
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
MasterChef Celebrity Thailand

มาสเตอร์เชฟเซเลบริตี้ ประเทศไทย

(Rerun)

เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย
(Rerun)

GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย

เปิดสถานี /                      

ข่าวดึก 7HDข่าวดึก 7HD

ละคร  ยอดชายนายตุ๊กตุ๊ก  (Rerun) นำแสดงโดย  ตะวัน / กวิตา / กล้าลองกล้าลุย (เริ่ม 10 พ.ย.)

(400,000)

ละคร  หนี้เกียรติยศ  นำแสดงโดย แม็กกี้ / รัฐธีร์ / รัญดภา / นนทพันธ์ / กณิณ

ละคร  หนี้เกียรติยศ (Rerun)
นำแสดงโดย แม็กกี้ / รัฐธีร์ / รัญดภา / นนทพันธ์ / กณิณ

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

ฮัลโหล ซุปตาร์ (Rerun)

GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย

(Rerun)

ดวลเพลงดัง (Rerun)

สดๆ บทไม่มี ตีสนิท (Rerun)

       MasterChef

        Celebrity

        Thailand
มาสเตอร์เชฟเซเลบริตี้ ประเทศไทย

      

ศึกเจ้านักกิน
Thailand Food Fighter

Season 2

เรื่องจริง Night Life

ถ่ายทอดสด

FIGHT FOR HER เธอสั่งลุย

ละคร  ยอดชายนายตุ๊กตุ๊ก (Rerun) / กล้าลองกล้าลุย (เริ่ม 10 พ.ย.)

ละคร จากศัตรูสู่หัวใจ
นำแสดงโดย  พัชราภา / มิกค์ /

ปาณิชดา

ละคร จากศัตรูสู่หัวใจ
นำแสดงโดย  พัชราภา / มิกค์ / ปาณิชดา

ละคร  หนี้เกียรติยศ (Rerun)

ข่าวดึก 7HD

เกมแจกเงิน The Money Drop

ไทยแลนด์ (Rerun)

WORLD SERIES

ซิตคอม  มรดก...ผีดก
นำแสดงโดย   ตากเพชร / ฉัตรดาว

การ์ตูนชุด “อเวนเจอร์ : ปฏิบัติการแบล็คแพนเธอร์”
(MARVEL’S AVENGERS : BLACK PANTHER’S QUEST yr.5)

Season 2

ละคร  หนี้เกียรติยศ (Rerun)
ละคร  หนี้เกียรติยศ (Rerun)

ถ่ายทอดสด ฟุตบอล

TOYOTA THAI LEAGUE 2020
(31 ต.ค. , 21,28 พ.ย.) /

ลูกทุ่งไอดอล ALL STAR SPECIAL
(7,14 พ.ย.) /

ละครดังที่คิดถึง
ละคร  คมพยาบาท (Rerun) นำแสดงโดย  ภัทรเดช / ทััศนียา / ทิสานาฎ /

ละคร  ปีกมงกุฎ (Rerun) นำแสดงโดย  วงศกร / เขมนิจ / กาญจน์เกล้า (เริ่ม 17 พ.ย.)

ละคร  หลงเงาจันทร์ (Rerun) นำแสดงโดย  ธันวา / แซมมี่ / 

ละคร  พชรมนตรา (Rerun) นำแสดงโดย  ศุกลวัฒน์ / เมลดา  (เริ่ม 10 พ.ย.) 

ละคร ฟ้ามีตะวัน / รหัสริษยา
นำแสดงโดย  อาทิตย์ / ปภาวดี /

สพล / เฌอมาวีร์ (เริ่ม 16 พ.ย.)

ละคร  เงาบุญ / ล่า ท้า ชน
 นำแสดงโดย  กันตพงศ์ / ทัศนียา /

ชนกันต์ / ณศมน (เริ่ม 18 พ.ย.)

ผังรายการช่อง 7HD เดือนพฤศจิกายน 2563 (แก้ไข 2 พ.ย. 63)


