
ทางเลือก ทางหลวง

ดวลเพลงดัง

7 สีช่วยชาวบ้าน กระจกหกด้าน

แหวน 5 ท้าแสน 5 Golden Rings

(400,000) เรื่องจริงผ่านจอ

ข่าวดึก 7HD

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

ดิสนีย์คลับ
ดิสนีย์คลับ / ชุมชนล้นสุข

การ์ตูนชุด “รวมพันธุ์ฮีโร่ ผู้พิทักษ์จักรวาล”

(MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY Yr.2)

ละคร พระสุธน มโนห์รา

ซิตคอม  กองพันรักลั่นฟ้า (Rerun)
นำแสดงโดย  ชยพล / ใจบัว

ยอดภาพยนตร์นานาชาติ

ข่าวเด็ด 7 สี

ข่าวเด็ด 7 สี

เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย

(Iron Chef Thailand)

ข่าวเด็ด 7 สี

ข่าวเด็ด 7 สี

ข่าวเด็ดภาคดึก

เจาะสนาม WEEKLY

คอข่าว

สุดยอดสารคดีสุดสัปดาห์

ข่าวเด็ด 7 สี

ชุมชนล้นสุข / ข่าวเด็ด 7 สี ร้อยเรื่องเมืองไทย / ข่าวเด็ด 7 สี

เปิดสถานี / การแพทย์ก้าวหน้า เปิดสถานี / ธรรมะ

ข่าวเด็ด 7 สี / พบหมอศิริราช

แบบนี้...ใช่เลย

ไอเดีย เกษตรชุมชน...มีสุข สถานีปลอดภัย

ห้องข่าววาไรตี้

ปลดหนี้ พลิกชีวิต

เส้นทางบันเทิง

หนทางพารวย

สดๆ บทไม่มี ตีสนิท (Rerun)
สดๆ บทไม่มี ตีสนิท

MasterChef All Stars Thailand

มาสเตอร์เชฟ ออล สตาร์ ประเทศไทย (Rerun) /

The Next Iron Chef

ศึกค้นหาเชฟกระทะเหล็ก ซีซั่น 2

(Rerun) (เริ่ม 13 ส.ค.)

แหวน 5 ท้าแสน

5 Golden Rings (Rerun)

เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย
(Rerun)

GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย

เปิดสถานี /                         

ข่าวดึก 7HDข่าวดึก 7HD

ละคร  สุดรัก สุดดวงใจ (Rerun)  นำแสดงโดย  ณทรรศชัย / ศรัณย่า / สันติสุข  (เริ่ม 5 ส.ค.)

(400,000)

ผังรายการช่อง 7HD เดือนสิงหาคม 2563

ปลอดภัย...เมื่อใช้ทาง

ละคร ก่อนตะวันแลง  นำแสดงโดย  เกียรติภูมิ / พรชดา

ละคร ก่อนตะวันแลง (Rerun)  นำแสดงโดย  เกียรติภูมิ / พรชดา

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

ฮัลโหล ซุปตาร์ (Rerun)

GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย

(Rerun)

ดวลเพลงดัง ดาราท้าดวล 
(เริ่ม 2 ส.ค.)

ละคร พรหมพิศวาส
นำแสดงโดย  กิตตน์ก้อง / พิมประภา

สพล / คริษฐา

ละคร คนเหนือฅน
 นำแสดงโดย  ยศวรรธน์ / ปภาดา

รังสิโรจน์ / ฉัตรดาว

ดวลเพลงดัง (Rerun) (เริ่ม 5 ส.ค.) 

ฮัลโหลซุปตาร์ พาเที่ยว (Rerun)

ละคร ก่อนตะวันแลง (Rerun)

MasterChef All Stars Thailand
มาสเตอร์เชฟ ออล สตาร์ ประเทศไทย /

The Next Iron Chef

ศึกค้นหาเชฟกระทะเหล็ก

ซีซั่น 2 (เริ่ม 9 ส.ค.)

Shark Tank Thailand

ธุรกิจพิชิตล้าน  ซีซั่น 2

ศึกเจ้านักกิน

กิน แข่ง แบ่งสุข

เรื่องจริง Night Life

ถ่ายทอดสด

(เริ่ม 1 ส.ค.)

Fight For Her เธอสั่งลุย
(เริ่ม 7 ส.ค.) 

ละคร ก่อนตะวันแลง (Rerun)

ละคร  สุดรัก สุดดวงใจ (Rerun) (เริ่ม 5 ส.ค.)

ชุมชนล้นสุข

ละคร  สารวัตรแม่ลูกอ่อน (Rerun) นำแสดงโดย  ชนกันต์ / แม็กกี้ / พรหมพิริยะ / ภัทรานิษฐ์ /
ละคร  น้ำเซาะทราย (Rerun) นำแสดงโดย  ศรราม / สุวนันท์ / โสภิตนภา / เคลลี่

(เริ่ม 12 ส.ค.)

ละครดังที่คิดถึง
ละคร  อุบัติเหตุ (Rerun) นำแสดงโดย  อรรคพันธ์ / พัชราภา

ละคร สองนรี (Rerun) (300,000) / 

ละคร โซ่เวรี
นำแสดงโดย  หัสวีร์ / มุกดา /

ชนกันต์ / บารมิตา  (เริ่ม 14 ส.ค.)

ละคร สองนรี (Rerun) (300,000) / 

ละคร โซ่เวรี
นำแสดงโดย  หัสวีร์ / มุกดา /

ชนกันต์ / บารมิตา  (เริ่ม 14 ส.ค.)


