ผังรายการช่อง 7HD เดือนพฤษภาคม 2564 (แก้ไข 30 เม.ย. 64)
เปิดสถานี / การแพทย์ก้าวหน้า

เปิดสถานี / ธรรมะ

เปิดสถานี /

ดิสนีย์คลับ / ชุมชน...ล้นสุข

ดิสนีย์คลับ

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

ชุมชน...ล้นสุข

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ละคร อุทัยเทวี (Rerun)
นำแสดงโดย สุรศักดิ์ / วรัญภรณ์ (เริ่ม 1 พ.ค. 64)
ข่าวเด็ด 7 สี

ซิตคอม ผู้ดีดงอิโด่ย

นำแสดงโดย เกียรติภูมิ / ณศมน / อัครัช / กิตติยา

ละครดังที่คิดถึง

ข่าวเด็ด 7 สี

ละคร เพลิงพระนาง (Rerun) นำแสดงโดย พัชราภา / เคลลี่ / จีรนันท์ / ชวัลกร / วริฏฐิสา / ทัศนียา /
ละคร ซินเดอเรลล่ารองเท้าแตะ (Rerun) นำแสดงโดย อารักษ์ / พีชญา / ณัฏฐวุฒิ / ชวัลกร (เริ่ม 6 พ.ค. 64)

ยอดภาพยนตร์นานาชาติ

(160,000)

ข่าวเด็ด 7 สี

เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย
(Iron Chef Thailand)

7 สีช่วยชาวบ้าน (เริ่ม 3 พ.ค.)
ดวลเพลงดัง

(เริ่ม 9 พ.ค.)

รสชาติไทย

สดๆ บทไม่มี
ข่าวเด็ด 7 สี

ละครชุด ไวรัส วัยเลิฟ

ซีรี่ส์สุภาพบุรุษจอมโจร
ละคร

ละคร ดวงใจขบถ (Rerun) นำแสดงโดย ภัทรเดช / ทิสานาฏ / หลุยส์ / แม็กกี้ / ยศวรรธน์ /
มธุรสโลกันตร์ (Rerun) นำแสดงโดย ภัทรเดช / มุกดา / รพีภัทร / ยศวรรธน์ / ภัณฑิรา (เริ่ม 4 พ.ค.)

ปลดหนี้ พลิกชีวิต

ทางเลือก ทางหลวง

ข่าวเด็ด 7 สี / พบหมอศิริราช

ข่าวเด็ด 7 สี

ภาพยนตร์ไทย

คนท้องถิ่น กินอะไรกัน

เจาะประเด็นข่าว 7HD
ถกไม่เถียง

(15,22 พ.ค. 64)
หนทางพารวย

เคลียร์ข่าวชัด 7HD (เริ่ม 3 พ.ค.)
ไอเดีย เกษตร

เตะ สู้ฝัน

กระจกหกด้าน (เริ่ม 7 พ.ค.)

GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย

เกมแจกเงิน The Money Drop ไทยแลนด์
ละคร

ฟ้า หิน ดิน ทราย

แบบนี้...ใช่เลย

ถนนปลอดภัย

ปลอดภัย...เมื่อใช้ทาง

ภาพยนตร์ไทย

ภาพยนตร์ไทย

นำแสดงโดย ธนากร / ศิภัชรดา / ชวินทร์วุฒิ / อังคณา / สมิตพงศ์ / แก้วใส / ภูษณะ

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

เส้นทางบันเทิง

ละคร ตุ๊กตา / หลงกลิ่นจันทน์

ละคร ทะเลเดือด / เผาขน

(เริ่ม 14 พ.ค.)

(เริ่ม 14 พ.ค.)

นำแสดงโดย หัสวีร์ / ชนะพล /
ณัฐฌา / ญาณิศา / พีรวัศ

ข่าวเด็ด 7 สี

(400,000)

เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย
(Rerun)

ประเด็นเด็ด 7 สี

เกมแจกเงิน The Money Drop
ไทยแลนด์ (Rerun)

เรื่องจริง Night Life
ฮัลโหล ซุปตาร์ (Rerun)

(Rerun)
ละคร ฟ้า หิน ดิน ทราย (Rerun)

เรื่องจริงผ่านจอ

ข่าวเด็ดภาคดึก

Master Chef Thailand Season 4
มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย ซีซัน 4

ละคร ฟ้า หิน ดิน ทราย (Rerun)

ละคร ฟ้า หิน ดิน ทราย (Rerun)
ข่าวดึก 7HD

ละคร ทะเลเดือด / เผาขน
นำแสดงโดย หัสวีร์ / ชนะพล /
ณัฐฌา / ญาณิศา / พีรวัศ

นำแสดงโดย ธันวา / อัญรินทร์ / ชนกันต์
อภิสรา / ริญญารัตน์
(เริ่ม 26 พ.ค.)

(400,000)

GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย
(Rerun)

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

(15,22 พ.ค. 64)

เส้นทางบันเทิง

นำแสดงโดย อาทิตย์ / เกศรินทร์ / วรากร /
เจสสิก้า / ญดา / พอล
(เริ่ม 25 พ.ค.)

Master Chef
Thailand Season 4
(18.00-19.55 น.)
(16, 23, 30 พ.ค. 64)

ลูกทุ่งไอดอล
(18.00-19.55 น.)
(15, 22, 29 พ.ค. 64)

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

ละคร เพลิงปริศนา / คทาสิงห์

(2, 9 พ.ค. 64) /

(1, 8 พ.ค. 64) /

ละคร ฟ้า หิน ดิน ทราย (Rerun)

WORLD SERIES

ละคร ฟ้า หิน ดิน ทราย (Rerun)
ข่าวดึก 7HD

ข่าวดึก 7HD

ข่าวดึก 7HD

ข่าวดึก 7HD

WORLD CINEMA

กล้าลองกล้าลุย (Rerun) / ละคร นางฟ้าเปื้อนฝุ่น (Rerun) (เริ่ม 14 พ.ค.)
กล้าลองกล้าลุย (Rerun) / ละคร นางฟ้าเปื้อนฝุ่น (Rerun) (เริ่ม 14 พ.ค.)

ห้องข่าววาไรตี้

สุดยอดสารคดีสุดสัปดาห์

