
ละคร มือเหนือเมฆ (Rerun) ชนะพล / รพีภัทร / ธัญญ์ / ภตภร / ณัฐฌา / ป่านทอทอง

ละครดังที่คิดถึง
ละคร  มัสยา (Rerun)  นำแสดงโดย  มิกค์ / มุกดา / อานัส / พีรวัศ / สุภาพร /

ละคร  หัวใจเถื่อน (Rerun)  นำแสดงโดย  อรรคพันธ์ / อุษามณี / พิชยดนย์ (เริ่ม 9 ส.ค. 64)

ทางเลือก ทางหลวง

ดวลเพลงดัง

ถกไม่เถียง

7 สีช่วยชาวบ้าน

กระจกหกด้าน

(400,000) เรื่องจริงผ่านจอ

ข่าวดึก 7HD

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

การ์ตูนดังสุดสัปดาห์

ละคร สังข์ทอง (Rerun) นำแสดงโดย  สุรศักด์ิ / เกศรินทร์

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

ปลดหนี้ พลิกชีวิต

เส้นทางบันเทิง

หนทางพารวย

เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย
(Rerun)

เปิดสถานี /                        

ข่าวดึก 7HD
ข่าวดึก 7HD

(400,000)
ประเด็นเด็ด 7 สี

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

ฮัลโหล ซุปตาร์

GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย

(Rerun)

รสชาติไทย

ละครชุด ไวรัส วัยเลิฟ

เร่ืองจริง Night Life

ลูกทุ่งไอดอล (Rerun)

คดีเด็ด

ซิตคอม  รักล้นแผง
นำแสดงโดย  ธนากร / เฌอตินท์นารา

เส้นทางบันเทิง

ละคร  แม่เบี้ย
นำแสดงโดย  ทิสานาฏ / กันตพงศ์ /

จิณณ์ / ใจบัว

ละคร  ข้ามากับพระ (Rerun)
 นำแสดงโดย  กฤตฤทธ์ิ / ฮาน่า 

ลูกทุ่งไอดอล

ปลอดภัย...เม่ือใช้ทาง

ข่าวเด็ด 7 สี

GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย

ข่าวดึก 7HD

WORLD SERIES
ภ.เกาหลีชุด “กังนัมบิวตี้ รักนี้ไม่มีปลอม”
(MY ID IS GANGNAM BEAUTY)ละคร ทานตะวันสีเพลิง (Rerun)

 เจาะประเด็นข่าว 7HD

ข่าวเด็ด 7 สี

ข่าวเด็ด 7 สี

ข่าวเด็ด 7 สี

ละคร อกธรณี (Rerun) / สุดรัก สุดดวงใจ (Rerun) (เริ่ม 19 ส.ค. 64)

เมาท์สะเด็ด 7 สี

ลาสต์ ไอดอล ไทยแลนด์

(Last Idol Thailand)

รู้รักษ์ รอบกรุง

ฮัลโหล ซุปตาร์ (Rerun)

ข่าวเด็ด 7 สี

ยอดภาพยนตร์นานาชาติ

ศึกเจ้านักกิน THE CHAMPION

ข่าวดึก 7HD

ข่าวเด็ด 7 สี

ซีรี่ส์ มัธยมบ้านเฮา

ร้องต้องรอด

ชุมทางดาวทอง

งานนี้มีเฮ

ละคร  ทานตะวันสีเพลิง  นำแสดงโดย   อัครพรรฒ / คริษฐา / ภัทรพงศ์ / มาเรีย

ผังรายการช่อง 7HD เดือนสิงหาคม 2564

ตาอรหัน

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ภาพยนตร์ไทย

ละคร อกธรณี (Rerun) / สุดรัก สุดดวงใจ (Rerun) (เริ่ม 19 ส.ค. 64)

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

รสชาติไทย Sunday

Best of MaterChef Thailand

ภาพยนตร์สารคดี

AMAZING DINOWORLD 
มหัศจรรย์โลกล้านปี /

ฮีโร่ 4 ขา มะหมาคู่ใจ
(DOG WITH EXTRAORDINARY JOBS)

(เร่ิม 12 ส.ค. 64)

WORLD CINEMA

ละคร นายฮ้อยทมิฬ (Rerun) /

ละคร เกาะรัก กลหัวใจ
นำแสดงโดย  วรพล / ปภาดา /

รัฐธีร์ / ชยิสรา  (เริ่ม 7 ส.ค. 64)

ละคร นายฮ้อยทมิฬ (Rerun) /

ละคร เกาะรัก กลหัวใจ
นำแสดงโดย  วรพล / ปภาดา / รัฐธีร์ / ชยิสรา

(เริ่ม 7 ส.ค. 64)

ละคร ทานตะวันสีเพลิง (Rerun)

ละคร ทานตะวันสีเพลิง (Rerun)

ละคร ทานตะวันสีเพลิง (Rerun)

ละคร ทานตะวันสีเพลิง (Rerun)

ยอดภาพยนตร์นานาชาติ


