
ละคร เรือมนุษย์ (Rerun)  อรรคพันธ์ / กาญจน์เกล้า / นุสบา / สันติสุข / รัญดภา

ละครดังท่ีคิดถึง
ละคร  น้ำเซาะทราย (Rerun)  นำแสดงโดย  ศรราม / สุวนันท์ / โสภิตนภา  /

ละคร  มัสยา (Rerun)  นำแสดงโดย  มิกค์ / มุกดา / อานัส / พีรวัศ / สุภาพร (เริ่ม 13 ก.ค. 64)

ทางเลือก ทางหลวง

(160,000)

ดวลเพลงดัง

ถกไม่เถียง

7 สีช่วยชาวบ้าน

กระจกหกด้าน

ร้องต้องรอด  (เริ่ม 5 ก.ค. 64)

(400,000) เรื่องจริงผ่านจอ

ข่าวดึก 7HD

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

การ์ตูนดังสุดสัปดาห์
(เริ่ม 3 ก.ค. 64)

ละคร อุทัยเทวี (Rerun)
นำแสดงโดย  สุรศักดิ์ / วรัญภรณ์

ยอดภาพยนตร์นานาชาติ

สดๆ บทไม่มี

เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย
(Iron Chef Thailand)

ฟ้ามีตา

ข่าวเด็ด 7 สี

ข่าวเด็ด 7 สี

ข่าวเด็ดภาคดึก

สุดยอดสารคดีสุดสัปดาห์

คนรักษ์น้ำ / ชุมชน...ล้นสุข ชุมชน...ล้นสุข / ร้อยเร่ืองเมืองไทย

เปิดสถานี / การแพทย์ก้าวหน้า เปิดสถานี / ธรรมะ

ข่าวเด็ด 7 สี / พบหมอศิริราช

แบบนี้...ใช่เลยถนนปลอดภัย

ห้องข่าววาไรต้ี

เส้นทางบันเทิง

หนทางพารวย

Master Chef Thailand Season 4

มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย ซีซัน 4

(Rerun)

เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย
(Rerun)

เปิดสถานี /                         

ข่าวดึก 7HD
ข่าวดึก 7HD

(400,000)
ประเด็นเด็ด 7 สี

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

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

ฮัลโหล ซุปตาร์

GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย
(Rerun)

ละครชุด ไวรัส วัยเลิฟ

เร่ืองจริง Night Life

ลูกทุ่งไอดอล (Rerun)
(เริ่ม 7 ก.ค. 64)

WORLD CINEMA

คดีเด็ด

ซิตคอม  รักล้นแผง
นำแสดงโดย  ธนากร / เฌอตินท์นารา

เส้นทางบันเทิง

ละคร  คทาสิงห์
นำแสดงโดย  อาทิตย์ / เกศรินทร์ / วรากร /

เจสสิก้า / ญดา / พอล

ละคร  หลงกล่ินจันทน์
 นำแสดงโดย  ธันวา / อัญรินทร์ / ชนกันต์

อภิสรา / ริญญารัตน์

ลูกทุ่งไอดอล

ปลอดภัย...เม่ือใช้ทาง

ข่าวเด็ด 7 สี

GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย

ข่าวดึก 7HD

WORLD SERIES
ละคร สัมปทานหัวใจ (Rerun)

 เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตาอรหัน

ข่าวเด็ด 7 สี

ข่าวเด็ด 7 สี

ข่าวเด็ด 7 สี

ละคร สัมปทานหัวใจ (Rerun)

Master Chef Thailand Season 4
มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย ซีซั่น 4

ละคร ลูกตาลลอยแก้ว (Rerun) / อกธรณี (Rerun) (เริ่ม 14 ก.ค. 64)

ละคร ลูกตาลลอยแก้ว (Rerun) / อกธรณี (Rerun) (เริ่ม 14 ก.ค. 64)

เมาท์สะเด็ด 7 สี

ลาสต์ ไอดอล ไทยแลนด์

(Last Idol Thailand)

รู้รักษ์ รอบกรุง

ละคร นายฮ้อยทมิฬ (Rerun)
นำแสดงโดย  ภัทรเดช / ฝนทิพย์ / ธนากร / คริษฐา

ฮัลโหล ซุปตาร์ (Rerun)

ข่าวเด็ด 7 สี

ยอดภาพยนตร์นานาชาติ

ศึกเจ้านักกิน THE CHAMPION

ซีรี่ส์ มัธยมบ้านเฮา

ข่าวดึก 7HD

ข่าวเด็ด 7 สี

ละคร นายฮ้อยทมิฬ (Rerun)
นำแสดงโดย  ภัทรเดช / ฝนทิพย์ /

ธนากร / คริษฐา

ละคร สัมปทานหัวใจ (Rerun)

ละคร สัมปทานหัวใจ (Rerun)

ละคร สัมปทานหัวใจ (Rerun)

 เจาะประเด็นข่าว 7HD

ชุมทางดาวทอง
รสชาติไทย

ปลดหนี้ พลิกชีวิต

ผังรายการช่อง 7HD เดือนกรกฎาคม 2564 (1-14 ก.ค.) แก้ไข 13 ก.ค. 64

ภาพยนตร์ไทย


