ผังรายการช่อง 7HD เดือนพฤศจิกายน 2564 (แก้ไข 16 พ.ย. 64)
เปิดสถานี / การ์ต ูนแอนิเมชัน “เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์”

เปิดสถานี / การแพทย์ก้าวหน้า

เปิดสถานี / ธรรมะ

การ์ตูนดังสุดสัปดาห์
ชุมชน...ล้นสุข

ชุมชน...ล้นสุข / ร้อยเรื่องเมืองไทย

ละคร สัง ข์ทอง (Rerun)
นำแสดงโดย สุรศักดิ์ / เกศรินทร์
ข่าวเด็ด 7 สี

ซิตคอม กองป่วนก๊วนเหลือเชื่อ
นำแสดงโดย ตากเพชร / แก้วใส / สมิตพงศ์ / พัฒนิดา
ข่าวเด็ด 7 สี

ละครดังที่คิดถึง

ละคร

คู่วุ่นลุ้นแผนรัก (Rerun)

นำแสดงโดย ธาวิน / อุษามณี / อาทิตย์ / ริญญารัตน์

ยอดภาพยนตร์นานาชาติ

ยอดภาพยนตร์นานาชาติ

Viewfinder Thailand ลุยทั่วทิศมิตรทั่วไทย
ข่าวเด็ด 7 สี

Fantastic Journey (เริ่ม 21 พ.ย.)

7 สีช่วยชาวบ้าน
ดวลเพลงดัง

รสชาติไทย

โหดมันฮา ประเทศไทย

เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย

ชุมทางดาวทอง

Takeshi’s Castle Thailand

(Iron Chef Thailand)

สดๆ บทไม่มี
ข่าวเด็ด 7 สี

คดีเด็ด
ชุมทางฮอตโชว์

เลือดตัดเลือด (Rerun) นำแสดงโดย อารักษ์ / กันต์ / ณิชา / เฌอมาวีร์ /
คีตโลกา (Rerun) นำแสดงโดย วงศกร / อัษฎาพร / กฤตฤทธิ์ / อรลีฬห์ (เริ่ม 23 พ.ย. 64)

ละคร

ข่าวเด็ด 7 สี / พบหมอศิริราช

ทางเลือก ทางหลวง

ละคร

ฟ้ามีตา

ถ่ายทอดสด

ข่าวเด็ด 7 สี

เจาะประเด็นข่าว 7HD (200,000)

เจาะประเด็นข่าว 7HD

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ปลดหนี้ พลิกชีวิต

ถกไม่เถียง

หนทางพารวย
กระจกหกด้าน
ถนนปลอดภัย

สะเก็ด ข่าว Special
(เริ่ม 21 พ.ย.)

MasterChef Celebrity Thailand Season 2
มาสเตอร์เชฟ เซเลบริตี้ ประเทศไทย ซีซั่น 2

ลูกทุ่งไอดอล

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

ข่าวในพระราชสำนัก / ข่าวภาคค่ำ

เส้นทางบันเทิง

เส้นทางบันเทิง

ละคร โซ่เวรี (Rerun) /

ละคร จากศัตรูสู่ห ัวใจ (Rerun) /

ละคร รางรักพรางใจ

ละคร ปล้นลอยฟ้า

ละคร พริกกับเกลือ

นำแสดงโดย ธันวา / ซอนญ่า /
กรรญกฤต / พัชร์สิตา

นำแสดงโดย กรรญกฤต / บารมิต า

ละคร พริกกับเกลือ

นำแสดงโดย ธันวา / ซอนญ่า /
กรรญกฤต / พัชร์สิตา

(เริ่ม 25 พ.ย. 64)
ข่าวเด็ด 7 สี

(400,000)

(400,000)
ประเด็
นเด็ด 7 สี

นิลมังกร

(เริ่ม 23 พ.ย. 64)

ลูกทุ่งไอดอล (Rerun)

(Rerun)
ละคร ธิดาวานร (Rerun)

ฮัลโหล ซุปตาร์
MasterChef Celebrity Thailand
Season 2
มาสเตอร์เชฟ เซเลบริตี้ ประเทศไทย
ซีซั่น 2 (Rerun)

ข่าวดึก 7HD

เรื่องจริงผ่านจอ

ฮัลโหล ซุปตาร์ (Rerun)

ฮีโร่ 4 ขา มะหมาคู่ใจ /
23.5 องศาโลกอัศจรรย์ (เริ่ม 26 พ.ย.)

WORLD SERIES

ละคร ธิดาวานร (Rerun)
ข่าวดึก 7HD

เรื่องจริง Night Life
ข่าวเด็ดภาคดึก

ละคร ธิดาวานร (Rerun)

ข่าวดึก 7HD

ข่าวเด็ด 7 สี

ภาพยนตร์สารคดี

ละคร ธิดาวานร (Rerun)

ละคร ธิดาวานร (Rerun)
ข่าวดึก 7HD

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

เจาะสนาม ลูกหนังอาเซียน

แบบนี้...ใช่เลย

ละคร ธิดาวานร นำแสดงโดย จุติ / ชรินพร / ณศรัณย์ / ปริตา

GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย

ร้อ งต้องรอด

นำแสดงโดย ภัทรพลฒ์ / เกศรินทร์์ /
รัฐธีร์ / พรชดา (เริ่ม 23 พ.ย. 64)

งานนี้มีเฮ

ข่าวดึก 7HD

ภ.จีนชุด “ลิขิตรักปีศาจสาว”
(Demon Girl)

WORLD CINEMA

ละคร ผักบุ้งกับกุ้งนาง (Rerun) / ละคร ขิงก็รา ข่าก็แรง (Rerun) (เริ่ม 21 พ.ย.)
ละคร ผักบุ้งกับกุ้งนาง (Rerun) / ละคร ขิงก็รา ข่า ก็แรง (Rerun) (เริ่ม 21 พ.ย.)

ห้องข่าววาไรตี้

สุดยอดสารคดีสุดสัปดาห์ “AMAZING DINOWORLD มหัศจรรย์โลกล้านปี”

