นำแสดงโดย  ธันวา / อัญรินทร์ / ชนกันต์  (เริ่ม 20 ธ.ค.)

ละครดังท่ีคิดถึง
ละคร  รอยรัก แรงแค้น (Rerun)  นำแสดงโดย  ภัทรเดช / ฝนทิพย์ / ธัญญะสุภางค์ / 

ละคร  หงส์เหนือมังกร (Rerun)  นำแสดงโดย  กฤตฤทธ์ิ / เมลดา / อาทิตย์ / อัครพรรฒ (เริ่ม 9 ธ.ค.)

ทางเลือก ทางหลวง

ดวลเพลงดัง พลังอาชีพ

7 สีช่วยชาวบ้าน

กระจกหกด้าน

เรื่องจริงผ่านจอ

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

การ์ตูนดังสุดสัปดาห์

ละคร ลูกผู้ชายช่ือไกรทอง
นำแสดงโดย  สุรศักด์ิ / ปิ่นปินัทธ์ / อิสซาเบล / มิตร

ยอดภาพยนตร์นานาชาติ

สดๆ บทไม่มี

เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย
(Iron Chef Thailand)

ฟ้ามีตา

ข่าวเด็ด 7 สี

ข่าวเด็ดภาคดึก

ชุมชน...ล้นสุข  ร้อยเร่ืองเมืองไทย

เปิดสถานี / การแพทย์ก้าวหน้า (Rerun) เปิดสถานี / ธรรมะ

ข่าวเด็ด 7 สี / พบหมอศิริราช

แบบนี้...ใช่เลย

ดวลเพลงดัง แชมป์ชนแชมป์

เส้นทางบันเทิง

หนทางพารวย

เปิดสถานีฯ /                             

(400,000)
ประเด็นเด็ด 7 สี

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

รสชาติไทย

เรื่องจริง Night Life

ดวลเพลงดัง แชมป์ชนแชมป์ 
(Rerun)

คดีเด็ด

ภ.จีนชุด “ดาบพิฆาตกลางหิมะ
(SWORD SNOW STRIDE)”

เส้นทางบันเทิง

ละคร ป้อมปางบรรพ์ / 
ละคร เคหาสน์นางคอย 

นำแสดงโดย  กิตตน์ก้อง / ปภาวดี / รัฐธีร์ / 

ณศมน / ภูษณะ / นิคิต้า  (เริ่ม 12 ธ.ค.)

ข่าวเด็ด 7 สี

ข่าวเด็ด 7 สี

ละคร ขิงก็รา ข่าก็แรง (Rerun) / ละคร จับกัง (Rerun)  นำแสดงโดย  กฤตฤทธิ์ / ปาณิชดา (เริ่ม 17 ธ.ค.) 

ข่าวเย็นประเด็นร้อน

ข่าวเด็ด 7 สี

ละคร สุดรักสุดดวงใจ (Rerun) / ละคร คู่ป่วน ก๊วนกวนผี (Rerun)  นำแสดงโดย  ปรัชญ์ / จาด้า (เริ่ม 22 ธ.ค.)

ชุมทางดาวทอง

 ละคร สาวสองวิญญาณ นำแสดงโดย  จิณณ์ / ภัณฑิรา / เกียรติภูมิ / มาริสา

ผังรายการช่อง 7HD เดือนธันวาคม 2565

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

เรื่องมันเป็นแบบนี้

ละคร ชาติพยัคฆ์ คมนักเลง
นำแสดงโดย   หัสวีร์ / ฮาน่า / ธนากร / ญาณิศา

ถ่ายทอดสด

ข่าวเด็ด 7 สี

Viewfinder Thailand ลุยทั่วทิศมิตรทั่วไทย

ข่าวเด็ด 7 สี

 

ฆ่าโง่

การ์ตูนดังสุดสัปดาห์

สุดยอดสารคดีสุดสัปดาห์

WORLD CINEMA

ภ.จีนชุด “ดาบพิฆาตกลางหิมะ
(SWORD SNOW STRIDE)” (Rerun)

ถ่ายทอดสดมวย
Fairtex Fight

มวยมันพันธ์ุ EXTREME

ชุมชน...ล้นสุข

เท่ียงบันเทิง สด

คดีเด็ด (Rerun)

แบไต๋ 7 เอชดี ไอทีและยานยนต์
โหด มัน ฮา ประเทศไทย

(Takeshi’s Castle Thailand)

เงินทองของจริง

ไนต์ไนต์ สายEnt

Viewfinder Thailand (Rerun)

MOTOR CHANNEL

ละครซิตคอม

รักสุดปลายนวม (Rerun)

ชุมทางฮอตโชว์
ชุมทางฮอตโชว์

ชุมทางฮอตโชว์
ชุมทางฮอตโชว์

ใจดีสู้ฝัน

ชุมทางฮอตโชว์
ไทยเฟรนด์ทริป มิตรถ่ินแดนไทย

ข่าวเด็ด 7 สี

ละครซิตคอม

รักสุดปลายนวม (Rerun)

ไอเดีย เกษตร

ชิดจอ..รอดู

ละคร สาวสองวิญญาณ (Rerun)

ฮัลโหล ซุปตาร์
(Rerun)

ฮัลโหล ซุปตาร์

MasterChef Celebrity Thailand Season 3 
มาสเตอร์เชฟ เซเลบริต้ี ประเทศไทย ซีซั่น 3

MasterChef Celebrity Thailand Season 3 
มาสเตอร์เชฟ เซเลบริต้ี ประเทศไทย ซีซั่น 3

(Rerun)

ชิดจอ..รอดู

สปอร์ตไลฟ์ (Sports Life) ภารกิจสุดคิดถึง : Let’s go my friends สดๆ บทมาเต็ม

สดๆ บทไม่มี ตีสนิท (Rerun)

ชิดจอ..รอดู

นิรยภพ

ข่าวเด็ด 7 สี 
(ขยี้ข่าวใหญ่-ขยายคดีดัง)

ละคร สาวสองวิญญาณ (Rerun) ละคร สาวสองวิญญาณ (Rerun)

ละคร สาวสองวิญญาณ (Rerun)

ละคร สาวสองวิญญาณ (Rerun)

ละคร ขิงก็รา ข่าก็แรง (Rerun) / ละคร จับกัง (Rerun)
นำแสดงโดย  กฤตฤทธ์ิ / ปาณิชดา (เริ่ม 17 ธ.ค.) 

ละคร สัจจะในช ุมโจร(เส ือสั่งฟ้า 3) /

ละคร แม่เบี้ย (Rerun)

นำแสดงโดย  กันตพงศ์ / ทิสานาฏ / คะนึงนิจ /
จิณณ์ / ใจบัว (เริ่ม 9 ธ.ค.)

ละคร สัจจะในชุมโจร(เสือส่ังฟ้า 3) /

ละคร แม่เบี้ย (Rerun)
นำแสดงโดย  กันตพงศ์ / ทิสานาฏ / 

คะน ึงนิจ / จ ิณณ์ / ใจบ ัว (เริ่ม 9 ธ.ค.)


