
ข่าวเด็ด 7 สี 
(ขย้ีข่าวใหญ่-ขยายคดีดัง)

ละคร  สะใภ้อิมพอร์ต (Rerun) นำแสดงโดย  มิกค์ / พีชญา / อัครพรรฒ / ใจบัว

ทางเลือก ทางหลวง

ดวลเพลงดัง พลังอาชีพ

7 สีช่วยชาวบ้าน

กระจกหกด้าน

เรื่องจริงผ่านจอ

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

การ์ตูนดังสุดสัปดาห์

ละคร ลูกผู้ชายช่ือไกรทอง
นำแสดงโดย  สุรศักดิ์ / ป่ินปินัทธ์ / อิสซาเบล / มิตร

ยอดภาพยนตร์นานาชาติ

สดๆ บทไม่มี

เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย
(Iron Chef Thailand)

ฟ้ามีตา

ข่าวเด็ด 7 สี

ข่าวเด็ดภาคดึก

ชุมชน...ล้นสุข  ร้อยเรื่องเมืองไทย

เปิดสถานี / เปิดสถานี / ธรรมะ

ข่าวเด็ด 7 สี / พบหมอศิริราช

แบบนี้...ใช่เลย

ดวลเพลงดัง แชมป์ชนแชมป์

เส้นทางบันเทิง

เปิดสถานีฯ /                             

(400,000)

ประเด็นเด็ด 7 สี

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

รสชาติไทย

เรื่องจริง Night Life

ดวลเพลงดัง แชมป์ชนแชมป์ 

(Rerun)

คดีเด็ด

เส้นทางบันเทิง

ละคร เคหาสน์นางคอย 
นำแสดงโดย  กิตตน์ก้อง / ปภาวดี / รัฐธีร์ / 

ณศมน / ภูษณะ / นิคิต้า

ข่าวเด็ด 7 สี

ข่าวเด็ด 7 สี

ละคร สื่อสองโลก (Rerun)  นำแสดงโดย  วรากร / ปาณิชดา

ข่าวเย็นประเด็นร้อน

ข่าวเด็ด 7 สี

ร้องข้ามเวลา

  ชุมทางดาวทอง

ผังรายการช่อง 7HD เดือนมกราคม 2566 (เริ่มใช้วันท่ี 20 ม.ค.)

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

เรื่องมันเป็นแบบนี้

ถ่ายทอดสด

Viewfinder Thailand ลุยทั่วทิศมิตรท่ัวไทย

ข่าวเด็ด 7 สี

 

ฆ่าโง่

สุดยอดสารคดีสุดสัปดาห์

WORLD CINEMA
ภ.จีนชุด “ดาบพิฆาตกลางหิมะ 

(SWORD SNOW STRIDE)” (Rerun)

ถ่ายทอดสดมวย
Fairtex Fight

มวยมันพันธุ์ EXTREME

ชุมชน...ล้นสุข

เที่ยงบันเทิง สด

คดีเด็ด (Rerun)

ขอกอดหน่อย

โหด มัน ฮา ประเทศไทย

Takeshi’s Castle Thailand

เงินทองของจริง

ไนต์ไนต์ สายEnt

MOTOR CHANNEL

ชุมทางฮอตโชว์
ชุมทางฮอตโชว์ชุมทางฮอตโชว์ชุมทางฮอตโชว์

ใจดีสู้ฝัน (75,000)

ชุมทางฮอตโชว์

ข่าวเด็ด 7 สี

ไอเดีย เกษตร

ชิดจอ..รอดู

ฮัลโหล ซุปตาร์

(Rerun)

ฮัลโหล ซุปตาร์

Best of Team Challenge

(Rerun)
  (22,29 ม.ค. 66)

ชิดจอ..รอดู

ภารกิจสุดคิดถึง : Let’s go my friends สดๆ บทมาเต็ม

ข่าวเด็ด 7 สี 
(ขย้ีข่าวใหญ่-ขยายคดีดัง)

ละคร ฮักหลายมายเลดี้
นำแสดงโดย  ยศวรรธน์ / รมิดา / 

แทนตะวัน / เฌอตินท์นารา

ชาร์คแทงค์ ไทยแลนด์

Shark Tank Thailand (Rerun)

ONE LUMPINEE SPECIAL 

(เริ่ม 22 ม.ค. 66)

หนทางพารวย
หนทางพารวย

สมรภูมิเพลงดัง

ละครดังที่คิดถึง
ละคร  สัมปทานหัวใจ (Rerun)  นำแสดงโดย ศุกลวัฒน์ / วริฏฐิสา / จิณณ์ /ฮาน่า 

ข่าวเด็ด 7 สี

ภาพยนตร์

ละครซิตคอม  ผู้ใหญ่ซ่าส์กับยาใจ 
นำแสดงโดย  ธนากร / จาด้า

Viewfinder Thailand
ลุยท่ัวทิศมิตรทั่วไทย (Rerun)

SPORTS LIFE

- Best of Team Challenge

  (Rerun)
  (26 ม.ค. 66, 2 ก.พ. 66)

 

 ละคร รักแท้แซ่บหลาย นำแสดงโดย  รัฐธีร์ / พัชร์สิตา / นิคิต้า / พอล 

ละคร ขวางทางปืน
นำแสดงโดย   หลุยส์ / ณัฐฌา / ศรัณย่า / 

สันติราษฎร์ / พัชญา

ละคร รักแท้แซ่บหลาย (Rerun)

ONE LUMPINEE HEROES (เร่ิม 23 ม.ค. 66)

ละคร สื่อสองโลก (Rerun)  นำแสดงโดย  วรากร / ปาณิชดา

ONE LUMPINEE HIGHLIGHTS

(เริ่ม 21 ม.ค. 66)

ถ่ายทอดสดมวย
ONE LUMPINEE

(เริ่ม 20 ม.ค.)

ONE LUMPINEE HEROES

(เริ่ม 22 ม.ค. 66)

ภ.จีนชุด “ดาบพิฆาตกลางหิมะ 

(SWORD SNOW  STRIDE)”

ละคร รักแท้แซ่บหลาย (Rerun)

ละคร รักแท้แซ่บหลาย (Rerun)ละคร รักแท้แซ่บหลาย (Rerun)
ละคร รักแท้แซ่บหลาย (Rerun)

การ์ตูนดังสุดสัปดาห์


