
ละคร  คีตโลกา (Rerun)  นำแสดงโดย  วงศกร / อัษฎาพร / กฤตฤทธ์ิ / อรลีฬห์

ละครดังท่ีคิดถึง
ละคร  โนห์รา (Rerun)  นำแสดงโดย  ภัทรเดช / เมลดา / รังสิโรจน์ / อุษณีย์ (เริ่ม 2 ธ.ค. 64) 

ทางเลือก ทางหลวง

ดวลเพลงดัง

ถกไม่เถียง

7 สีช่วยชาวบ้าน 

กระจกหกด้าน

(400,000) เรื่องจริงผ่านจอ

ข่าวดึก 7HD

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

การ์ตูนดังสุดสัปดาห์

ละคร สังข์ทอง (Rerun)
นำแสดงโดย  สุรศักด์ิ / เกศรินทร์ 

ยอดภาพยนตร์นานาชาติ

สดๆ บทไม่มี

เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย
(Iron Chef Thailand)

ฟ้ามีตา

ข่าวเด็ด 7 สี

ข่าวเด็ด 7 สี

ข่าวเด็ดภาคดึก

สุดยอดสารคดีสุดสัปดาห์

ชุมชน...ล้นสุข ชุมชน...ล้นสุข / ร้อยเรื่องเมืองไทย

เปิดสถานี / การแพทย์ก้าวหน้า เปิดสถานี / ธรรมะ

ข่าวเด็ด 7 สี / พบหมอศิริราช

แบบนี้...ใช่เลยถนนปลอดภัย

ห้องข่าววาไรตี้

ปลดหนี้ พลิกชีวิต

เส้นทางบันเทิง

หนทางพารวย

นิลมังกร The Reality

ข่าวดึก 7HD

(400,000)
ประเด็นเด็ด 7 สี

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

ชุมทางฮอตโชว์

GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย

(Rerun)

รสชาติไทย

เรื่องจริง Night Life

Overdrive live Rock
dream team the battle

คดีเด็ด

ซิตคอม  กองป่วนก๊วนเหลือเชื่อ
  นำแสดงโดย  ตากเพชร / แก้วใส / สมิตพงศ์ / พัฒนิดา

เส้นทางบันเทิง

ละคร รางรักพรางใจ
นำแสดงโดย  ภัทรพลฒ์ / เกศรินทร์์ /

รัฐธ ีร์ / พรชดา

ลูกทุ่งไอดอล

ข่าวเด็ด 7 สี

GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย

ข่าวดึก 7HD

ละคร ธิดาวานร
(Rerun)

ข่าวเด็ด 7 สี

ละคร  ขิงก็รา ข่าก็แรง (Rerun)

โหดมันฮา ประเทศไทย
Takeshi’s Castle Thailand

เจาะประเด็นข่าว 7HD

ฮัลโหล ซุปตาร์
(Rerun)

ข่าวดึก 7HD

ข่าวเด็ด 7 สี

ร้องต้องรอด

ชุมทางดาวทอง

งานน้ีมีเฮ

ละคร ธิดาวานร  นำแสดงโดย  จุติ / ชรินพร / ณศรัณย์ / ปริตา

ผังรายการช่อง 7HD เดือนธันวาคม 2564 

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

WORLD CINEMA

ละคร พริกกับเกลือ
นำแสดงโดย ธันวา / ซอนญ่า / 

กรรญกฤต / พัชร์สิตา

ฮัลโหล ซุปตาร์

เจาะประเด็นข่าว 7HD (200,000)

MasterChef Celebrity Thailand Season 2 
มาสเตอร์เชฟ เซเลบริต้ี ประเทศไทย ซีซั่น 2

ละคร ปล้นลอยฟ้า
นำแสดงโดย  กรรญกฤต / บารมิตา 

ถ่ายทอดสด

WORLD SERIES

ภ.จีนชุด “ลิขิตรักปีศาจสาว”
(Demon Girl)

MasterChef Celebrity Thailand
Season 2 

มาสเตอร์เชฟ เซเลบริต้ี ประเทศไทย
ซีซั่น 2 (Rerun)

ข่าวเด็ด 7 สี

สะกิดบันเทิง (เริ่ม 12 ธ.ค.)

Viewfinder Thailand ลุยทั่วทิศมิตรทั่วไทย

ข่าวเด็ด 7 สี 

ละคร  ขิงก็รา ข่าก็แรง (Rerun)

ภาพยนตร์สารคดี
   23.5 องศาโลกอัศจรรย์ /
   ANIMALS AT PLAY ไขปริศนาท่าเล่น
   ของสัตว์โลก  (เร่ิม 24 ธ.ค.)

เจาะสนาม ลูกหนังอาเซียน

เปิดสถานี / การ์ตูนแอนิเมชัน “เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์” 

 ร้องห้ามเลิก Sing If You Can
(เริ่ม 12 ธ.ค.)

ข่าวดึก 7HD

 

ละคร พริกกับเกลือ
นำแสดงโดย ธันวา / ซอนญ่า / 

กรรญกฤต / พัชร์สิตา

ละคร ธิดาวานร
(Rerun)

ละคร ธิดาวานร
(Rerun)

ละคร ธิดาวานร
(Rerun)

ละคร ธิดาวานร
(Rerun)


