
ละคร มือเหนือเมฆ (Rerun) / เสน่หามายา (Rerun) นำแสดงโดย  เคลลี่ / แซมมี่ / สิเรียม
(เร่ิม 6 ก.ย. 64)

ละครดังท่ีคิดถึง
ละคร   คุณชายไก่โต้ง (Rerun)  นำแสดงโดย  ภัทรพลฒ์ / เมลดา  (เร่ิม 1 ก.ย. 64)

ทางเลือก ทางหลวง

ดวลเพลงดัง

ถกไม่เถียง (1 ก.ย. 64)

7 สีช่วยชาวบ้าน

กระจกหกด้าน

(400,000) เร่ืองจริงผ่านจอ

ข่าวดึก 7HD

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

การ์ตูนดังสุดสัปดาห์

ละคร สังข์ทอง (Rerun)
นำแสดงโดย  สุรศักดิ์ / เกศรินทร์

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

ห้องข่าววาไรตี้

ปลดหน้ี พลิกชีวิต
(เร่ิม 3 ก.ย. 64)

เส้นทางบันเทิง

หนทางพารวย

เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย
(Rerun)

เปิดสถานี /                         

ข่าวดึก 7HDข่าวดึก 7HD

(400,000)
ประเด็นเด็ด 7 สี

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

ฮัลโหลซุปตาร์ พาเท่ียว
(Rerun)

GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย

(Rerun)

รสชาติไทย

ไทยเฟรนด์ทริป มิตรถิ่นแดนไทย

เร่ืองจริง Night Life

ลูกทุ่งไอดอล (Rerun)

คดีเด็ด

ซิตคอม  รักปรุงรส (Rerun)
  นำแสดงโดย  ณทรรศชัย / อังคณา

เส้นทางบันเทิง

ละคร  แม่เบ้ีย
นำแสดงโดย  ทิสานาฏ / กันตพงศ์ /

จิณณ์ / ใจบัว

ละคร  ข้ามากับพระ (Rerun)
 นำแสดงโดย  กฤตฤทธิ์ / ฮาน่า 

ปลอดภัย...เมื่อใช้ทาง

ข่าวเด็ด 7 สี

GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย

ข่าวดึก 7HD

WORLD SERIES
ภ.เกาหลีชุด “กังนัมบิวต้ี รักน้ีไม่มีปลอม”
(MY ID IS GANGNAM BEAUTY)ละคร สุสานคนเป็น

(Rerun)

ข่าวเด็ด 7 สี

ข่าวเด็ด 7 สี

ข่าวเด็ด 7 สี

ละคร สุดรัก สุดดวงใจ (Rerun) / สาวน้อยอ้อยควั่น (Rerun) (เร่ิม 18 ก.ย. 64)

ลาสต์ ไอดอล ไทยแลนด์
(Last Idol Thailand)

เจาะประเด็นข่าว 7HD

รู้รักษ์ รอบกรุง

ฮัลโหล ซุปตาร์
(Rerun)

ข่าวดึก 7HD

ข่าวเด็ด 7 สี

ซีร่ีส์ มัธยมบ้านเฮา

ร้องต้องรอด

ชุมทางดาวทอง

งานนี้มีเฮ

ละคร  สุสานคนเป็น (Rerun)
นำแสดงโดย  จีรนันท์ / อคัมย์สิริ / เรืองศักดิ์ / ชนะพล / ปาณิชดา

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ละคร สุดรัก สุดดวงใจ (Rerun) / สาวน้อยอ้อยควั่น (Rerun) (เร่ิม 18 ก.ย. 64)

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี
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WORLD CINEMA

   ละคร เกาะรัก กลหัวใจ / 
ละคร ล่ารักสุดขอบฟ้า (Rerun)

นำแสดงโดย  ศุกลวัฒน์ / พีชญา /
หลุยส์ / อัญรินทร์ (เร่ิม 17 ก.ย.)

 อาทิตย์ติดข่าว

ฮัลโหล ซุปตาร์

เจาะประเด็นข่าว 7HD (200,000)

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

สะเก็ดข่าว Special

ชุมทางฮอตโชว์

(เร่ิม 9 ก.ย.) MasterChef Thailand 
              Team  Challenge Special
               (Rerun)
(16/23/30 ก.ย.)  Best of The Next
          Iron Chef  Thailand (Rerun)

   ละคร เกาะรัก กลหัวใจ / 
ละคร ล่ารักสุดขอบฟ้า (Rerun)

นำแสดงโดย  ศุกลวัฒน์ / พีชญา / หลุยส์ / อัญรินทร์

(เริ่ม 17 ก.ย.)

ละคร สุสานคนเป็น
(Rerun)

ละคร สุสานคนเป็น
(Rerun)

ละคร สุสานคนเป็น
(Rerun)

ละคร สุสานคนเป็น
(Rerun)

ยอดภาพยนตร์นานาชาติ

ลูกทุ่งไอดอล Charity
(เร่ิม 4 ก.ย. 64)

เปลี่ยนหน้า...ท้าโชว์
SING YOUR FACE OFF REMIX

ผังรายการช่อง 7HD เดือนกันยายน 2564 (แก้ไข 31 ส.ค. 64)

(5 ก.ย.)  MasterChef Thailand
          Team Challenge Special
(12/19/26 ก.ย.) 
Best of The Next Iron Chef Thailand


