จันทร์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

อังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

พุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

พฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2511 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

ศุกร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

เสาร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

อาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

จันทร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

อังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

พุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

พฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2511 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

ศุกร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

เสาร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

อาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

จันทร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2511

แรม 1 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

อังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2511

แรม 2 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

พุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2511

แรม 3 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

พฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2511 แรม 4 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

ศุกร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2511

แรม 5 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

เสาร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2511

แรม 6 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

อาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2511

แรม 7 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

จันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2511

แรม 8 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

อังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2511

แรม 9 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

พุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2511

แรม 10 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2511 แรม 11 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

ศุกร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2511

แรม 12 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

เสาร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2511

แรม 13 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

อาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2511

แรม 14 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

จันทร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2511

แรม 15 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม นพศก 1329

อังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 3 ปี มะแม นพศก 1329

พุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

พฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

เสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

อาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

พุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

พฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

เสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

จันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

อังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

พุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511

ปี มะแม นพศก 1329

แรม 1 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511

แรม 2 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

ศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511

แรม 3 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

เสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511

แรม 4 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 แรม 5 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 แรม 6 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

อังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 แรม 7 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511

ปี มะแม นพศก 1329

แรม 8 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511

แรม 9 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511

แรม 10 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

เสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511

แรม 11 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

อาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 แรม 12 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

จันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 แรม 13 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

อังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 แรม 14 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม นพศก 1329

พุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511

ปี มะแม นพศก 1329

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 4

พฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

เสาร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

จันทร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

อังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

พุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2511 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

ศุกร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

เสาร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

อาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

จันทร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

อังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2511 แรม 1 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

ศุกร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2511

แรม 2 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

เสาร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2511

แรม 3 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2511

แรม 4 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

จันทร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2511

แรม 5 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

อังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2511

แรม 6 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

พุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2511

แรม 7 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2511 แรม 8 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2511

แรม 9 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

เสาร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2511

แรม 10 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2511

แรม 11 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

จันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2511

แรม 12 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

อังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2511

แรม 13 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

พุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2511

แรม 14 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2511 แรม 15 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม นพศก 1329

ศุกร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 5

ปี วอก นพศก 1329

เสาร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 5

ปี วอก นพศก 1329

อาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 5

ปี วอก นพศก 1329

จันทร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 5

ปี วอก นพศก 1329

อังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 5

ปี วอก นพศก 1329

พุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2511ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 5

ปี วอก นพศก 1329

พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2511 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 5

ปี วอก นพศก 1329

ศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2511

ปี วอก นพศก 1329

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 5

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 5

ปี วอก นพศก 1329

อาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 5

ปี วอก นพศก 1329

จันทร์ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 5

ปี วอก นพศก 1329

อังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 5

ปี วอก นพศก 1329

พุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 5

ปี วอก นพศก 1329

พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2511 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 5

ปี วอก นพศก 1329

ศุกร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 5

ปี วอก นพศก 1329

เสาร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2511

แรม 1 คํ่าเดือน 5

ปี วอก นพศก 1329

อาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2511

แรม 2 คํ่าเดือน 5

ปี วอก นพศก 1329

จันทร์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2511

แรม 3 คํ่าเดือน 5

ปี วอก นพศก 1329

อังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2511

แรม 4 คํ่าเดือน 5

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2511

แรม 5 คํ่าเดือน 5

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2511 แรม 6 คํ่าเดือน 5

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2511

แรม 7 คํ่าเดือน 5

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2511

แรม 8 คํ่าเดือน 5

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2511

แรม 9 คํ่าเดือน 5

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2511

แรม 10 คํ่าเดือน 5

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2511

แรม 11 คํ่าเดือน 5

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2511

แรม 12 คํ่าเดือน 5

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2511 แรม 13 คํ่าเดือน 5

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2511

แรม 14 คํ่าเดือน 5

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 แรม 1 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 แรม 2 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 แรม 3 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2511

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

แรม 4 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2511

แรม 5 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2511

แรม 6 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2511

แรม 7 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 แรม 8 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 แรม 9 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 แรม 10 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2511

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

แรม 11 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2511

แรม 12 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

1330

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2511

แรม 13 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2511

แรม 14 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 แรม 15 คํ่าเดือน 6

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2511

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 7

พฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

ศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511

แรม 1 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511

แรม 2 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511 แรม 3 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511

แรม 4 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511

แรม 5 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511 แรม 6 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

1330

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511

แรม 7 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511

แรม 8 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511

แรม 9 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511 แรม 10 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511

แรม 11 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511

แรม 12 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511 แรม 13 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511

แรม 14 คํ่าเดือน 7

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2511 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2511 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

แรม 15 คํ่าเดือน 8

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2511 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2511

แรม 1 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2511

แรม 2 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2511

แรม 3 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2511

แรม 4 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2511

แรม 5 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2511

แรม 6 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2511 แรม 7 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2511

แรม 8 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2511

แรม 9 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2511

แรม 10 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2511

แรม 11 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2511

แรม 12 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2511

แรม 13 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2511 แรม 14 คํ่าเดือน 9

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2511 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2511 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2511

แรม 1 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2511

แรม 2 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2511

แรม 3 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2511

แรม 4 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2511

แรม 5 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2511 แรม 6 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2511

แรม 7 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2511

แรม 8 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2511 แรม 9 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2511

แรม 10 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2511

แรม 11 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2511

แรม 12 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2511 แรม 13 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2511

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

แรม 14 คํ่าเดือน 10

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2511

แรม 15 คํ่าเดือน 10

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2511 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2511 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2511 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2511

แรม 1 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2511

แรม 2 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2511 แรม 3 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2511 แรม 4 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2511

แรม 5 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2511

แรม 6 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2511

แรม 7 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2511

แรม 8 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2511

แรม 9 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2511

แรม 10 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2511 แรม 11 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2511

แรม 12 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2511

แรม 13 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2511

แรม 14 คํ่าเดือน 11

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 แรม 1 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

แรม 2 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511

แรม 3 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511

แรม 4 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511

แรม 5 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 แรม 6 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 แรม 7 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 แรม 8 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

แรม 9 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511

แรม 10 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

ศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 แรม 11 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 แรม 12 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 แรม 13 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 แรม 14 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 แรม 15 คํ่าเดือน 12

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 1

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

ศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 1

พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

ศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2511

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 1

1330

1330

1330

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2511 แรม 1 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2511

แรม 2 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2511

แรม 3 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2511

แรม 4 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2511

แรม 5 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2511

แรม 6 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2511

แรม 7 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2511 แรม 8 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2511

แรม 9 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2511

แรม 10 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2511

แรม 11 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2511

แรม 12 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2511

แรม 13 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2511

แรม 14 คํ่าเดือน 1

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2511 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2511 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2511

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2512 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2512

แรม 1 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2512

แรม 2 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2512

แรม 3 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2512

แรม 4 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2512

แรม 5 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2512

แรม 6 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2512 แรม 7 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2512

แรม 8 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2512

แรม 9 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2512

แรม 10 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2512

แรม 11 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2512

แรม 12 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2512

แรม 13 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2512 แรม 14 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2512

แรม 15 คํ่าเดือน 2

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 3 ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2512 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2512 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 แรม 1 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512

แรม 2 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512

แรม 3 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512

แรม 4 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 แรม 5 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512

แรม 6 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512

แรม 7 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 แรม 8 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 แรม 9 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 แรม 10 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512

แรม 11 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512

ปี วอก สัมฤทธิศก

แรม 12 คํ่าเดือน 3

1330

ปี วอก สัมฤทธิศก

ศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512

แรม 13 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512

แรม 14 คํ่าเดือน 3

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 4

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

ศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 4

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

ศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2512

แรม 1 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2512

แรม 2 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2512 แรม 3 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

1330

1330

1330

พฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2512

แรม 4 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2512

แรม 5 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2512

แรม 6 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2512

แรม 7 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2512

แรม 8 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2512

แรม 9 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2512

แรม 10 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2512 แรม 11 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2512

แรม 12 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2512

แรม 13 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2512

แรม 14 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2512

แรม 15 คํ่าเดือน 4

ปี วอก สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2512 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2512 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 5

พุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2512แรม 1 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

1330

พฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2512 แรม 2 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2512

แรม 3 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2512

แรม 4 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2512

แรม 5 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2512

แรม 6 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2512

แรม 7 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2512แรม 8 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

พฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2512 แรม 9 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

ศุกร์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2512

แรม 10 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

เสาร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2512

แรม 11 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

อาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2512

แรม 12 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

จันทร์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2512

แรม 13 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

อังคารที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2512

แรม 14 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา สัมฤทธิศก

1330

พุธที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2512 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2512 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 แรม 1 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

แรม 2 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

แรม 3 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 แรม 4 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

แรม 5 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 แรม 6 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

แรม 7 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 แรม 8 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

แรม 9 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

แรม 10 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 แรม 11 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 แรม 12 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 แรม 13 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

ปี ระกา เอกศก 1331

แรม 14 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

แรม 15 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

ปี ระกา เอกศก 1331

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 7

พฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

ปี ระกา เอกศก 1331

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 7

พฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

แรม 1 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512

แรม 2 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512

แรม 3 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512

แรม 4 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512

แรม 5 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512 แรม 6 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512

แรม 7 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512

แรม 8 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512

แรม 9 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512

แรม 10 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512

แรม 11 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512

แรม 12 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512 แรม 13 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512

แรม 14 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512 แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512

แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2512

แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2512

แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2512

แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2512

แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2512

แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2512

แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2512

แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2512

แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2512

แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 แรม 15 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8 ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8 ปี ระกา เอกศก 1331
พุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8 ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8 ปี ระกา เอกศก 1331
ศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8 ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8 ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8 ปี ระกา เอกศก 1331
จันทร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8 ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8 ปี ระกา เอกศก 1331
พุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2512

แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2512

แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2512

แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2512

แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2512

แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2512

แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2512

แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2512 แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2512

แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2512

แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2512

แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2512

แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2512

แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2512 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2512 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2512

ปี ระกา เอกศก 1331

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 9

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2512 แรม 1 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2512

แรม 2 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2512

แรม 3 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2512

แรม 4 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2512

แรม 5 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2512

แรม 6 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2512

แรม 7 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2512 แรม 8 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2512

แรม 9 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2512

แรม 10 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2512

แรม 11 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2512

แรม 12 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2512

แรม 13 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2512

แรม 14 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2512 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2512 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2512

ปี ระกา เอกศก 1331

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 10

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2512 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2512 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2512 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2512

แรม 1 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2512

แรม 2 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2512 แรม 3 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2512

แรม 4 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2512

แรม 5 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2512 แรม 6 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2512

แรม 7 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2512

แรม 8 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2512

แรม 9 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2512

แรม 10 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2512

แรม 11 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2512

แรม 12 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2512 แรม 13 คํ่าเดือน 10
พฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2512

ปี ระกา เอกศก 1331

แรม 14 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2512

แรม 15 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2512 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2512 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2512

แรม 1 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2512

แรม 2 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2512

แรม 3 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2512

แรม 4 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2512 แรม 5 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2512

แรม 6 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512

แรม 7 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 แรม 8 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 แรม 9 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 แรม 10 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512

ปี ระกา เอกศก 1331

แรม 11 คํ่าเดือน 11

พฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512

แรม 12 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512

แรม 13 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512

แรม 14 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512

ปี ระกา เอกศก 1331

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512

ปี ระกา เอกศก 1331

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 แรม 1 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 แรม 2 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512

ปี ระกา เอกศก 1331

แรม 3 คํ่าเดือน 12

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512

แรม 4 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 แรม 5 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 แรม 6 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 แรม 7 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2512

แรม 8 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2512

แรม 9 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2512

แรม 10 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2512 แรม 11 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2512

แรม 12 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2512

แรม 13 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2512

แรม 14 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2512

แรม 15 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2512

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2512

แรม 1 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2512 แรม 2 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2512

แรม 3 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2512

แรม 4 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2512

แรม 5 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2512

แรม 6 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2512

แรม 7 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2512

แรม 8 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2513 แรม 9 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2513

แรม 10 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2513

แรม 11 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2513

แรม 12 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2513

แรม 13 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2513

แรม 14 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2513 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2513 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2513 แรม 1 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2513

แรม 2 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2513

แรม 3 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2513

แรม 4 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2513

แรม 5 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2513

แรม 6 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2513

แรม 7 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2513 แรม 8 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2513

แรม 9 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2513

แรม 10 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 แรม 11 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513

แรม 12 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513

แรม 13 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513

แรม 14 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 แรม 15 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 3 ปี ระกา เอกศก 1331
ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 3

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 3

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 3

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 3

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513

ปี ระกา เอกศก 1331

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 3

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 3

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 3

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 3

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 3

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 3

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513

ปี ระกา เอกศก 1331

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 3

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 3

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513

แรม 1 คํ่าเดือน 3

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 แรม 2 คํ่าเดือน 3

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 แรม 3 คํ่าเดือน 3

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 แรม 4 คํ่าเดือน 3

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513

ปี ระกา เอกศก 1331

แรม 5 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513

แรม 6 คํ่าเดือน 3

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513

แรม 7 คํ่าเดือน 3

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513

แรม 8 คํ่าเดือน 3

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2513

แรม 9 คํ่าเดือน 3

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2513

แรม 10 คํ่าเดือน 3

ปี ระกา เอกศก 1331

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2513

แรม 11 คํ่าเดือน 3

พุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2513 แรม 12 คํ่าเดือน 3

ปี ระกา เอกศก 1331

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2513

แรม 13 คํ่าเดือน 3

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2513

แรม 14 คํ่าเดือน 3

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2513 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2513 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2513

แรม 1 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2513

แรม 2 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2513

แรม 3 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2513

แรม 4 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2513 แรม 5 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2513

แรม 6 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2513

แรม 7 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2513

แรม 8 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2513

แรม 9 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

อังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2513

แรม 10 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

พุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2513แรม 11 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2513 แรม 12 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2513

แรม 13 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2513

แรม 14 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2513

แรม 15 คํ่าเดือน 4

ปี ระกา เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

เอกศก 1331

อังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

เอกศก 1331

พุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2513ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2513 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

เอกศก 1331

ศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

เอกศก 1331

เสาร์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

เอกศก 1331

อาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

เอกศก 1331

จันทร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

เอกศก 1331

อังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

เอกศก 1331

พุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

เอกศก 1331

พฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2513 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

โทศก

1332

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2513

แรม 1 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2513

แรม 2 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2513 แรม 3 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2513

แรม 4 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2513

แรม 5 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2513

แรม 6 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2513

แรม 7 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2513

แรม 8 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2513

แรม 9 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2513 แรม 10 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

แรม 11 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

แรม 12 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 แรม 13 คํ่าเดือน 5

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

ปี จอ

โทศก

1332

แรม 14 คํ่าเดือน 5

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 6

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

ศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

ปี จอ

โทศก

1332

ปี จอ

โทศก

แรม 1 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

แรม 2 คํ่าเดือน 6

ศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

แรม 3 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

แรม 4 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 แรม 5 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 แรม 6 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 แรม 7 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

ปี จอ

โทศก

1332

ปี จอ

โทศก

แรม 8 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

แรม 9 คํ่าเดือน 6

ศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

แรม 10 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

แรม 11 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 แรม 12 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513

แรม 13 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513

แรม 14 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513

แรม 15 คํ่าเดือน 6

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

1332

1332

1332

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513

แรม 1 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513

แรม 2 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513 แรม 3 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513

แรม 4 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513

แรม 5 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513

แรม 6 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513 แรม 7 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513

แรม 8 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513

แรม 9 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513 แรม 10 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513

แรม 11 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2513

แรม 12 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2513

แรม 13 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 แรม 14 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2513

แรม 15 คํ่าเดือน 7

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2513

แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2513

แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2513

ปี จอ

โทศก

1332

แรม 6 คํ่าเดือน 8

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2513

แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2513

แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2513

แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2513

แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2513

แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2513

แรม 15 คํ่าเดือน 8

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2513 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2513 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2513

แรม 1 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2513

แรม 2 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2513 แรม 3 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2513

แรม 4 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2513

แรม 5 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2513

แรม 6 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2513

แรม 7 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2513

แรม 8 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2513

แรม 9 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2513 แรม 10 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2513

แรม 11 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2513

แรม 12 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2513

แรม 13 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2513

แรม 14 คํ่าเดือน 9

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2513 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2513 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2513 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2513

แรม 1 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2513 แรม 2 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2513

แรม 3 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2513

แรม 4 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2513 แรม 5 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2513

แรม 6 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2513

แรม 7 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2513

แรม 8 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2513 แรม 9 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2513

แรม 10 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2513

แรม 11 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2513 แรม 12 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2513

แรม 13 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2513

แรม 14 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2513

แรม 15 คํ่าเดือน 10

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

โทศก

1332

พุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2513

แรม 1 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2513

แรม 2 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2513

แรม 3 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2513

แรม 4 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2513

แรม 5 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2513

แรม 6 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2513 แรม 7 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2513

แรม 8 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2513

แรม 9 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2513

แรม 10 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2513

แรม 11 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2513

แรม 12 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2513

แรม 13 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2513 แรม 14 คํ่าเดือน 11

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 12

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 12

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 12

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 12

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 12

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513

ปี จอ

โทศก

1332

ปี จอ

โทศก

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 12

ศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 12

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 12

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 12

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 12

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 12

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513

ปี จอ

โทศก

1332

ปี จอ

โทศก

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 12

ศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 12

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 แรม 1 คํ่าเดือน 12

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 แรม 2 คํ่าเดือน 12

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 แรม 3 คํ่าเดือน 12

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 แรม 4 คํ่าเดือน 12

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513

ปี จอ

โทศก

1332

ปี จอ

โทศก

แรม 5 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513

แรม 6 คํ่าเดือน 12

ศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 แรม 7 คํ่าเดือน 12

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 แรม 8 คํ่าเดือน 12

ปี จอ

โทศก

1332

1332

1332

1332

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 แรม 9 คํ่าเดือน 12

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 แรม 10 คํ่าเดือน 12

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 แรม 11 คํ่าเดือน 12

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513

ปี จอ

โทศก

1332

ปี จอ

โทศก

แรม 12 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513

แรม 13 คํ่าเดือน 12

ศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 แรม 14 คํ่าเดือน 12

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 แรม 15 คํ่าเดือน 12

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2513 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2513 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2513

แรม 1 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2513

แรม 2 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

1332

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2513

แรม 3 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2513 แรม 4 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2513

แรม 5 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2513

แรม 6 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2513

แรม 7 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2513

แรม 8 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2513

แรม 9 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2513

แรม 10 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2513 แรม 11 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2513

แรม 12 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2513

แรม 13 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2513

แรม 14 คํ่าเดือน 1

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2513

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2513 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2514 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2514

ปี จอ

โทศก

1332

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 2

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2514

แรม 1 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2514

แรม 2 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2514 แรม 3 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2514

แรม 4 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2514

แรม 5 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2514

แรม 6 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2514

แรม 7 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2514

แรม 8 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2514

แรม 9 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2514 แรม 10 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2514

แรม 11 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2514

แรม 12 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2514

แรม 13 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2514

แรม 14 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2514

แรม 15 คํ่าเดือน 2

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 3 ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2514 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 3

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 3

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 3

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 3

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 3

ปี จอ

โทศก

1332

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 3

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 3

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 3

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 3

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 3

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 3

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 3

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 3

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 3

ปี จอ

โทศก

1332

ปี จอ

โทศก

พฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

แรม 1 คํ่าเดือน 3

ศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

แรม 2 คํ่าเดือน 3

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

แรม 3 คํ่าเดือน 3

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 แรม 4 คํ่าเดือน 3

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 แรม 5 คํ่าเดือน 3

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 แรม 6 คํ่าเดือน 3

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

ปี จอ

โทศก

1332

ปี จอ

โทศก

แรม 7 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

แรม 8 คํ่าเดือน 3

ศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

แรม 9 คํ่าเดือน 3

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

แรม 10 คํ่าเดือน 3

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 แรม 11 คํ่าเดือน 3

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 แรม 12 คํ่าเดือน 3

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 แรม 13 คํ่าเดือน 3

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

ปี จอ

โทศก

1332

ปี จอ

โทศก

แรม 14 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 4

1332

1332

1332

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

โทศก

1332

พุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2514 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2514 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2514

แรม 1 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2514

แรม 2 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2514

แรม 3 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2514

แรม 4 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2514

แรม 5 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2514

แรม 6 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2514 แรม 7 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2514

แรม 8 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2514

แรม 9 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2514

แรม 10 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2514

แรม 11 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

อังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2514

แรม 12 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

พุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2514

แรม 13 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2514 แรม 14 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2514

แรม 15 คํ่าเดือน 4

ปี จอ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

โทศก

1332

อังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

โทศก

1332

พุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2514 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

โทศก

1332

อังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

โทศก

1332

โทศก

1332

พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2514 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

โทศก

1332

เสาร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

โทศก

1332

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2514

แรม 1 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

โทศก

1332

จันทร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2514

แรม 2 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

โทศก

1332

อังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2514

แรม 3 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

โทศก

1332

พุธที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2514

แรม 4 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

โทศก

1332

พุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2514ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2514 แรม 5 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

โทศก

1332

ศุกร์ ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2514

แรม 6 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2514

แรม 7 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2514

แรม 8 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2514

แรม 9 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2514

แรม 10 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2514

แรม 11 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2514 แรม 12 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2514

แรม 13 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2514

แรม 14 คํ่าเดือน 5

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2514 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 แรม 1 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 แรม 2 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2514

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ปี กนุ

ตรี ศก

แรม 3 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2514

แรม 4 คํ่าเดือน 6

ศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2514

แรม 5 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2514

แรม 6 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 แรม 7 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 แรม 8 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 แรม 9 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2514

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ปี กนุ

ตรี ศก

แรม 10 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2514

แรม 11 คํ่าเดือน 6

ศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2514

แรม 12 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2514

แรม 13 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 แรม 14 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 แรม 15 คํ่าเดือน 6

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2514

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ปี กนุ

ตรี ศก

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 7

พฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 7

ศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 7

1333

1333

1333

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514

แรม 1 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514 แรม 2 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514

แรม 3 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514

แรม 4 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514 แรม 5 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514

แรม 6 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514

แรม 7 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514

แรม 8 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514 แรม 9 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514

แรม 10 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514

แรม 11 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514 แรม 12 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514

แรม 13 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514

แรม 14 คํ่าเดือน 7

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

แรม 12 คํ่าเดือน 8

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 แรม 15 คํ่าเดือน 8

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2514

แรม 1 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2514

แรม 2 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2514

แรม 3 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2514

แรม 4 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2514

แรม 5 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2514 แรม 6 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2514

แรม 7 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2514

แรม 8 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2514

แรม 9 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2514

แรม 10 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2514

แรม 11 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2514

แรม 12 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2514 แรม 13 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2514

แรม 14 คํ่าเดือน 9

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2514 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2514

แรม 1 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2514

แรม 2 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2514

แรม 3 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2514

แรม 4 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2514 แรม 5 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2514

แรม 6 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2514

แรม 7 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2514 แรม 8 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2514

แรม 9 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2514

แรม 10 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2514

แรม 11 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2514 แรม 12 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2514

แรม 13 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2514

แรม 14 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2514 แรม 15 คํ่าเดือน 10

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2514 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2514 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2514 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2514

แรม 1 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ตรี ศก

1333

พุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2514 แรม 2 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

พฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2514

แรม 3 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2514

แรม 4 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2514

แรม 5 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2514

แรม 6 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2514

แรม 7 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2514

แรม 8 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2514

แรม 9 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2514 แรม 10 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2514

แรม 11 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2514

แรม 12 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2514

แรม 13 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2514

แรม 14 คํ่าเดือน 11

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2514 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2514 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ปี กนุ

ตรี ศก

แรม 1 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

แรม 2 คํ่าเดือน 12

ศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

แรม 3 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

แรม 4 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 แรม 5 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 แรม 6 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 แรม 7 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ปี กนุ

ตรี ศก

แรม 8 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

แรม 9 คํ่าเดือน 12

ศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 แรม 10 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 แรม 11 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 แรม 12 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 แรม 13 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 แรม 14 คํ่าเดือน 12

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

1333

1333

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

แรม 15 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

ปี กนุ

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 1

ตรี ศก

1333

ปี กนุ

ตรี ศก

ศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ปี กนุ

ตรี ศก

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 1

พฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 1

ศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2514

แรม 1 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2514

แรม 2 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2514

แรม 3 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2514

แรม 4 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2514

แรม 5 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2514

แรม 6 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2514 แรม 7 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2514

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

แรม 8 คํ่าเดือน 1

1333

1333

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2514

แรม 9 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2514

แรม 10 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2514

แรม 11 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2514

แรม 12 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2514

แรม 13 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2514 แรม 14 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2514

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2515

แรม 1 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2515

แรม 2 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2515

แรม 3 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2515

แรม 4 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2515

แรม 5 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2515 แรม 6 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2515

แรม 7 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2515

แรม 8 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2515

แรม 9 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2515

แรม 10 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2515

แรม 11 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2515

แรม 12 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2515 แรม 13 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2515

แรม 14 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2515

แรม 15 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 3 ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2515 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2515 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2515

แรม 1 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

แรม 2 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

แรม 3 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 แรม 4 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

แรม 5 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

แรม 6 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 แรม 7 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

แรม 8 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

แรม 9 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

แรม 10 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ปี กนุ

ตรี ศก

พฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

แรม 11 คํ่าเดือน 3

ศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

แรม 12 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

แรม 13 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 แรม 14 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ปี กนุ

ตรี ศก

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 4

พฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 4

ศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

1333

1333

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ปี กนุ

ตรี ศก

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 4

พฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 4

ศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 แรม 1 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2515 แรม 2 คํ่าเดือน 4

ตรี ศก

1333

ปี กนุ

พฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2515

แรม 3 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2515

แรม 4 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2515

แรม 5 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2515

แรม 6 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2515

แรม 7 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2515

แรม 8 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ตรี ศก

1333

พุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2515 แรม 9 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

พฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2515

แรม 10 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2515

แรม 11 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2515

แรม 12 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2515

แรม 13 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2515

แรม 14 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

อังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2515

แรม 15 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

ตรี ศก

1333

พุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

1333

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

อังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

พุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2515 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

อังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

พุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2515 แรม 1 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2515

แรม 2 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2515

แรม 3 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2515

แรม 4 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2515

แรม 5 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

อังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2515

แรม 6 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

พุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2515แรม 7 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2515 แรม 8 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2515

แรม 9 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2515

แรม 10 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2515

แรม 11 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

จันทร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2515

แรม 12 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

อังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2515

แรม 13 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

พุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2515

แรม 14 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด ตรี ศก

1333

พฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2515 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด ตรี ศก

1333

ศุกร์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด ตรี ศก

1333

เสาร์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด ตรี ศก

1333

อาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2515 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2515 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2515

แรม 1 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2515

แรม 2 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2515

แรม 3 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2515

แรม 4 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 แรม 5 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2515

แรม 6 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 แรม 7 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2515

แรม 8 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2515

แรม 9 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 แรม 10 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2515

แรม 11 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 แรม 12 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2515

ปี ชวด จัตวาศก 1334

แรม 13 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2515

แรม 14 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2515

แรม 15 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2515

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 7

พฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2515

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 7

พฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2515
ศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 7

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 แรม 1 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 แรม 2 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 แรม 3 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2515

แรม 4 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515 แรม 5 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515

แรม 6 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515

แรม 7 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515

แรม 8 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515

แรม 9 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515

แรม 10 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515

แรม 11 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515 แรม 12 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515

แรม 13 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515

แรม 14 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515

แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515

แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515

แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515 แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515

แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2515

แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2515

แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2515

แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2515

แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2515

แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2515

แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2515

ปี ชวด จัตวาศก 1334

แรม 15 คํ่าเดือน 8

อังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8 ปี ชวด จัตวาศก 1334
พุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8 ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8 ปี ชวด จัตวาศก 1334
ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8 ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8 ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8 ปี ชวด จัตวาศก 1334
จันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8 ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8 ปี ชวด จัตวาศก 1334
พุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8 ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2515

แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2515

แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2515

แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2515

แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2515

แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2515

แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2515 แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2515

แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2515

แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2515

แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2515

แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2515

แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2515

แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2515 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2515 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2515 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2515

แรม 1 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2515

แรม 2 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2515

แรม 3 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2515

แรม 4 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2515

แรม 5 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2515

แรม 6 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2515 แรม 7 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2515

แรม 8 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2515

แรม 9 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2515

แรม 10 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2515

แรม 11 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2515

แรม 12 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2515

แรม 13 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2515 แรม 14 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2515 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2515 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2515 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2515 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2515

แรม 1 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2515 แรม 2 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2515

แรม 3 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2515

แรม 4 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2515

แรม 5 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2515 แรม 6 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515

แรม 7 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2515

แรม 8 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515

แรม 9 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2515

แรม 10 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2515

แรม 11 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แรม 12 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2515

แรม 13 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2515

แรม 14 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2515

แรม 15 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2515 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2515 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2515

แรม 1 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2515

แรม 2 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2515

แรม 3 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แรม 4 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2515

แรม 5 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2515

แรม 6 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2515

แรม 7 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2515

แรม 8 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2515

แรม 9 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515

แรม 10 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515

แรม 11 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515

แรม 12 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515

แรม 13 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 แรม 14 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 12

ศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 แรม 1 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515

ปี ชวด จัตวาศก 1334

แรม 2 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515

แรม 3 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 แรม 4 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 แรม 5 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 แรม 6 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 แรม 7 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 แรม 8 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515

ปี ชวด จัตวาศก 1334

แรม 9 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515

แรม 10 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2515

แรม 11 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2515

แรม 12 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2515

แรม 13 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2515

แรม 14 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2515

แรม 15 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2515

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2515 แรม 1 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2515

แรม 2 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2515

แรม 3 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2515

แรม 4 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2515

แรม 5 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2515

แรม 6 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2515

แรม 7 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 แรม 8 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2515

แรม 9 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2515

แรม 10 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2515

แรม 11 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2516

แรม 12 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2516

แรม 13 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2516

แรม 14 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2516

แรม 1 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2516

แรม 2 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2516

แรม 3 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2516

แรม 4 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2516

แรม 5 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2516

แรม 6 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2516 แรม 7 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2516

แรม 8 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2516

แรม 9 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2516

แรม 10 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2516

แรม 11 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2516

แรม 12 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2516

แรม 13 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 แรม 14 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

แรม 15 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 3 ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 3

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 แรม 1 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 แรม 2 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 แรม 3 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

ปี ชวด จัตวาศก 1334

แรม 4 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

แรม 5 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

แรม 6 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

แรม 7 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 แรม 8 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 แรม 9 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 แรม 10 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

แรม 11 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2516

แรม 12 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2516

แรม 13 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2516

แรม 14 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2516

แรม 1 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2516

แรม 2 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2516

แรม 3 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2516 แรม 4 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2516

แรม 5 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2516

แรม 6 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2516

แรม 7 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2516

แรม 8 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2516

แรม 9 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2516

แรม 10 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2516 แรม 11 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2516

แรม 12 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2516

แรม 13 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2516

แรม 14 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2516

แรม 15 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด จัตวาศก 1334

อังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

จัตวาศก 1334

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2516ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2516 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

จัตวาศก 1334

อังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

จัตวาศก 1334

พุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

จัตวาศก 1334

พฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2516 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

จัตวาศก 1334

ศุกร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

จัตวาศก 1334

เสาร์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

จัตวาศก 1334

อาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

จัตวาศก 1334

จันทร์ ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2516

แรม 1 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2516 แรม 2 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2516

แรม 3 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2516

แรม 4 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2516

แรม 5 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2516

แรม 6 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2516

แรม 7 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2516

แรม 8 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2516 แรม 9 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2516

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

แรม 10 คํ่าเดือน 5

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2516

แรม 11 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2516

แรม 12 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2516

แรม 13 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 แรม 14 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2516

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2516

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2516

แรม 1 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2516

แรม 2 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2516

แรม 3 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 แรม 4 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 แรม 5 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 แรม 6 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2516

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

แรม 7 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2516

แรม 8 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2516

แรม 9 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2516

แรม 10 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 แรม 11 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 แรม 12 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 แรม 13 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2516

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

แรม 14 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2516

แรม 15 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516

แรม 1 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516 แรม 2 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516

แรม 3 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516

แรม 4 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516

แรม 5 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516 แรม 6 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516

แรม 7 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516

แรม 8 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516 แรม 9 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516

แรม 10 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516

แรม 11 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516

แรม 12 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516 แรม 13 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516

แรม 14 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2516

แรม 15 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2516

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

แรม 15 คํ่าเดือน 8

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 9

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2516

แรม 1 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2516 แรม 2 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2516

แรม 3 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2516

แรม 4 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2516

แรม 5 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2516

แรม 6 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2516

แรม 7 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2516

แรม 8 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2516 แรม 9 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2516

แรม 10 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2516

แรม 11 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2516

แรม 12 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2516

แรม 13 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2516

แรม 14 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2516 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2516 แรม 1 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2516

แรม 2 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2516

แรม 3 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2516 แรม 4 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2516

แรม 5 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2516

แรม 6 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2516

แรม 7 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2516 แรม 8 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2516

แรม 9 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2516

แรม 10 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2516 แรม 11 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2516

แรม 12 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2516

แรม 13 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2516

แรม 14 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2516 แรม 15 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2516 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2516

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 11

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2516

แรม 1 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516

แรม 2 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2516

แรม 3 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516

แรม 4 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2516

แรม 5 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2516 แรม 6 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2516

แรม 7 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2516

แรม 8 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2516

แรม 9 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2516

แรม 10 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2516

แรม 11 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2516

แรม 12 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2516 แรม 13 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2516

แรม 14 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516
ศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 แรม 1 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 แรม 2 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 แรม 3 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

แรม 4 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516

แรม 5 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 แรม 6 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 แรม 7 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 แรม 8 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 แรม 9 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 แรม 10 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

แรม 11 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516

แรม 12 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 แรม 13 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 แรม 14 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 แรม 15 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 1

พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2516

แรม 1 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2516

แรม 2 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2516 แรม 3 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2516

แรม 4 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2516

แรม 5 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2516

แรม 6 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2516

แรม 7 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2516

แรม 8 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2516

แรม 9 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2516 แรม 10 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2516

แรม 11 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2516

แรม 12 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2516

แรม 13 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2516

แรม 14 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2516 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2516

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2517 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2517

แรม 1 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2517 แรม 2 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2517

แรม 3 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2517

แรม 4 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2517

แรม 5 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2517

แรม 6 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2517

แรม 7 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2517

แรม 8 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2517 แรม 9 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2517

แรม 10 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2517

แรม 11 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2517

แรม 12 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2517

แรม 13 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2517

แรม 14 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2517

แรม 15 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2517 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 3 ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2517 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517

แรม 1 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517

แรม 2 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 แรม 3 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 แรม 4 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 แรม 5 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

แรม 6 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517

แรม 7 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517

แรม 8 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517

แรม 9 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 แรม 10 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 แรม 11 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 แรม 12 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

แรม 13 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517

แรม 14 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 4

พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2517 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2517

แรม 1 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2517

แรม 2 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2517

แรม 3 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2517

แรม 4 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2517

แรม 5 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2517 แรม 6 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2517

แรม 7 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2517

แรม 8 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2517

แรม 9 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2517

แรม 10 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2517

แรม 11 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2517

แรม 12 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2517 แรม 13 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2517

แรม 14 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2517

แรม 15 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เบญจศก 1335

อังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เบญจศก 1335

พุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2517 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2517

ปี ขาล

เบญจศก 1335

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 5

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เบญจศก 1335

อังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เบญจศก 1335

พุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2517ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2517 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2517

แรม 1 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เบญจศก 1335

อังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2517

แรม 2 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เบญจศก 1335

พุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2517

แรม 3 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เบญจศก 1335

พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2517 แรม 4 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เบญจศก 1335

ศุกร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2517

แรม 5 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เบญจศก 1335

เสาร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2517

แรม 6 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เบญจศก 1335

อาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2517

แรม 7 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เบญจศก 1335

จันทร์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2517

แรม 8 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เบญจศก 1335

อังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2517

แรม 9 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2517

แรม 10 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2517 แรม 11 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2517

แรม 12 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2517

แรม 13 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2517

แรม 14 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2517 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 แรม 1 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

แรม 2 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 แรม 3 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

แรม 4 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

แรม 5 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 แรม 6 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 แรม 7 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 แรม 8 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

ปี ขาล

ฉศก

1336

ปี ขาล

ฉศก

แรม 9 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

แรม 10 คํ่าเดือน 6

1336

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

แรม 11 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

แรม 12 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 แรม 13 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 แรม 14 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 แรม 15 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

ปี ขาล

ฉศก

1336

ปี ขาล

ฉศก

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 7

พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 7

ศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

ปี ขาล

ฉศก

1336

ปี ขาล

ฉศก

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 7

พฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 7

ศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517 แรม 1 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517

แรม 2 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517

แรม 3 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517

แรม 4 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

1336

1336

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517

แรม 5 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517

แรม 6 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517

แรม 7 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517 แรม 8 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517

แรม 9 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517

แรม 10 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517 แรม 11 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517

แรม 12 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517

แรม 13 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517

แรม 14 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

แรม 15 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2517 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2517

แรม 1 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2517

แรม 2 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2517

แรม 3 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2517

แรม 4 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2517 แรม 5 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2517

แรม 6 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2517

แรม 7 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2517

แรม 8 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2517

แรม 9 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2517

แรม 10 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2517

แรม 11 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2517 แรม 12 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2517

แรม 13 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2517

แรม 14 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2517 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2517 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2517

แรม 1 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2517

แรม 2 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2517

แรม 3 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2517 แรม 4 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2517

แรม 5 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2517

แรม 6 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2517

แรม 7 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2517

แรม 8 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2517

แรม 9 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2517

แรม 10 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2517 แรม 11 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2517

ปี ขาล

ฉศก

1336

แรม 12 คํ่าเดือน 10

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2517

แรม 13 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2517 แรม 14 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2517

แรม 15 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2517 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2517 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2517 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2517 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

ฉศก

1336

พุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2517 แรม 1 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

พฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2517

แรม 2 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2517

แรม 3 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2517

แรม 4 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2517

แรม 5 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2517

แรม 6 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2517

แรม 7 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2517 แรม 9 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2517

แรม 10 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2517

แรม 11 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2517

แรม 12 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2517

แรม 13 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2517

แรม 14 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2517 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2517 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2517 แรม 1 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2517 แรม 8 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

1336

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517

แรม 2 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517

แรม 3 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 แรม 4 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 แรม 5 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 แรม 6 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517

ปี ขาล

ฉศก

1336

ปี ขาล

ฉศก

แรม 7 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517

แรม 8 คํ่าเดือน 12

ศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517

แรม 9 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517

แรม 10 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 แรม 11 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 แรม 12 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 แรม 13 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517

ปี ขาล

ฉศก

1336

ปี ขาล

ฉศก

แรม 14 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517

แรม 15 คํ่าเดือน 12

ศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517

ปี ขาล

ฉศก

1336

ปี ขาล

ฉศก

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 1

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 1

ศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

1336

1336

1336

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517

ปี ขาล

ฉศก

1336

ปี ขาล

ฉศก

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 1

พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 1

ศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 แรม 1 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2517

แรม 2 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2517

แรม 3 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2517

แรม 4 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2517

แรม 5 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2517 แรม 6 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2517

แรม 7 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2517

แรม 8 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2517

แรม 9 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2517

แรม 10 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2517

แรม 11 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2517

แรม 12 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2517 แรม 13 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2517

แรม 14 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

1336

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2517 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2517 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2517

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2517

แรม 1 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2517

แรม 2 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2517

แรม 3 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2518

แรม 4 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2518 แรม 5 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2518

แรม 6 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2518

แรม 7 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2518

แรม 8 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2518

แรม 9 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2518

แรม 10 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2518

แรม 11 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2518 แรม 12 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2518

แรม 13 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2518

แรม 14 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2518

แรม 15 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 3 ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2518

แรม 1 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2518

แรม 2 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2518 แรม 3 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2518

แรม 4 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

แรม 5 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 แรม 6 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

แรม 7 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

แรม 8 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

แรม 9 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 แรม 10 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

แรม 11 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

แรม 12 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 แรม 13 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 แรม 14 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

ปี ขาล

ฉศก

1336

ปี ขาล

ฉศก

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 4

พฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 4

ศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

ปี ขาล

ฉศก

1336

ปี ขาล

ฉศก

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 4

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 4

ศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

ปี ขาล

ฉศก

1336

ปี ขาล

ฉศก

ฉศก

1336

แรม 1 คํ่าเดือน 4

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
ศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

แรม 2 คํ่าเดือน 4

แรม 3 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

1336

1336

1336

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2518

แรม 4 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2518

แรม 5 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2518

แรม 6 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2518

แรม 7 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

ฉศก

1336

ฉศก

1336

พุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2518 แรม 8 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

พฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2518

แรม 9 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2518

แรม 10 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2518

แรม 11 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2518

แรม 12 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2518

แรม 13 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

ฉศก

1336

อังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2518

แรม 14 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

ฉศก

1336

พุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2518

แรม 15 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

อังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

พุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

พุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2518

แรม 1 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2518

แรม 2 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2518

แรม 3 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2518

แรม 4 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

อังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2518

แรม 5 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

พุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2518แรม 6 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2518 แรม 7 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2518

แรม 8 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2518

แรม 9 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2518

แรม 10 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2518

แรม 11 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

อังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2518

แรม 12 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

พุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2518แรม 13 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

พฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2518 แรม 14 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ฉศก

1336

ศุกร์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ฉศก

1336

เสาร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ฉศก

1336

อาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ฉศก

1336

จันทร์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ฉศก

1336

อังคารที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ฉศก

1336

พุธที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2518 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2518 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2518

แรม 1 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2518

แรม 2 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2518

แรม 3 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2518

แรม 4 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518

แรม 5 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 แรม 6 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

แรม 7 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

แรม 8 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 แรม 9 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

แรม 10 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 แรม 11 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

แรม 12 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 แรม 13 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

แรม 14 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

แรม 15 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 7

พฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 7

พฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 แรม 1 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 แรม 2 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

ปี เถาะ สัปตศก 1337

แรม 3 คํ่าเดือน 7

พฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

แรม 4 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

แรม 5 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

แรม 6 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518

แรม 7 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518

แรม 8 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518

แรม 9 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518

แรม 10 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518 แรม 11 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518

แรม 12 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518

แรม 13 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518

แรม 14 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518

แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518

แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518 แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518

แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518

แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518 แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2518

แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518

แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2518

แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2518

แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2518

แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2518

แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2518

แรม 15 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8 ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8 ปี เถาะ สัปตศก 1337
ศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8 ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8 ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8 ปี เถาะ สัปตศก 1337
จันทร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8 ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8 ปี เถาะ สัปตศก 1337
พุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8 ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8 ปี เถาะ สัปตศก 1337
ศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2518

แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2518

แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2518

แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2518

แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2518

แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2518

แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2518

แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2518

แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2518

แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2518

แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2518 แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2518

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 9

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2518

แรม 1 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2518

แรม 2 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2518

แรม 3 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2518

แรม 4 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2518

แรม 5 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2518 แรม 6 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2518

แรม 7 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2518

แรม 8 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2518

แรม 9 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2518

แรม 10 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2518

แรม 11 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2518

แรม 12 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2518 แรม 13 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2518

แรม 14 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2518 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2518 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2518 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2518 แรม 1 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2518

แรม 2 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2518

แรม 3 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2518

แรม 4 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2518 แรม 5 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2518

แรม 6 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2518

แรม 7 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2518 แรม 8 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2518

แรม 9 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2518

แรม 10 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 แรม 11 คํ่าเดือน 10
พฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2518

ปี เถาะ สัปตศก 1337

แรม 12 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2518

แรม 13 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2518

แรม 14 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2518

แรม 15 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2518

แรม 1 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2518

แรม 2 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2518 แรม 3 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2518

แรม 4 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2518

แรม 5 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2518

แรม 6 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2518

แรม 7 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2518

แรม 8 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2518

แรม 9 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2518 แรม 10 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2518

แรม 11 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518

แรม 12 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 แรม 13 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 แรม 14 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518

ปี เถาะ สัปตศก 1337

แรม 1 คํ่าเดือน 12

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518

แรม 2 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 แรม 3 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 แรม 4 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 แรม 5 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 แรม 6 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 แรม 7 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518

ปี เถาะ สัปตศก 1337

แรม 8 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518

แรม 9 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 แรม 10 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 แรม 11 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 แรม 12 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2518

แรม 13 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518

แรม 14 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2518

แรม 15 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2518

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2518 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2518

แรม 1 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2518

แรม 2 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2518

แรม 3 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2518

แรม 4 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2518

แรม 5 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2518

แรม 6 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2518 แรม 7 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2518

แรม 8 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2518

แรม 9 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2518

แรม 10 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2518

แรม 11 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2518

แรม 12 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2518

แรม 13 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2519 แรม 14 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2519

แรม 1 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2519

แรม 2 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2519

แรม 3 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2519

แรม 4 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2519

แรม 5 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2519 แรม 6 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2519

แรม 7 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2519

แรม 8 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2519

แรม 9 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2519

แรม 10 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2519

แรม 11 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2519

แรม 12 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2519 แรม 13 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2519

ปี เถาะ สัปตศก 1337

แรม 14 คํ่าเดือน 2

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2519

แรม 15 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 3 ปี เถาะ สัปตศก 1337
จันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 แรม 1 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 แรม 2 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519

ปี เถาะ สัปตศก 1337

แรม 3 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519

แรม 4 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519

แรม 5 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519

แรม 6 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 แรม 7 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 แรม 8 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 แรม 9 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519

ปี เถาะ สัปตศก 1337

แรม 10 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519

แรม 11 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519

แรม 12 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519

แรม 13 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 แรม 14 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2519

แรม 1 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2519

แรม 2 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2519 แรม 3 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2519

แรม 4 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2519

แรม 5 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2519

แรม 6 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2519

แรม 7 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2519

แรม 8 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2519

แรม 9 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2519 แรม 10 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2519

แรม 11 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2519

แรม 12 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2519

แรม 13 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2519

แรม 14 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

อังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2519

แรม 15 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ สัปตศก 1337

พุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2519 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง สัปตศก 1337

จันทร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง สัปตศก 1337

อังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง สัปตศก 1337

พุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2519ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2519 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง สัปตศก 1337

เสาร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง สัปตศก 1337

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง สัปตศก 1337

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง สัปตศก 1337

อังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง สัปตศก 1337

พุธที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง สัปตศก 1337

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2519 แรม 1 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง สัปตศก 1337

ศุกร์ ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2519

แรม 2 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2519

แรม 3 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2519

แรม 4 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2519

แรม 5 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519

แรม 6 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2519

แรม 7 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2519 แรม 8 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2519

แรม 9 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2519

แรม 10 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2519

แรม 11 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2519

แรม 12 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2519

แรม 13 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2519

แรม 14 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2519 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2519

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 6

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2519

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2519

แรม 1 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2519

แรม 2 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 แรม 3 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 แรม 4 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 แรม 5 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2519

ปี มะโรง อัฐศก 1338

แรม 6 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2519

แรม 7 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2519

แรม 8 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2519

แรม 9 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 แรม 10 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 แรม 11 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 แรม 12 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2519

ปี มะโรง อัฐศก 1338

แรม 13 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2519

แรม 14 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2519

แรม 15 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519 แรม 1 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519

แรม 2 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519

แรม 3 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519

แรม 4 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519 แรม 5 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519

แรม 6 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519

แรม 7 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519 แรม 8 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519

แรม 9 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519

แรม 10 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519

แรม 11 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519 แรม 12 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519

แรม 13 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519

แรม 14 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2519

แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2519

แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2519

ปี มะโรง อัฐศก 1338

แรม 5 คํ่าเดือน 8

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2519

แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2519

แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2519

แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2519

แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2519

แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2519

ปี มะโรง อัฐศก 1338

แรม 15 คํ่าเดือน 8

อังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2519

แรม 1 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2519 แรม 2 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2519

แรม 3 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2519

แรม 4 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2519

แรม 5 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2519

แรม 6 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2519

แรม 7 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2519

แรม 8 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2519 แรม 9 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2519

แรม 10 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2519

แรม 11 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2519

แรม 12 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2519

แรม 13 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2519

แรม 14 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2519 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2519 แรม 1 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2519

แรม 2 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2519

แรม 3 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2519 แรม 4 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2519

แรม 5 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2519

แรม 6 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2519

แรม 7 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2519 แรม 8 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2519

แรม 9 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2519

แรม 10 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2519 แรม 11 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2519

แรม 12 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2519

แรม 13 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2519

แรม 14 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2519 แรม 15 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2519 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2519 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2519

แรม 1 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2519

แรม 2 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2519

แรม 3 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2519

แรม 4 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2519

แรม 5 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2519 แรม 6 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2519

แรม 7 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2519

แรม 8 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2519

แรม 9 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2519

แรม 10 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2519

แรม 11 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2519

แรม 12 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 แรม 13 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519

แรม 14 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 แรม 1 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 แรม 2 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 แรม 3 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519

ปี มะโรง อัฐศก 1338

แรม 4 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519

แรม 5 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 แรม 6 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 แรม 7 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 แรม 8 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 แรม 9 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 แรม 10 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519

ปี มะโรง อัฐศก 1338

แรม 11 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519

แรม 12 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 แรม 13 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 แรม 14 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 แรม 15 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 1

พฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2519

แรม 1 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2519

แรม 2 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2519 แรม 3 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2519

แรม 4 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2519

แรม 5 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2519

แรม 6 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2519

แรม 7 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2519

แรม 8 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2519

แรม 9 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2519 แรม 10 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2519

แรม 11 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2519

แรม 12 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2519

แรม 13 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2519

แรม 14 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2519

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2519 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2519

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 2

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2520

แรม 1 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2520 แรม 2 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2520

แรม 3 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2520

แรม 4 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2520

แรม 5 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2520

แรม 6 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2520

แรม 7 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2520

แรม 8 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2520 แรม 9 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2520

แรม 10 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2520

แรม 11 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2520

แรม 12 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2520

แรม 13 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2520

แรม 14 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2520

แรม 15 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 3 ปี มะโรง อัฐศก 1338
ศุกร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

แรม 1 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

แรม 2 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 แรม 3 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

แรม 4 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

แรม 5 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

แรม 6 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

แรม 7 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

แรม 8 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

แรม 9 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 แรม 10 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 แรม 11 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 แรม 12 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

ปี มะโรง อัฐศก 1338

แรม 13 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

แรม 14 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 4

พฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2520

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 4

พุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2520

แรม 1 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2520

แรม 2 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2520

แรม 3 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2520

แรม 4 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2520 แรม 5 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2520 แรม 6 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2520

แรม 7 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2520

แรม 8 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2520

แรม 9 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2520

แรม 10 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2520

แรม 11 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2520

แรม 12 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2520 แรม 13 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2520

แรม 14 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2520

แรม 15 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

อังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

พุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

อังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

พุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2520

แรม 1 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

อังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2520

แรม 2 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

พุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2520แรม 3 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2520 แรม 4 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2520

แรม 5 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2520

แรม 6 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

อาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2520

แรม 7 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

จันทร์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2520

แรม 8 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

อังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2520

แรม 9 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

พุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2520

แรม 10 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

พฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2520 แรม 11 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

ศุกร์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2520

แรม 12 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง อัฐศก 1338

เสาร์ ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2520

แรม 13 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2520

แรม 14 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2520 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2520 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 แรม 1 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2520

แรม 2 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 แรม 3 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2520

แรม 4 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2520

แรม 5 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 แรม 6 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2520

แรม 7 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 แรม 8 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2520

ปี มะเส็ง นพศก 1339

แรม 9 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2520

แรม 10 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2520

แรม 11 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2520

แรม 12 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 แรม 13 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 แรม 14 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 แรม 15 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2520

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 7

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 7

พฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2520

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520 แรม 1 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520

แรม 2 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520

แรม 3 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520

แรม 4 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520

แรม 5 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520

แรม 6 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520

แรม 7 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520 แรม 8 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520

แรม 9 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520

แรม 10 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520 แรม 11 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520

แรม 12 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520

แรม 13 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520

แรม 14 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2520 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2520

แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2520

แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2520

แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2520

แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2520

แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2520

แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2520

แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2520

ปี มะเส็ง นพศก 1339

แรม 11 คํ่าเดือน 8

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2520

แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2520

แรม 15 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8 ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8 ปี มะเส็ง นพศก 1339
จันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8 ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8 ปี มะเส็ง นพศก 1339
พุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8 ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8 ปี มะเส็ง นพศก 1339
ศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8 ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8 ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8 ปี มะเส็ง นพศก 1339
จันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2520

แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2520

แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2520

แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2520 แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2520

แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2520

แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2520

แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2520

แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2520

แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2520

แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2520 แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2520

แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2520

แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2520

แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2520

แรม 1 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2520

แรม 2 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2520 แรม 3 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2520

แรม 4 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2520

แรม 5 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2520

แรม 6 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2520

แรม 7 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2520

แรม 8 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2520

แรม 9 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2520 แรม 10 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2520

แรม 11 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2520

แรม 12 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2520 แรม 13 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2520

แรม 14 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2520 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2520 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2520 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2520 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2520

แรม 1 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2520 แรม 2 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2520

แรม 3 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520

แรม 4 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2520

แรม 5 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2520

แรม 6 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2520

แรม 7 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2520 แรม 8 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2520

แรม 9 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2520

แรม 10 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2520

แรม 11 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2520

แรม 12 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2520

แรม 13 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2520

แรม 14 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2520

แรม 15 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2520

แรม 1 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2520

แรม 2 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2520

แรม 3 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2520

แรม 4 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 แรม 5 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520

ปี มะเส็ง นพศก 1339

แรม 6 คํ่าเดือน 11

พฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520

แรม 7 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520

แรม 8 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520

แรม 9 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 แรม 10 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 แรม 11 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 แรม 12 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520

แรม 13 คํ่าเดือน 11

พฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520

ปี มะเส็ง นพศก 1339

แรม 14 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 แรม 1 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 แรม 2 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 แรม 3 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 แรม 4 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520

แรม 5 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2520 แรม 6 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2520

ปี มะเส็ง นพศก 1339

แรม 7 คํ่าเดือน 12

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2520

แรม 8 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2520

แรม 9 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520

แรม 10 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2520

แรม 11 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2520

แรม 12 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2520 แรม 13 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2520

แรม 14 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2520

แรม 15 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2520 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง นพศก 1339

อาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2520

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง นพศก 1339

จันทร์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2520

แรม 1 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2520

แรม 2 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2520

แรม 3 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง นพศก 1339

พฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2520 แรม 4 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2520

แรม 5 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง นพศก 1339

เสาร์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2520

แรม 6 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง นพศก 1339

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

