อังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551

แรม 8 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

นพศก 1369

พุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2551

แรม 9 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

นพศก 1369

พฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2551 แรม 10 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

นพศก 1369

ศุกร์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2551

แรม 11 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

นพศก 1369

เสาร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2551

แรม 12 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

นพศก 1369

อาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

แรม 13 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

นพศก 1369

จันทร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2551

แรม 14 คํ่าเดือน 1

ปี กนุ

นพศก 1369

อังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

พุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

ศุกร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

เสาร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

อาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

จันทร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

อังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

พุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

ศุกร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

เสาร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

อาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

จันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

อังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

พุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551

แรม 1 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

พฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 แรม 2 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551

แรม 3 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

เสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2551

แรม 4 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

อาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2551

แรม 5 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

จันทร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2551

แรม 6 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

อังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551

แรม 7 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

พุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2551

แรม 8 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 แรม 9 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

แรม 10 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

เสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

แรม 11 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

อาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 แรม 12 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

จันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

แรม 13 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

อังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

แรม 14 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

แรม 15 คํ่าเดือน 2

ปี กนุ

นพศก 1369

พฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 3 ปี กนุ

นพศก 1369

ศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

เสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

จันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ปี กนุ

นพศก 1369

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

ศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

เสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ปี กนุ

นพศก 1369

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

ศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

แรม 1 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

เสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

แรม 2 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 แรม 3 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

จันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 แรม 4 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

อังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 แรม 5 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ปี กนุ

นพศก 1369

แรม 6 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

แรม 7 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

ศุกร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

แรม 8 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

เสาร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551

แรม 9 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

อาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2551

แรม 10 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

จันทร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551

แรม 11 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

อังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2551

แรม 12 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

พุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2551 แรม 13 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

พฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2551

แรม 14 คํ่าเดือน 3

ปี กนุ

นพศก 1369

ศุกร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

เสาร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

อาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

จันทร์ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

อังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

พุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2551 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

ศุกร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

เสาร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

อาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

จันทร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

อังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

พุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

พฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2551 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

ศุกร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

เสาร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2551

แรม 1 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

อาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2551

แรม 2 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

จันทร์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2551

แรม 3 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

อังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2551

แรม 4 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

พุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2551

แรม 5 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

พฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2551 แรม 6 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

ศุกร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2551

แรม 7 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

เสาร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2551

แรม 8 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

อาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2551

แรม 9 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

จันทร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551

แรม 10 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

อังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551

แรม 11 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

พุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551แรม 12 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

พฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2551 แรม 13 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

ศุกร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2551

แรม 14 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

เสาร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2551

แรม 15 คํ่าเดือน 4

ปี กนุ

นพศก 1369

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด นพศก 1369

จันทร์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด นพศก 1369

อังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด นพศก 1369

พุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2551ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด นพศก 1369

พฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2551 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด นพศก 1369

ศุกร์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด นพศก 1369

เสาร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด นพศก 1369

อาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด นพศก 1369

จันทร์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด นพศก 1369

อังคารที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด นพศก 1369

พุธที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2551 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551

แรม 1 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2551

แรม 2 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2551

แรม 3 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551 แรม 4 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551

แรม 5 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2551

แรม 6 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2551

แรม 7 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551

แรม 8 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551

แรม 9 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551

แรม 10 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 แรม 11 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

แรม 12 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

แรม 13 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 แรม 14 คํ่าเดือน 5

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

ศุกร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 แรม 1 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

แรม 2 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

แรม 3 คํ่าเดือน 6

แรม 4 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

1370

1370

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

แรม 5 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 แรม 6 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 แรม 7 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 แรม 8 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

แรม 9 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

แรม 10 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

ศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

แรม 11 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

แรม 12 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

แรม 13 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

แรม 14 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

แรม 15 คํ่าเดือน 6

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 7

1370

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551 แรม 1 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

แรม 2 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

แรม 3 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551 แรม 4 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

แรม 5 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

แรม 6 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

แรม 7 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551 แรม 8 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

แรม 9 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

แรม 10 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551 แรม 11 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551

แรม 12 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

แรม 13 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

แรม 14 คํ่าเดือน 7

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551

แรม 15 คํ่าเดือน 8

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2551

แรม 1 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551

แรม 2 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2551

แรม 3 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551

แรม 4 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2551 แรม 5 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2551

แรม 6 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2551

แรม 7 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551

แรม 8 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551

แรม 9 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551

แรม 10 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2551

แรม 11 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551 แรม 12 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551

แรม 13 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2551

แรม 14 คํ่าเดือน 9

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2551 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2551 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2551 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551

แรม 1 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2551

แรม 2 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2551

แรม 3 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แรม 4 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551

แรม 5 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2551

แรม 6 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551 แรม 7 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2551

แรม 8 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2551

แรม 9 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2551

แรม 10 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551 แรม 11 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551

แรม 12 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

แรม 13 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551 แรม 14 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

แรม 15 คํ่าเดือน 10

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

แรม 1 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551 แรม 2 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2551

แรม 3 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2551

แรม 4 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2551

แรม 5 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2551

แรม 6 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2551

แรม 7 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551

แรม 8 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2551 แรม 9 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551

แรม 10 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2551

แรม 11 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2551

แรม 12 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2551

แรม 13 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

แรม 14 คํ่าเดือน 11

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
ศุกร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 12

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

1370

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

แรม 1 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

ศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 แรม 2 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 แรม 3 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 แรม 4 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 แรม 5 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 แรม 6 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

แรม 7 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

แรม 8 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

ศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 แรม 9 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 แรม 10 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 แรม 11 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 แรม 12 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 แรม 13 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

แรม 14 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

แรม 15 คํ่าเดือน 12

ปี ชวด สัมฤทธิศก

ศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 1

1370

1370

1370

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แรม 1 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แรม 2 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แรม 3 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แรม 4 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แรม 5 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2551 แรม 6 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แรม 7 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แรม 8 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แรม 9 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แรม 10 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แรม 11 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แรม 12 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2551 แรม 13 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แรม 14 คํ่าเดือน 1

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552

แรม 1 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2552

แรม 2 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552

แรม 3 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552

แรม 4 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2552 แรม 5 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2552

แรม 6 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2552

แรม 7 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2552

แรม 8 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552

แรม 9 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2552

แรม 10 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552

แรม 11 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2552 แรม 12 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2552

แรม 13 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2552

แรม 14 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2552

แรม 15 คํ่าเดือน 2

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 3 ปี ชวด สัมฤทธิศก

อังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 แรม 1 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

แรม 2 คํ่าเดือน 3

1370

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

แรม 3 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

ศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

แรม 4 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

แรม 5 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 แรม 6 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 แรม 7 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 แรม 8 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

แรม 9 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

แรม 10 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

ศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

แรม 11 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

แรม 12 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 แรม 13 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 แรม 14 คํ่าเดือน 3

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 4

พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

ศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

1370

1370

1370

พฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552

แรม 1 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2552 แรม 2 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552

แรม 3 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2552

แรม 4 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2552

แรม 5 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552

แรม 6 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552

แรม 7 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552

แรม 8 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2552 แรม 9 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2552

แรม 10 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2552

แรม 11 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2552

แรม 12 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2552

แรม 13 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2552

แรม 14 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552

แรม 15 คํ่าเดือน 4

ปี ชวด สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

สัมฤทธิศก

1370

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2552 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2552ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2552 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

สัมฤทธิศก

1370

ศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2552

แรม 1 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

สัมฤทธิศก

1370

เสาร์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2552

แรม 2 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

สัมฤทธิศก

1370

อาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2552

แรม 3 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

สัมฤทธิศก

1370

จันทร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2552

แรม 4 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

สัมฤทธิศก

1370

อังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

แรม 5 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

สัมฤทธิศก

1370

พุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2552

แรม 6 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

สัมฤทธิศก

1370

พฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2552 แรม 7 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2552

แรม 8 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2552

แรม 9 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2552

แรม 10 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552

แรม 11 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2552

แรม 12 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552

แรม 13 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552 แรม 14 คํ่าเดือน 5

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2552

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 6

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

แรม 1 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 แรม 2 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 แรม 3 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 แรม 4 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ปี ฉลู

เอกศก 1371

แรม 5 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

แรม 6 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

แรม 7 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

แรม 8 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 แรม 9 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 แรม 10 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 แรม 11 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ปี ฉลู

เอกศก 1371

แรม 12 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

แรม 13 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

แรม 14 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

แรม 15 คํ่าเดือน 6

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 7

พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552

แรม 1 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552

แรม 2 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552

แรม 3 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552 แรม 4 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552

แรม 5 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552

แรม 6 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552 แรม 7 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552

แรม 8 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552

แรม 9 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552

แรม 10 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552 แรม 11 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552

แรม 12 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552

แรม 13 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552 แรม 14 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552

แรม 15 คํ่าเดือน 7

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ปี ฉลู

เอกศก 1371

แรม 15 คํ่าเดือน 8

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 9

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แรม 1 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แรม 2 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แรม 3 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แรม 4 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แรม 5 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แรม 6 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552 แรม 7 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แรม 8 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แรม 9 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แรม 10 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แรม 11 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แรม 12 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แรม 13 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552 แรม 14 คํ่าเดือน 9

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2552

แรม 1 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2552

แรม 2 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

แรม 3 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552

แรม 4 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2552

แรม 5 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552 แรม 6 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552

แรม 7 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2552

แรม 8 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2552 แรม 9 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552

แรม 10 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2552

แรม 11 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552

แรม 12 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552 แรม 13 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552

แรม 14 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

แรม 15 คํ่าเดือน 10

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2552 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2552 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552

แรม 1 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552

แรม 2 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552 แรม 3 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2552

แรม 4 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552

แรม 5 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2552

แรม 6 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2552

แรม 7 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552

แรม 8 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552

แรม 9 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

แรม 10 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 แรม 11 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552

แรม 12 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2552

แรม 13 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552

แรม 14 คํ่าเดือน 11

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 แรม 1 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ปี ฉลู

เอกศก 1371

แรม 2 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

แรม 3 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

แรม 4 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

แรม 5 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 แรม 6 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 แรม 7 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 แรม 8 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ปี ฉลู

เอกศก 1371

แรม 9 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

แรม 10 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 แรม 11 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 แรม 12 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 แรม 13 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 แรม 14 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 แรม 15 คํ่าเดือน 12

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 1

พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 1

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552 แรม 1 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แรม 2 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แรม 3 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แรม 4 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แรม 5 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แรม 6 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แรม 7 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2552 แรม 8 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แรม 9 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แรม 10 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แรม 11 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แรม 12 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แรม 13 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แรม 14 คํ่าเดือน 1

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553

แรม 1 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2553

แรม 2 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2553

แรม 3 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553

แรม 4 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2553

แรม 5 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553

แรม 6 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553 แรม 7 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553

แรม 8 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2553

แรม 9 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2553

แรม 10 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553

แรม 11 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553

แรม 12 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553

แรม 13 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553 แรม 14 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

แรม 15 คํ่าเดือน 2

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 3 ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553

แรม 1 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แรม 2 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แรม 3 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แรม 4 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 แรม 5 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แรม 6 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แรม 7 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 แรม 8 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แรม 9 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แรม 10 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แรม 11 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แรม 12 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แรม 13 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แรม 14 คํ่าเดือน 3

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 4

พฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 4

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

แรม 1 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

แรม 2 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553 แรม 3 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

แรม 4 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

แรม 5 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2553

แรม 6 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2553

แรม 7 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

แรม 8 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553

แรม 9 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

แรม 10 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 แรม 11 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553

แรม 12 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553

แรม 13 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2553

แรม 14 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553

แรม 15 คํ่าเดือน 4

ปี ฉลู

เอกศก 1371

อังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

พุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

อังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

พุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553

ปี ขาล

เอกศก 1371

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 5

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

อังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

พุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

แรม 1 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 แรม 2 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553

แรม 3 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2553

แรม 4 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2553

แรม 5 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553

แรม 6 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

อังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2553

แรม 7 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

พุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553แรม 8 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553 แรม 9 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553

แรม 10 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

เสาร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553

แรม 11 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2553

แรม 12 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

จันทร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2553

แรม 13 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

อังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2553

แรม 14 คํ่าเดือน 5

ปี ขาล

เอกศก 1371

พุธที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

เอกศก 1371

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2553 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

เอกศก 1371

ศุกร์ ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553 แรม 1 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553

แรม 2 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

แรม 3 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 แรม 4 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

แรม 5 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 แรม 6 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

แรม 7 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 แรม 8 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

แรม 9 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

แรม 10 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 แรม 11 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 แรม 12 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 แรม 13 คํ่าเดือน 6

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ปี ขาล

โทศก

1372

ปี ขาล

โทศก

แรม 14 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

แรม 15 คํ่าเดือน 6

1372

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ปี ขาล

โทศก

1372

ปี ขาล

โทศก

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 7

พฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 7

ศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ปี ขาล

โทศก

1372

ปี ขาล

โทศก

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 7

พฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 7

ศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

แรม 1 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 แรม 2 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 แรม 3 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

แรม 4 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

แรม 5 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 แรม 6 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

แรม 7 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

แรม 8 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

แรม 9 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

1372

1372

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

แรม 10 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

แรม 11 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

แรม 12 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 แรม 13 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

แรม 14 คํ่าเดือน 7

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 แรม 15 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8 ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8 ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8 ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8 ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8 ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8 ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8 ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8 ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8 ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553 แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553 แรม 1 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แรม 2 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แรม 3 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แรม 4 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แรม 5 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แรม 6 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553

แรม 7 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553 แรม 8 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553

แรม 9 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

แรม 10 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

แรม 11 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

แรม 12 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

แรม 13 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

แรม 14 คํ่าเดือน 9

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553

ปี ขาล

โทศก

1372

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 10

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2553 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553

แรม 1 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2553

แรม 2 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553 แรม 3 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

แรม 4 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553

แรม 5 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553

แรม 6 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 แรม 7 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แรม 8 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แรม 9 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แรม 10 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แรม 11 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แรม 12 คํ่าเดือน 10

พุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553 แรม 13 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

ปี ขาล

โทศก

โทศก

1372

1372

พฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แรม 14 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แรม 15 คํ่าเดือน 10

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แรม 1 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แรม 2 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แรม 3 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แรม 4 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553 แรม 5 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แรม 6 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แรม 7 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แรม 8 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 แรม 9 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 แรม 10 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ปี ขาล

โทศก

1372

ปี ขาล

โทศก

แรม 11 คํ่าเดือน 11

พฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แรม 12 คํ่าเดือน 11

ศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แรม 13 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แรม 14 คํ่าเดือน 11

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ปี ขาล

โทศก

1372

ปี ขาล

โทศก

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 12

ศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ปี ขาล

โทศก

1372

ปี ขาล

โทศก

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 12

ศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

โทศก

1372

1372

1372

1372

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 แรม 1 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 แรม 2 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ปี ขาล

โทศก

1372

ปี ขาล

โทศก

แรม 3 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แรม 4 คํ่าเดือน 12

ศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 แรม 5 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 แรม 6 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 แรม 7 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 แรม 8 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 แรม 9 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แรม 10 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553 แรม 11 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แรม 12 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แรม 13 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แรม 14 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แรม 15 คํ่าเดือน 12

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

1372

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แรม 1 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 แรม 2 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แรม 3 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แรม 4 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แรม 5 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แรม 6 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แรม 7 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แรม 8 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 แรม 9 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แรม 10 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

แรม 11 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2554

แรม 12 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554

แรม 13 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

แรม 14 คํ่าเดือน 1

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554 แรม 1 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

แรม 2 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

แรม 3 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

แรม 4 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

แรม 5 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

แรม 6 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

แรม 7 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554 แรม 8 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

แรม 9 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

แรม 10 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

แรม 11 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

แรม 12 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แรม 13 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แรม 14 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 แรม 15 คํ่าเดือน 2

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 3 ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

โทศก

1372

ปี ขาล

โทศก

พฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 3

ศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ปี ขาล

โทศก

1372

ปี ขาล

โทศก

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 3

ศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แรม 1 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 แรม 2 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 แรม 3 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 แรม 4 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ปี ขาล

โทศก

1372

ปี ขาล

โทศก

โทศก

1372

แรม 5 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แรม 6 คํ่าเดือน 3

แรม 7 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

1372

1372

1372

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แรม 8 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 แรม 9 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 แรม 10 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

ปี ขาล

โทศก

1372

โทศก

1372

แรม 11 คํ่าเดือน 3

พุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 แรม 12 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

พฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

แรม 13 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

แรม 14 คํ่าเดือน 3

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554

แรม 1 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

แรม 2 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554

แรม 3 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

แรม 4 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 แรม 5 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

แรม 6 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554

แรม 7 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554

แรม 8 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

แรม 9 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

อังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

แรม 10 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

พุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

แรม 11 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 แรม 12 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

แรม 13 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

เสาร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

แรม 14 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554

แรม 15 คํ่าเดือน 4

ปี ขาล

โทศก

1372

จันทร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ โทศก

1372

อังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ โทศก

1372

พุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ โทศก

1372

ศุกร์ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ โทศก

1372

เสาร์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ โทศก

1372

อาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ โทศก

1372

จันทร์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ โทศก

1372

อังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ โทศก

1372

พุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ โทศก

1372

พฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2554 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ โทศก

1372

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ โทศก

1372

เสาร์ ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

แรม 1 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

แรม 2 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554 แรม 3 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

แรม 4 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

แรม 5 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

แรม 6 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

แรม 7 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

แรม 8 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

แรม 9 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 แรม 10 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

แรม 11 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554

แรม 12 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 แรม 13 คํ่าเดือน 5

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

แรม 14 คํ่าเดือน 5

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

ศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

แรม 1 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แรม 2 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

ศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แรม 3 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แรม 4 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 แรม 5 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 แรม 6 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 แรม 7 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

แรม 8 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แรม 9 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

ศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แรม 10 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แรม 11 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 แรม 12 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 แรม 13 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 แรม 14 คํ่าเดือน 6

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

แรม 15 คํ่าเดือน 6

1373

1373

1373

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554

แรม 1 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554

แรม 2 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 แรม 3 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554

แรม 4 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554

แรม 5 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554

แรม 6 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 แรม 7 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554

แรม 8 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554

แรม 9 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 แรม 10 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554

แรม 11 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554

แรม 12 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554

แรม 13 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 แรม 14 คํ่าเดือน 7

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แรม 15 คํ่าเดือน 8

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 9

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แรม 1 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แรม 2 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แรม 3 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554 แรม 4 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แรม 5 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แรม 6 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แรม 7 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แรม 8 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แรม 9 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แรม 10 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 แรม 11 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แรม 12 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แรม 13 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แรม 14 คํ่าเดือน 9

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

แรม 1 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

แรม 2 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554 แรม 3 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

แรม 4 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

แรม 5 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554 แรม 6 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

แรม 7 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

แรม 8 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

แรม 9 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554 แรม 10 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

แรม 11 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

แรม 12 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2554 แรม 13 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

แรม 14 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

แรม 15 คํ่าเดือน 10

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 แรม 1 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แรม 2 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แรม 3 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แรม 4 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แรม 5 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แรม 6 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แรม 7 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554 แรม 8 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แรม 9 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แรม 10 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แรม 11 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แรม 12 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แรม 13 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แรม 14 คํ่าเดือน 11

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

ศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

ศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แรม 1 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แรม 2 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แรม 3 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แรม 4 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แรม 5 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

แรม 6 คํ่าเดือน 12

1373

1373

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แรม 7 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

ศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แรม 8 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แรม 9 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แรม 10 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แรม 11 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แรม 12 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

แรม 13 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แรม 14 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

ศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แรม 15 คํ่าเดือน 12

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

1373

1373

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แรม 1 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แรม 2 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แรม 3 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แรม 4 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554 แรม 5 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แรม 6 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แรม 7 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แรม 8 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แรม 9 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แรม 10 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แรม 11 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554 แรม 12 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แรม 13 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แรม 14 คํ่าเดือน 1

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

แรม 1 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

แรม 2 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

แรม 3 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555 แรม 4 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

แรม 5 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555

แรม 6 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

แรม 7 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

แรม 8 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

แรม 9 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

แรม 10 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555 แรม 11 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

แรม 12 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

แรม 13 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555

แรม 14 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

แรม 15 คํ่าเดือน 2

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 3 ปี เถาะ ตรี ศก

พุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 3

1373

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แรม 1 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 แรม 2 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แรม 3 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แรม 4 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 แรม 5 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 แรม 6 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 แรม 7 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

แรม 8 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แรม 9 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แรม 10 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แรม 11 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 แรม 12 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 แรม 13 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

1373

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 แรม 14 คํ่าเดือน 3

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 4

พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

1373

พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

แรม 1 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

แรม 2 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555

แรม 3 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555

แรม 4 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

แรม 5 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

แรม 6 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

แรม 7 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 แรม 8 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

แรม 9 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555

แรม 10 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

แรม 11 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

แรม 12 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

อังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

แรม 13 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

แรม 14 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 แรม 15 คํ่าเดือน 4

ปี เถาะ ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง ตรี ศก

1373

อังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง ตรี ศก

1373

พุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง ตรี ศก

1373

อังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง ตรี ศก

1373

พุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555

แรม 1 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

แรม 2 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง ตรี ศก

1373

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

แรม 3 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง ตรี ศก

1373

อังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

แรม 4 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง ตรี ศก

1373

พุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

แรม 5 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง ตรี ศก

1373

พฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555 แรม 6 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง ตรี ศก

1373

ศุกร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

แรม 7 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง ตรี ศก

1373

เสาร์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

แรม 8 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง ตรี ศก

1373

อาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555

แรม 9 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง ตรี ศก

1373

จันทร์ ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555

แรม 10 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

แรม 11 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

แรม 12 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555 แรม 13 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

แรม 14 คํ่าเดือน 5

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 6

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 แรม 1 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แรม 2 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 แรม 3 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

แรม 4 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แรม 5 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แรม 6 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แรม 7 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 แรม 8 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 แรม 9 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 แรม 10 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

แรม 11 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แรม 12 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แรม 13 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แรม 14 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 แรม 15 คํ่าเดือน 6

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 7

พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 7

พฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

แรม 1 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

แรม 2 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555 แรม 3 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

แรม 4 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

แรม 5 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555 แรม 6 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

แรม 7 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

แรม 8 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

แรม 9 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555 แรม 10 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

แรม 11 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

แรม 12 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555 แรม 13 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

แรม 14 คํ่าเดือน 7

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

แรม 10 คํ่าเดือน 8

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

แรม 15 คํ่าเดือน 8

พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8 ปี มะโรง จัตวาศก 1374
ศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8 ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8 ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8 ปี มะโรง จัตวาศก 1374
จันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8 ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8 ปี มะโรง จัตวาศก 1374
พุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8 ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8 ปี มะโรง จัตวาศก 1374
ศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8 ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555 แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

แรม 1 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

แรม 2 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

แรม 3 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

แรม 4 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555 แรม 5 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

แรม 6 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

แรม 7 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555

แรม 8 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

แรม 9 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

แรม 10 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

แรม 11 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555 แรม 12 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

แรม 13 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

แรม 14 คํ่าเดือน 9

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แรม 1 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แรม 2 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555 แรม 3 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แรม 4 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แรม 5 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แรม 6 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แรม 7 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แรม 8 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แรม 9 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แรม 10 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 แรม 11 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แรม 12 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แรม 13 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แรม 14 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แรม 15 คํ่าเดือน 10

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แรม 1 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แรม 2 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แรม 3 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แรม 4 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 แรม 5 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 แรม 6 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 แรม 7 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

แรม 8 คํ่าเดือน 11

พฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แรม 9 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

แรม 10 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 แรม 11 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 แรม 12 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 แรม 13 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 แรม 14 คํ่าเดือน 11

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แรม 1 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 แรม 2 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แรม 3 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แรม 4 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แรม 5 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แรม 6 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แรม 7 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555 แรม 8 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แรม 9 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แรม 10 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แรม 11 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แรม 12 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แรม 13 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แรม 14 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555 แรม 15 คํ่าเดือน 12

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 1

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แรม 1 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แรม 2 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แรม 3 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

แรม 4 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

แรม 5 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556 แรม 6 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

แรม 7 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556

แรม 8 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556

แรม 9 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

แรม 10 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

แรม 11 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

แรม 12 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 แรม 13 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

แรม 14 คํ่าเดือน 1

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

แรม 1 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

แรม 2 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

แรม 3 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

แรม 4 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 แรม 5 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แรม 6 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แรม 7 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 แรม 8 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แรม 9 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แรม 10 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แรม 11 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 แรม 12 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แรม 13 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แรม 14 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 แรม 15 คํ่าเดือน 2

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 3 ปี มะโรง จัตวาศก 1374
อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 แรม 1 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

แรม 2 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แรม 3 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

แรม 4 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

แรม 5 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

แรม 6 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

แรม 7 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

แรม 8 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556 แรม 9 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556

แรม 10 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556

แรม 11 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556

แรม 12 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

แรม 13 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

แรม 14 คํ่าเดือน 3

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

แรม 1 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 แรม 2 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

แรม 3 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

แรม 4 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

แรม 5 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

แรม 6 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

แรม 7 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556แรม 8 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556 แรม 9 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

แรม 10 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556

แรม 11 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

แรม 12 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2556

แรม 13 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556

แรม 14 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

แรม 15 คํ่าเดือน 4

ปี มะโรง จัตวาศก 1374

พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง จัตวาศก 1374

ศุกร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง จัตวาศก 1374

เสาร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง จัตวาศก 1374

อาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง จัตวาศก 1374

จันทร์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง จัตวาศก 1374

อังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

แรม 1 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

แรม 2 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556

แรม 3 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

แรม 4 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

แรม 5 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แรม 6 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 แรม 7 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แรม 8 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แรม 9 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 แรม 10 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แรม 11 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 แรม 12 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แรม 13 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 แรม 14 คํ่าเดือน 5

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แรม 1 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 แรม 2 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 แรม 3 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 แรม 4 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

แรม 5 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แรม 6 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แรม 7 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

แรม 8 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

แรม 9 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

แรม 10 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

แรม 11 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

แรม 12 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 แรม 13 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

แรม 14 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

แรม 15 คํ่าเดือน 6

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 7

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

แรม 1 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

แรม 2 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

แรม 3 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 แรม 4 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

แรม 5 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556

แรม 6 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 แรม 7 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แรม 8 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แรม 9 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แรม 10 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 แรม 11 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แรม 12 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แรม 13 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 แรม 14 คํ่าเดือน 7

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แรม 15 คํ่าเดือน 8

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 แรม 1 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แรม 2 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แรม 3 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แรม 4 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แรม 5 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แรม 6 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แรม 7 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 แรม 8 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แรม 9 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แรม 10 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556

แรม 11 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

แรม 12 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

แรม 13 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

แรม 14 คํ่าเดือน 9

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556

แรม 1 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556

แรม 2 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556 แรม 3 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

แรม 4 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

แรม 5 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

แรม 6 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556 แรม 7 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556

แรม 8 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2556

แรม 9 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556 แรม 10 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

แรม 11 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แรม 12 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 แรม 13 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แรม 14 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แรม 15 คํ่าเดือน 10

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แรม 1 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แรม 2 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แรม 3 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แรม 4 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 แรม 5 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แรม 6 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แรม 7 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แรม 8 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แรม 9 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แรม 10 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แรม 11 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 แรม 12 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แรม 13 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แรม 14 คํ่าเดือน 11

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 แรม 1 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 แรม 2 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

แรม 3 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แรม 4 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 แรม 5 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 แรม 6 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 แรม 7 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 แรม 8 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 แรม 9 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

แรม 10 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แรม 11 คํ่าเดือน 12

ศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 แรม 12 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 แรม 13 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แรม 14 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แรม 15 คํ่าเดือน 12

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แรม 1 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556 แรม 2 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แรม 3 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แรม 4 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แรม 5 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แรม 6 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แรม 7 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แรม 8 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 แรม 9 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แรม 10 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แรม 11 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แรม 12 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แรม 13 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แรม 14 คํ่าเดือน 1

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 แรม 1 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

แรม 2 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557

แรม 3 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

แรม 4 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

แรม 5 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

แรม 6 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

แรม 7 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557 แรม 8 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

แรม 9 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

แรม 10 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557

แรม 11 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

แรม 12 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

แรม 13 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

แรม 14 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557 แรม 15 คํ่าเดือน 2

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 3 ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แรม 1 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 แรม 2 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 แรม 3 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 แรม 4 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

แรม 5 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แรม 6 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แรม 7 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แรม 8 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 แรม 9 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 แรม 10 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 แรม 11 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

แรม 12 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แรม 13 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แรม 14 คํ่าเดือน 3

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

แรม 1 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

แรม 2 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

แรม 3 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

แรม 4 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 แรม 5 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

แรม 6 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2557

แรม 7 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557

แรม 8 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

แรม 9 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

อังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

แรม 10 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

แรม 11 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 แรม 12 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

แรม 13 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

แรม 14 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557

แรม 15 คํ่าเดือน 4

ปี มะเส็ง เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย เบญจศก 1375

อังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย เบญจศก 1375

พุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย เบญจศก 1375

อังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย เบญจศก 1375

พุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย เบญจศก 1375

พฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย เบญจศก 1375

ศุกร์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย เบญจศก 1375

เสาร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย เบญจศก 1375

อาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย เบญจศก 1375

จันทร์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย เบญจศก 1375

อังคารที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557

แรม 1 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย เบญจศก 1375

พุธที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2557

แรม 2 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 แรม 3 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557

แรม 4 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2557

แรม 5 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557

แรม 6 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

แรม 7 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

แรม 8 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

แรม 9 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 แรม 10 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

แรม 11 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557

แรม 12 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2557

แรม 13 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

แรม 14 คํ่าเดือน 5

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ปี มะเมีย ฉศก

1376

แรม 1 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ศุกร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แรม 2 คํ่าเดือน 6

แรม 3 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

ปี มะเมีย ฉศก

1376

1376

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แรม 4 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 แรม 5 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 แรม 6 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 แรม 7 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ปี มะเมีย ฉศก

1376

แรม 8 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แรม 9 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

ศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แรม 10 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แรม 11 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 แรม 12 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 แรม 13 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 แรม 14 คํ่าเดือน 6

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ปี มะเมีย ฉศก

1376

แรม 15 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

ศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

1376

1376

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

แรม 1 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

แรม 2 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 แรม 3 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

แรม 4 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

แรม 5 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

แรม 6 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 แรม 7 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

แรม 8 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

แรม 9 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 แรม 10 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

แรม 11 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

แรม 12 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

แรม 13 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 แรม 14 คํ่าเดือน 7

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แรม 15 คํ่าเดือน 8

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 9

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แรม 1 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แรม 2 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แรม 3 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 แรม 4 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แรม 5 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แรม 6 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แรม 7 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แรม 8 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แรม 9 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แรม 10 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 แรม 11 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แรม 12 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แรม 13 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แรม 14 คํ่าเดือน 9

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

แรม 1 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

แรม 2 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557 แรม 3 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

แรม 4 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

แรม 5 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557 แรม 6 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

แรม 7 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

แรม 8 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

แรม 9 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557 แรม 10 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

แรม 11 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

แรม 12 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557 แรม 13 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

แรม 14 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

แรม 15 คํ่าเดือน 10

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แรม 1 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แรม 2 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แรม 3 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แรม 4 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แรม 5 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แรม 6 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แรม 7 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 แรม 8 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แรม 9 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แรม 10 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แรม 11 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แรม 12 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แรม 13 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แรม 14 คํ่าเดือน 11

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 12

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

ศุกร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แรม 1 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แรม 2 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แรม 3 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แรม 4 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แรม 5 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ปี มะเมีย ฉศก

1376

แรม 6 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แรม 7 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

ศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แรม 8 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แรม 9 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แรม 10 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แรม 11 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แรม 12 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ปี มะเมีย ฉศก

1376

แรม 13 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แรม 14 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

ศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แรม 15 คํ่าเดือน 12

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

1376

1376

1376

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 1

พฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

ศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แรม 1 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แรม 2 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แรม 3 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แรม 4 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 แรม 5 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แรม 6 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แรม 7 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แรม 8 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แรม 9 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แรม 10 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แรม 11 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 แรม 12 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

1376

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แรม 13 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แรม 14 คํ่าเดือน 1

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

แรม 1 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

แรม 2 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

แรม 3 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 แรม 4 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

แรม 5 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

แรม 6 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558

แรม 7 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

แรม 8 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

แรม 9 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

แรม 10 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 แรม 11 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

แรม 12 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

แรม 13 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

แรม 14 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

แรม 15 คํ่าเดือน 2

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 3 ปี มะเมีย ฉศก

พุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แรม 1 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

1376

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 แรม 2 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แรม 3 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แรม 4 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 แรม 5 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แรม 6 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 แรม 7 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ปี มะเมีย ฉศก

1376

แรม 8 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แรม 9 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

ศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แรม 10 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แรม 11 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 แรม 12 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 แรม 13 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 แรม 14 คํ่าเดือน 3

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 4

พฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

ศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 4

พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

ศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

1376

1376

1376

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

แรม 1 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

แรม 2 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558

แรม 3 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

แรม 4 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

แรม 5 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

แรม 6 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

แรม 7 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558 แรม 8 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

แรม 9 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558

แรม 10 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

แรม 11 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

แรม 12 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

อังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

แรม 13 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

แรม 14 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 แรม 15 คํ่าเดือน 4

ปี มะเมีย ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

อังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

อังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

พุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558

แรม 1 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

แรม 2 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558

แรม 3 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

อังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

แรม 4 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

พุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558แรม 5 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 แรม 6 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

ศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

แรม 7 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

เสาร์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558

แรม 8 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

อาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2558

แรม 9 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

จันทร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558

แรม 10 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

อังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2558

แรม 11 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

พุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

แรม 12 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม ฉศก

1376

พฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558 แรม 13 คํ่าเดือน 5

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

ปี มะแม สัปตศก 1377

แรม 14 คํ่าเดือน 5

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 แรม 1 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แรม 2 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 แรม 3 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แรม 4 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 แรม 5 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แรม 6 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แรม 7 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 แรม 8 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 แรม 9 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 แรม 10 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ปี มะแม สัปตศก 1377

แรม 11 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แรม 12 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แรม 13 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แรม 14 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 แรม 15 คํ่าเดือน 6

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ปี มะแม สัปตศก 1377

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 7

พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ปี มะแม สัปตศก 1377

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 7

พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

แรม 1 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

แรม 2 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 แรม 3 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

แรม 4 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

แรม 5 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

แรม 6 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

แรม 7 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

แรม 8 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

แรม 9 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 แรม 10 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

แรม 11 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

แรม 12 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 แรม 13 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

แรม 14 คํ่าเดือน 7

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ปี มะแม สัปตศก 1377

แรม 15 คํ่าเดือน 8

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8 ปี มะแม สัปตศก 1377
ศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8 ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8 ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8 ปี มะแม สัปตศก 1377
จันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8 ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8 ปี มะแม สัปตศก 1377
พุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8 ปี มะแม สัปตศก 1377
ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8 ปี มะแม สัปตศก 1377
ศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8 ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แรม 1 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แรม 2 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

แรม 3 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

แรม 4 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 แรม 5 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

แรม 6 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

แรม 7 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558

แรม 8 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

แรม 9 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

แรม 10 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

แรม 11 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558 แรม 12 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558

แรม 13 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558

แรม 14 คํ่าเดือน 9

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

แรม 1 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

แรม 2 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

แรม 3 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แรม 4 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แรม 5 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แรม 6 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แรม 7 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แรม 8 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แรม 9 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 แรม 10 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แรม 11 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แรม 12 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แรม 13 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แรม 14 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แรม 15 คํ่าเดือน 10

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แรม 1 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 แรม 2 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แรม 3 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แรม 4 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แรม 5 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แรม 6 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แรม 7 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ปี มะแม สัปตศก 1377

แรม 8 คํ่าเดือน 11

พฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แรม 9 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แรม 10 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แรม 11 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แรม 12 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แรม 13 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แรม 14 คํ่าเดือน 11

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ปี มะแม สัปตศก 1377

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ปี มะแม สัปตศก 1377

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ปี มะแม สัปตศก 1377

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แรม 1 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แรม 2 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แรม 3 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แรม 4 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แรม 5 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แรม 6 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แรม 7 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 แรม 8 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แรม 9 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แรม 10 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แรม 11 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แรม 12 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แรม 13 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แรม 14 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558 แรม 15 คํ่าเดือน 12

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แรม 1 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แรม 2 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แรม 3 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แรม 4 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แรม 5 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 แรม 6 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

แรม 7 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2559

แรม 8 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2559

แรม 9 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

แรม 10 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

แรม 11 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559

แรม 12 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559 แรม 13 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

แรม 14 คํ่าเดือน 1

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

แรม 1 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

แรม 2 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

แรม 3 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

แรม 4 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 แรม 5 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

แรม 6 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

แรม 7 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

แรม 8 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แรม 9 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แรม 10 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แรม 11 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 แรม 12 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แรม 13 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แรม 14 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 แรม 15 คํ่าเดือน 2

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 3 ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ปี มะแม สัปตศก 1377

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 แรม 1 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แรม 2 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ปี มะแม สัปตศก 1377

แรม 3 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แรม 4 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แรม 5 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 แรม 6 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 แรม 7 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559

ปี มะแม สัปตศก 1377

แรม 8 คํ่าเดือน 3

พุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559 แรม 9 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559

แรม 10 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559

แรม 11 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

แรม 12 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559

แรม 13 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

แรม 14 คํ่าเดือน 3

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

ปี มะแม สัปตศก 1377

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 4

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559

แรม 1 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 แรม 2 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

แรม 3 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

แรม 4 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

แรม 5 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

แรม 6 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

แรม 7 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

แรม 8 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 แรม 9 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

แรม 10 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

แรม 11 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

แรม 12 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559

แรม 13 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

อังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

แรม 14 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

พุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559แรม 15 คํ่าเดือน 4

ปี มะแม สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 5

ปี วอก สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 5

ปี วอก สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 5

ปี วอก สัปตศก 1377

อาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 5

ปี วอก สัปตศก 1377

จันทร์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 5

ปี วอก สัปตศก 1377

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 5

ปี วอก สัปตศก 1377

พุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 5

ปี วอก สัปตศก 1377

พฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2559 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 5

ปี วอก สัปตศก 1377

ศุกร์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 5

ปี วอก สัปตศก 1377

เสาร์ ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 5

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 5

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 5

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 5

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 5

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 5

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559

แรม 1 คํ่าเดือน 5

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559

แรม 2 คํ่าเดือน 5

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559

แรม 3 คํ่าเดือน 5

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

แรม 4 คํ่าเดือน 5

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

แรม 5 คํ่าเดือน 5

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

แรม 6 คํ่าเดือน 5

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 แรม 7 คํ่าเดือน 5

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

แรม 8 คํ่าเดือน 5

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559

แรม 9 คํ่าเดือน 5

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 แรม 10 คํ่าเดือน 5

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แรม 11 คํ่าเดือน 5

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 แรม 12 คํ่าเดือน 5

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แรม 13 คํ่าเดือน 5

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 แรม 14 คํ่าเดือน 5

ปี วอก อัฐศก 1378

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ปี วอก อัฐศก 1378

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ปี วอก อัฐศก 1378

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แรม 1 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 แรม 2 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 แรม 3 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 แรม 4 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ปี วอก อัฐศก 1378

แรม 5 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แรม 6 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แรม 7 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แรม 8 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 แรม 9 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 แรม 10 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 แรม 11 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559

แรม 12 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 แรม 13 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559

แรม 14 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559

แรม 15 คํ่าเดือน 6

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559

แรม 1 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559

แรม 2 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559

แรม 3 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 แรม 4 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559

แรม 5 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559

แรม 6 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 แรม 7 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559

แรม 8 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559

แรม 9 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559

แรม 10 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 แรม 11 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แรม 12 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แรม 13 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แรม 14 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แรม 15 คํ่าเดือน 7

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แรม 15 คํ่าเดือน 8

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แรม 1 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แรม 2 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แรม 3 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แรม 4 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แรม 5 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แรม 6 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 แรม 7 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แรม 8 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แรม 9 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แรม 10 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แรม 11 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แรม 12 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แรม 13 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 แรม 14 คํ่าเดือน 9

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559

ปี วอก อัฐศก 1378

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 10

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

แรม 1 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559 แรม 2 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

แรม 3 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

แรม 4 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

แรม 5 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 แรม 6 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

แรม 7 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

แรม 8 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559 แรม 9 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

ปี วอก อัฐศก 1378

แรม 10 คํ่าเดือน 10

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

แรม 11 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

แรม 12 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 แรม 13 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

แรม 14 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แรม 15 คํ่าเดือน 10

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แรม 1 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แรม 2 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แรม 3 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 แรม 4 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แรม 5 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แรม 6 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แรม 7 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แรม 8 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แรม 9 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แรม 10 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 แรม 11 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แรม 12 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แรม 13 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แรม 14 คํ่าเดือน 11

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ปี วอก อัฐศก 1378

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ปี วอก อัฐศก 1378

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แรม 1 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ปี วอก อัฐศก 1378

แรม 2 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แรม 3 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แรม 4 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แรม 5 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แรม 6 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แรม 7 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แรม 8 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ปี วอก อัฐศก 1378

แรม 9 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แรม 10 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แรม 11 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แรม 12 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แรม 13 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แรม 14 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แรม 15 คํ่าเดือน 12

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แรม 1 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

แรม 2 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

แรม 3 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

แรม 4 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

แรม 5 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

แรม 6 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

แรม 7 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แรม 8 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

แรม 9 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

แรม 10 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559

แรม 11 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

แรม 12 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

แรม 13 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

แรม 14 คํ่าเดือน 1

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

แรม 1 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

แรม 2 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

แรม 3 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

แรม 4 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

แรม 5 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

แรม 6 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 แรม 7 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

แรม 8 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

แรม 9 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

แรม 10 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

แรม 11 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

แรม 12 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

แรม 13 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 แรม 14 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

แรม 15 คํ่าเดือน 2

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 3 ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แรม 1 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แรม 2 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แรม 3 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ปี วอก อัฐศก 1378

แรม 4 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แรม 5 คํ่าเดือน 3

แรม 6 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

ปี วอก อัฐศก 1378

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แรม 7 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แรม 8 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แรม 9 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แรม 10 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ปี วอก อัฐศก 1378

แรม 11 คํ่าเดือน 3

พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แรม 12 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แรม 13 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แรม 14 คํ่าเดือน 3

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

แรม 1 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

แรม 2 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

แรม 3 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 แรม 4 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

แรม 5 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

แรม 6 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560

แรม 7 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

แรม 8 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

แรม 9 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

พุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

แรม 10 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 แรม 11 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

แรม 12 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

แรม 13 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560

แรม 14 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

แรม 15 คํ่าเดือน 4

ปี วอก อัฐศก 1378

อังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา อัฐศก 1378

พุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา อัฐศก 1378

อังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา อัฐศก 1378

พุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา อัฐศก 1378

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา อัฐศก 1378

จันทร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา อัฐศก 1378

อังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา อัฐศก 1378

พุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

แรม 1 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา อัฐศก 1378

พฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560 แรม 2 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา อัฐศก 1378

ศุกร์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560

แรม 3 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา อัฐศก 1378

เสาร์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2560

แรม 4 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา อัฐศก 1378

อาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560

แรม 5 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560

แรม 6 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560

แรม 7 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

แรม 8 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 แรม 9 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

แรม 10 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

แรม 11 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

แรม 12 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

แรม 13 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560

แรม 14 คํ่าเดือน 5

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ปี ระกา นพศก 1379

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แรม 1 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แรม 2 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แรม 3 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แรม 4 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แรม 5 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แรม 6 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ปี ระกา นพศก 1379

แรม 7 คํ่าเดือน 6

พฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แรม 8 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แรม 9 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แรม 10 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แรม 11 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แรม 12 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แรม 13 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ปี ระกา นพศก 1379

แรม 14 คํ่าเดือน 6

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แรม 15 คํ่าเดือน 6

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

แรม 1 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 แรม 2 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

แรม 3 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

แรม 4 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

แรม 5 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 แรม 6 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

แรม 7 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

แรม 8 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 แรม 9 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

แรม 10 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

แรม 11 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

แรม 12 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 แรม 13 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

แรม 14 คํ่าเดือน 7

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แรม 1 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แรม 2 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แรม 3 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แรม 4 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แรม 5 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แรม 6 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แรม 7 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แรม 8 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แรม 9 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แรม 10 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แรม 11 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แรม 12 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แรม 13 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แรม 14 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แรม 15 คํ่าเดือน 8

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ปี ระกา นพศก 1379

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 9

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

เสาร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แรม 1 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แรม 2 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 แรม 3 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แรม 4 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แรม 5 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แรม 6 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แรม 7 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แรม 8 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แรม 9 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 แรม 10 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แรม 11 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แรม 12 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แรม 13 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แรม 14 คํ่าเดือน 9

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

แรม 1 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 แรม 2 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

แรม 3 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

แรม 4 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 แรม 5 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

แรม 6 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

แรม 7 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

แรม 8 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 แรม 9 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

แรม 10 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

แรม 11 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560 แรม 12 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

แรม 13 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

แรม 14 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

แรม 15 คํ่าเดือน 10

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

ศุกร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แรม 1 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แรม 2 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แรม 3 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แรม 4 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แรม 5 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แรม 6 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 แรม 7 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แรม 8 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แรม 9 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แรม 10 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แรม 11 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แรม 12 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แรม 13 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 แรม 14 คํ่าเดือน 11

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แรม 1 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แรม 2 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แรม 3 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แรม 4 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ปี ระกา นพศก 1379

แรม 5 คํ่าเดือน 12

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แรม 6 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แรม 7 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แรม 8 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แรม 9 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แรม 10 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แรม 11 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ปี ระกา นพศก 1379

แรม 12 คํ่าเดือน 12

พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แรม 13 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แรม 14 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แรม 15 คํ่าเดือน 12

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ปี ระกา นพศก 1379

ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 1

พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ปี ระกา นพศก 1379

ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 1

พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

อาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 15 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แรม 1 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แรม 2 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แรม 3 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แรม 4 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แรม 5 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แรม 6 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แรม 7 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แรม 8 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แรม 9 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แรม 10 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แรม 11 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แรม 12 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แรม 13 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แรม 14 คํ่าเดือน 1

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 1 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 2 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา นพศก 1379

พุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 3 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ขึ ้น 4 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 5 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 6 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 7 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา นพศก 1379

จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 8 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา นพศก 1379

อังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 9 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา นพศก 1379

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

พุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 10 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา นพศก 1379

พฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ขึ ้น 11 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา นพศก 1379

ศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 12 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา นพศก 1379

เสาร์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 13 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา นพศก 1379

อาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ขึ ้น 14 คํ่าเดือน 2

ปี ระกา นพศก 1379

ฤกษ์ คลอด ฤกษ์ มงคล ดูดวง อาจารย์พยงค์ ประสบการณ์โหราศาสตร์ 40 ปี

