
ทางเลือก ทางหลวง

ดวลเพลงดัง

7 สีช่วยชาวบ้าน กระจกหกด้าน

เกมแจกเงิน The Money Drop ไทยแลนด์

(400,000) เรื่องจริงผ่านจอ

ข่าวดึก 7HD

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

ดิสนีย์คลับ
ดิสนีย์คลับ / ชุมชนล้นสุข

ละคร พระสุธน มโนห์รา

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

ชุมชน...ล้นสุข / ข่าวเด็ด 7 สี ร้อยเรื่องเมืองไทย / ข่าวเด็ด 7 สี

เปิดสถานี / การแพทย์ก้าวหน้า เปิดสถานี / ธรรมะ

ข่าวเด็ด 7 สี / พบหมอศิริราช

แบบนี้...ใช่เลย

ไอเดีย เกษตรชุมชน...มีสุข ถนนปลอดภัย

ห้องข่าววาไรตี้

ปลดหนี้ พลิกชีวิต

เส้นทางบันเทิง

หนทางพารวย

สดๆ บทไม่มี ตีสนิท (Rerun)

สดๆ บทไม่มี ตีสนิท
เชฟนิก ซุป’ตาร์พาเข้าครัว ซีซัน 4

(CHEF NIC SEASON 4)

เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย
(Rerun)

GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย

เปิดสถานี /                       

ข่าวดึก 7HDข่าวดึก 7HD

(400,000)

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

ฮัลโหล ซุปตาร์ (Rerun)

GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย

(Rerun)

ดวลเพลงดัง (Rerun)

สดๆ บทไม่มี ตีสนิท (Rerun)

เรื่องจริง Night Life

ถ่ายทอดสด

ข่าวดึก 7HD

เกมแจกเงิน The Money Drop

ไทยแลนด์ (Rerun)

WORLD SERIES

ซิตคอม  เจาะเวลาหาผู้ใหญ่
นำแสดงโดย  เปรมอนันต์ / ชนกนันท์

การ์ตูนชุด “อเวนเจอร์ : ปฏิบัติการแบล็คแพนเธอร์”

(MARVEL’S AVENGERS : BLACK PANTHER’S QUEST yr.5)

ภาพยนตร์ไทย

(3, 10, 24, 31 ม.ค. 64)

เส้นทางบันเทิง

ผังรายการช่อง 7HD เดือนมกราคม 2564 (ฉบับแก้ไข 13 ม.ค. 64)

กล้าลองกล้าลุย / ละคร  เล่ห์รัก ยาใจ (Rerun)
กล้าลองกล้าลุย / ละคร  เล่ห์รัก ยาใจ (Rerun)

    ศึกเจ้านักกิน
   The Champion

ละครดังที่คิดถึง
ละคร  นางชฎา (Rerun) นำแสดงโดย  กันต์ / ดาวิกา (เริ่ม 13 ม.ค. 64)

ละคร  นักรบตาปิศาจ (Rerun) นำแสดงโดย  กฤตฤทธิ์ / ปภาดา
(เริ่ม 18 ม.ค. 64)

ละคร  ปิ่นไพร / กำนันหญิง  นำแสดงโดย  วรากร / เฌอมาวีร์  (เริ่ม 26 ม.ค. 64)

ละคร ทางเสือผ่าน
ชนะพล / ฮาน่า / พงศกร / 

ปาณิชดา

(เริ่ม 15 ม.ค. 64)

ละคร ทางเสือผ่าน
ชนะพล / ฮาน่า / พงศกร / 

ปาณิชดา

(เริ่ม 15 ม.ค. 64)

ละคร รหัสริษยา / ทะเลลวง
นำแสดงโดย  มิกค์ / แซมมี่ / ณทรรศชัย / 

เมณิษา / รพีภัทร

(เริ่ม 26 ม.ค. 64)

ละคร  ล่า ท้า ชน / วงเวียนหัวใจ
 นำแสดงโดย  ศรัณย์ / ทิสานาฏ

ตากเพชร / ฉัตรดาว

(เริ่ม 21 ม.ค. 64)

ละคร  ปิ่นไพร (Rerun) / 
กำนันหญิง (Rerun)

ละคร  ปิ่นไพร (Rerun) / 

กำนันหญิง (Rerun) ละคร  ปิ่นไพร (Rerun) / กำนันหญิง (Rerun)  

นำแสดงโดย วรากร / เฌอมาวีร ์ (เริ่ม 26 ม.ค. 64)

ละคร  ปิ่นไพร (Rerun) / 

กำนันหญิง (Rerun)

ภาพยนตร์ไทย

(9, 16, 23, 30 ม.ค. 64)


