ผังรายการช่อง 7HD เดือนกุมภาพันธ์ 2564
เปิดสถานี / การแพทย์ก้าวหน้า

เปิดสถานี / ธรรมะ

เปิดสถานี /

ดิสนีย์คลับ / ชุมชนล้นสุข

ดิสนีย์คลับ

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

ชุมชน...ล้นสุข / ข่าวเด็ด 7 สี

ร้อยเรื่องเมืองไทย / ข่าวเด็ด 7 สี

ละคร เทพสามฤดู (Rerun)
นำแสดงโดย พลพจน์ / ธนเดช / คริษฐา

ซิตคอม กู้ภัยอาสารัก

นำแสดงโดย อัครพรรฒ / ญาณิศา / กฤษฎา

ละครดังที่คิดถึง

ข่าวเด็ด 7 สี

นางชฎา (Rerun) นำแสดงโดย กันต์ / ดาวิกา /
ผักบุ้งกับกุ้งนาง (Rerun) นำแสดงโดย กฤตฤทธิ์ / ชอนญ่า / พาทิศ (เริ่ม 5 ก.พ. 64)
ละคร

ละคร

ยอดภาพยนตร์นานาชาติ
ข่าวเด็ด 7 สี
(เริ่ม 14 ก.พ. 64)

เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย
(Iron Chef Thailand)

ดวลเพลงดัง

ดวลเพลงดัง ดาราท้าดวล (12.30-13.30 น. - 7 ก.พ.) /

ขบวนการซ่า ฮายกล้อ (เริ่ม 14 ก.พ. 64)

สดๆ บทไม่มี ตีสนิท (Rerun)

ละครชุด ไวรัส วัยเลิฟ

ข่าวเด็ด 7 สี

(เริ่ม 7 ก.พ. 64)

7 สีช่วยชาวบ้าน

กระจกหกด้าน

ปลอดภัย...เมื่อใช้ทาง (เริ่ม 17 ก.พ. 64)

ไอเดีย เกษตร

ชุมชน...มีสุข

ถ่ายทอดสด
ข่าวเด็ด 7 สี

หนทางพารวย
แบบนี้...ใช่เลย

เคลียร์ข่าวชัด 7HD

ปลดหนี้ พลิกชีวิต

ภาพลับนับแบงก์ คู่ซี้ชวนป่วน

ถนนปลอดภัย

เกมแจกเงิน ถึงที่

ข่าวเด็ด 7 สี / พบหมอศิริราช

ทางเลือก ทางหลวง

ละคร นักรบตาปิศาจ (Rerun) นำแสดงโดย กฤตฤทธิ์ / ปภาดา
ละคร จ้าวสมิง (Rerun) นำแสดงโดย หัสวีร์ / อัญรินทร์
(เริ่ม 8 ก.พ. 64)

ภาพยนตร์วันอาทิตย์ /

รู้หน้า ไม่รู้วัย ใครอ่อน

Master Chef Thailand Season 4
มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย ซีซัน 4

ภาพยนตร์วันเสาร์
ละคร

กำนันหญิง

ละคร ทะเลลวง
นำแสดงโดย มิกค์ / แซมมี่ /
ณทรรศชัย / เมณิษา / รพีภัทร

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

เส้นทางบันเทิง

เส้นทางบันเทิง

ละคร

วงเวียนหัวใจ

นำแสดงโดย ชนะพล / ฮาน่า / พงศกร
ปาณิชดา / ณัฐพล / บุศรินทร์

ละคร ทางเสือผ่าน

นำแสดงโดย ชนะพล / ฮาน่า / พงศกร
ปาณิชดา / ณัฐพล / บุศรินทร์
ข่าวเด็ด 7 สี

(400,000)

เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย
(Rerun)

ฮัลโหล ซุปตาร์ (Rerun)

เกมแจกเงิน The Money Drop
ไทยแลนด์ (Rerun)
สดๆ บทไม่มี ตีสนิท (Rerun)

ละคร กำนันหญิง (Rerun)

เชฟนิก ซุป’ตาร์พาเข้าครัว ซีซัน 4 /
Master Chef Thailand Season 4
มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย ซีซัน 4

เรื่องจริง Night Life

เรื่องจริงผ่านจอ

ข่าวเด็ดภาคดึก

สดๆ บทไม่มี ตีสนิท

เจาะสนาม WEEKLY

(เริ่ม 25 ก.พ. 64)

ละคร กำนันหญิง (Rerun)

ละคร กำนันหญิง (Rerun)
ข่าวดึก 7HD

ละคร ทางเสือผ่าน

นำแสดงโดย ศรัณย์ / ทิสานาฏ
ตากเพชร / ฉัตรดาว
(400,000)

GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย
(Rerun)

(เริ่ม 21 ก.พ. 64)

นำแสดงโดย วรากร / เฌอมาวีร์ / กัญญา / ภูษณะ

คอข่าว

ละคร กำนันหญิง (Rerun)

นำแสดงโดย วรากร / เฌอมาวีร์ / กัญญา / ภูษณะ

ข่าวดึก 7HD

ละคร

ข่าวดึก 7HD

ข่าวดึก 7HD

WORLD SERIES

เล่ห์รัก ยาใจ (Rerun) / ละคร เกิดเป็นกา (Rerun) นำแสดงโดย โตนนท์ / รมิตา (เริ่ม 10 ก.พ. 64)
ละคร เล่ห์รัก ยาใจ (Rerun) / ละคร เกิดเป็นกา (Rerun) (เริ่ม 10 ก.พ. 64)

ห้องข่าววาไรตี้

สุดยอดสารคดีสุดสัปดาห์

