นับถึงวันที่

##
คุณ............

อายุ
เกิด ตรงกับวันจันทร์

7/2/2013

47 ปี 8 เดือน 7 วัน

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2508

เทียบกับปฏิทนิ 100 ปีคือ

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2508
ตรงกับ

ปีปัจจุบันทานาย

ขึ้น 1 ค่า เดือน 7 ปีมะเส็งตรงกั
จ.ศ.1327
บ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2555

47 ปี 8 เดือน 7 วัน

ขึน้ 1 ค่่า เดือน 7 ปีมะเส็ง จ.ศ.1327

ขึ้น 1 ค่า เดือน 7 ปีมะเส็งตรงกั
จ.ศ.1327
บ วันที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ.2556

*วันเกิดที่แท้จริงของท่านคือขึ้น 1 ค่า เดือน 7 ปีมะเส็งจะสั
จ.ศ.1327
งเกตว่าวันทางจันทร์คติจะไม่เคลื่อนแม้จะเปลี่ยนไปกี่ปีกี่เดือนก็ตามสิ่งที่ยืนยันได้
คือ วันขึ้น ๑๕ ค่าเดือน ๑๒ ลอยกระทง พระจันทร์จะเต็มดวงเสมอ แต่วันที่ตามปฏิทินสากล วันที่ (1-31)กับวันเกิด (อาทิตย์-เสาร์)จะไม่ตรงกันในแต่ละปี **

เดือน
ไทย

พ.ศ.

ช่วงเดือน
เริม่ วันที่

ค่าพยากรณ์

ถึงวันที่

ก่อนอื่นขอท่าความเข้าใจสักเล็กน้อยว่าชีวิตคนเราก็มีฤดูกาลหมุ่นเวียนเปลี่ยนไปตามวัฏจักรในรอบ ๑๒ เดือน แต่ละเดือนจะต้องเข้าสู่
ด่านชีวิตต่าง ๆ ทัง้ ดีและไม่ดี หากค่าพยากรณ์ในรอบพยากรณ์ใดเป็นคุณหรือได้ประโยชน์ก็จงมองหาวิธีและช่องทางเพือ่ ให้เกิดผล
ตามนัน้ ดังสุภาษิตไทยทีก่ ล่าวไว้น้่าขึ้นให้รีบตัก หากเดือนใดไม่ดีหรือมีผลร้ายก็ต้องไม่ประมาท ระมัดระวังมากขึ้น รอบคอบมากขึ้น หา
วิธีหรือแนวทางแก้ไข ซึง่ จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ การสะเคราะห์หรือการแก้กรรมใด ๆ ก็เริ่มต้นจากการแก้ไขทีต่ ัวเราเองเป็นส่าคัญ
การพยากรณ์จะเริ่มพยากรณ์จากช่วงเดือนปัจจุบนั เป็นต้นไป รวม ๑๒ เดือน (ดูจากเนินในมือและลายมือ)

ท่ำนเกิด
ตรงกับ
แต่ปีนี้ตรงกับ

๗
ทำนำยเริ่มตัง้ แต่

ขึ้น 1 ค่่า เดือน 7 ปีมะเส็ง จ.ศ.1327
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2508
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2555

21-พ.ค. 18-มิ.ย. วันเกิดตามวันจันทรคติคือวันเกิดทีแ่ ท้จริงของท่าน ซึง่ ปัจจุบนั ท่านายตรงกับวันทีท่ ปี่ รากฏด้านบนนี้ (แต่ละปีจะเคลื่อนได้) การท่าบุญ
ตามประเพณี เพือ่ อุทศิ ส่วนบุญให้กับบิดามารดา บุพการี ผู้มีอุปการคุณทัง้ หลาย รวมเจ้ากรรมนายเวร ก็จะเป็นการดี ค่าพยากรณ์ส่าหรับ
รอบค่าท่านายนี้ เข้าสูเ่ นินจันทร์ เป็นช่วงเวลาทีทา่ นมีความฝันความสุขกับจินตนาการ ท่านจะมีอารมณ์ทเี่ บิกบานเป็นสุข อยากท่าตัวเป็น
เด็ก มีเวลาวิ่งเล่น ท่าอะไรตามใจตัวเองหรือให้รางวัลกับตัวเอง ท่านก็สามารถท่าได้ ช่วงเวลานีจ้ งใช้เวลาให้สบาย ๆพักผ่อนท่องเทีย่ ว
เฉลิมฉลอง แล้วท่านจะได้พบจินตนาการแปลกใหม่ หรือค้นพบสิง่ ใหม่ ๆ ก็เก็บสะสมไว้ เพือ่ น่าไปสานต่อให้เกิดเป็นจริงได้ในภายภาค
หน้า เพราะในรอบค่าท่านายนีเ้ ป็นช่วงเวลาทีใ่ จเปิดใจสบาย คนเราก็มักจะคิดหรือมีไอเดียดี ๆตอนทีม่ ีเวลาสบาย ๆ อย่างนีแ้ หละ
เหตุการณ์ส่าคัญทีจ่ ะเกิดขึ้นกับท่านในรอบค่าท่านายเดือนนีค้ ือ

(รอบ ๑ เดือนเริ่ม) ขึ้น 1 ค่ำ่
เดือน 7 ปี

จ/ศุภ
19-มิ.ย.

18-ก.ค. ผ่านช่วงเวลาแล้วไม่พยากรณ์

19-ก.ค.

17-ส.ค.

๙

18-ส.ค.

15-ก.ย. ผ่านช่วงเวลาแล้วไม่พยากรณ์

๑๐

16-ก.ย.

15-ต.ค. ผ่านช่วงเวลาแล้วไม่พยากรณ์

๑๑

16-ต.ค.

13-พ.ย. ผ่านช่วงเวลาแล้วไม่พยากรณ์

๑๒

14-พ.ย.

13-ธ.ค. ผ่านช่วงเวลาแล้วไม่พยากรณ์

14-ธ.ค.

11-ม.ค. ในรอบค่าท่านายนีท้ า่ นได้รับอิทธิพลจากเนินเนปจูน เนินจันทร์ และอยู่ภายใต้อิทธิพลของเนินอาทิตย์ หรืออาทิตย์ให้คุณ ไม่ว่าท่านจะ

๘
8-8

เส/กฎุมภะ

๑

2555-56

เดินทางหรือจะกระท่าการใด ๆ มักจะเป็นจุดเด่นเป็นเป้าสายตาและได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ดังนัน้ จึงเหมาะกับการประชาสัมพันธ์
ตัวเอง ประชาสัมพันธ์ผลงาน หากค้าขายก็ได้เวลาออกร้านปิดตัว หากจะขายทรัพย์สนิ ก็ขึ้นป้ายติดประกาศ หรือท่าโฆษณา ทัง้ หลาย
ทัง้ หมดจะส่งผลดีต่อตัวท่าน หน้าทีก่ ารงานและธุรกิจของท่าน หุน้ ส่วน พีน่ ้อง ท่านยังมีโอกาสในการเดินทาง การได้มาซึง่ เครดิตและ
โชคลาภก็อาจเกิดขึ้นด้วยรอบค่าท่านายนี้ ส่วนผลสืบเนือ่ งจากการกระท่าจะส่งผลสูงทีส่ ดุ ในเดือนทีส่ ามหลังจากนี้ เหตุการณ์ส่าคัญทีจ่ ะ
เกิดในรอบค่าท่านายเดือนนีค้ ือการวิ่งเต้นการประสานงาน การเจรจาในช่วงนีจ้ ะส่งผลดีและมีโอกาสส่าเร็จ และก้าวหน้าดีต่อเนือ่ ง ชีวิต
เหมาะกับการเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลง เครดิดดี วิ่งเต้นส่าเร็จ

เนป./สหัสชะ

12-ม.ค. 10-ก.พ. ในรอบค่าท่านายนีท้ า่ นอยู่ในพืน้ ทีร่ าบอังคารสูง จึงต้องต่อสูห้ รือดิ้นรนเพือ่ ให้เกิดความส่าเร็จตามเป้าหมายทีต่ ั้งไว้ มองเห็นความส่าเร็จอยู่

๒

ข้างหน้า ท่านจึงเดินเครื่องอย่างเร่งรีบเพือ่ ไปให้เร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเร็วได้ การท่างานทีห่ นักและเร่งรีบอย่างต่อเนือ่ งจะท่าให้ทา่ นเจ็บป่วย
หรือไม่สบายได้ หรืออาจผิดพลาดได้ ดังนัน้ ต้องดูแล และให้ความส่าคัญกับสุขภาพไว้ด้วย รวมถึงต้องรอบคอบและมีสติในการคิดการ
ท่าเพราะทัง้ หมดจะส่งผลกระทบไปยังคู่ครอง หุน้ ส่วน เพศตรงข้าม กระทัง่ ศัตรูคู่แข่ง พร้อมทีจ่ ะเป็นคู่กรณีวิวาทะได้เสมอ เหตุการณ์
ส่าคัญในรอบค่าท่านายเดือน นีค้ ือ ได้รับการสนับสนุนดี มีโอกาสประสบความส่าเร็จได้ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ แต่มี
ศัตรูคู่แข่งทีอ่ าจท่าให้เกิดปัญหาข้างเคียงได้จึงต้องท่าอะไรด้วยความรอบคอบและเป็นลักษณะทีอ่ าจไม่เปิดตัวเปิดเผยในเป้าหมาย (ศัตรูจะ
รู้หาทางขัดขวาง)

ร.อั.ส/ปัตตานิ
11-ก.พ. 11-มี.ค. ในรอบค่าท่านายนีท้ า่ นได้รับอิทธิพลจากเนินอาทิตย์ซงึ่ เป็นดาวเด่น และยังห้อมล้อมด้วยเนินเสาร์และเนินพุธ ปกติแล้วช่วงรอบ

๓

ระยะเวลาพยากรณ์นี้ จะได้รับความสุขความส่าเร็จ จากหลายทาง ทัง้ ชือ่ เสียง เงินทอง ความรัก แต่จะมากน้อยขึ้นอยู่กับอิทธิพลของเนิน
และเส้นอาทิตย์ (ถ้าไม่ดีผลทีเ่ กิดก็ตรงกันข้าม) เป็นช่วงเวลาเฉลิมฉลองความส่าเร็จจากการได้รับรางวัลหรือการได้รับเงินทองสิง่ ของ
หรือการได้รับอะไรอย่างทีเ่ รียกว่าเกินคาด เกิดจากสิง่ ทีส่ ร้างสมมาส่วนหนึง่ และโชคลาภก็ชว่ ยเพิม่ เติมให้อีกแรงหนึง่ ย้อนหลังไปสัก ๒
รอบค่าท่านาย หากท่านได้เตรียมการไว้ดี เดือนนีก้ ็จะส่งผลดีให้ทา่ นด้วย เหตุการณ์ส่าคัญในรอบค่าท่านายนีค้ ือส่าเร็จสมหวังดังทีต่ ั้งหวัง
ไว้ รวมถึงมีโชคลาภด้วย ปลายๆรอบค่าท่านายนี้ รอบคอบระวังผิดพลาดเสียหาย

อา/ลาภะ
12-มี.ค. 10-เม.ย. ในรอบค่าท่านายนีท้ า่ นได้รับอิทธิพลจากเนินศุกร์ ซึง่ เป็นช่วงเวลาของการพักผ่อน ช่วงเวลาของครอบครัวและความรัก การพักผ่อน

๔

เดินทางท่องเทีย่ วหรือการมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทกุ คนในครอบครัวมีสว่ นร่วมก็เป็นส่วนหนึง่ ของการท่าให้ชวิตรัก ชีวิตคู่ ชีวิตครอบครัวมี
ความสุข ความเข้าใจและมั่นคงขึ้น ครอบครัวให้หมายความรวมถึงบริวารคือองค์ประกอบส่าคัญของความส่าเร็จในชีวิตเปรียบได้กับ
รถยนต์จะแล่นไปได้ด้วย ๔ ล้อและองค์ประกอบอื่น ๆ ซึง่ ครอบครัวก็คือส่วนหนึง่ ซึง่ ส่าคัญ ทีท่ ่าให้แล่นไป จงให้ความส่าคัญกับเรื่องนี้
ชีวิตเรามีหลายด้านหลายมิติทตี่ ้องดูแลและให้ความส่าคัญไปพร้อม ๆ กัน อนึง่ ในรอบค่าท่านายนีก้ ็มีด้านลบทีเ่ กิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นความ
เจ็บป่วย ความสิน้ สุด คดีความต่าง ๆ ดังนัน้ ต้องรอบคอบในการด่าเนินชีวิต มีสติกับสิง่ ทีค่ ิดทีท่ ่าอยู่เสมอ ๆ เหตุการณ์ส่าคัญในรอบค่า
ท่านายเดือนนีค้ ือปกติ มีโฮกาสพักผ่อนท่องเทีย่ ว ไปท่าบุญเป็นช่วงเวลาทีด่ ี ระวังสุขภาพรวมถึงเรื่องอาหารการกิน

ศุก/วินาสนะ
11-เม.ย.

๕

9-พ.ค. ในรอบค่าท่านายนีท้ า่ นได้รับอิทธิพลจากเนินอังคารต่่า อยู่กกึ่งกลางระหว่างเนินศุกร์กับเนินพฤหัส ท่านจึงวุ่นวายสับสนหลายเรื่องในการ
ด่านเนชีวิต ไหนจะเรื่องหน้าทีก่ ารงานเร่งรัดหรือมากขึ้น เรื่องส่วนตัว เรื่องครอบครัวคนรักและจิปาถะ มีปญ
ั หาเข้ามาให้แก้ไขยุ่งยาก
หลายอย่างหลายทางพร้อมกัน จึงเป็นต้นเหตุท่าให้ทา่ นอารมณ์ขุ่นมัว หากตั้งสติไม่ดีควบคุมอารมณ์ไม่ได้จะเสียหาย หรือมีอุบตั ิเหตุได้
ดังนัน้ จึงจ่าเป็นต้องท่าใจให้เย็นและรอบคอบเข้าไว้ เรียงล่าดับความส่าคัญของปัญหา เร็ว ช้า หนัก เบา แล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี
เหตุการณ์ส่าคัญในรอบค่าท่านายของเดือนนีค้ ือปัญหาอุปสรรคมีมากต้องรอบคอบในการแก้ไขหรือตัดสินใจ การเดินทางระวังอุบตั ิเหตุ
ปัญหายุ่งยากหรือเกินก่าลังผู้ใหญ่ชว่ ยได้ ระวังเพศตรงข้ามท่าให้เสียหาย

อัง.ต/พันธุ
10-พ.ค.

๖

8-มิ.ย. ในรอบค่าท่านายนีท้ า่ นได้รับอิทธิพลจากเนินพฤหัสบดี ทุกอย่างทีเ่ กิดขึ้น หรือปัญหาใด ๆ ทีม่ ีอยู่ทา่ นก็จะสามารถแก้ไขจัดการให้ลุล่วงได้
เป็นอย่างดี การตัดสินใจใด ๆ หากรอบคอบไตร่ตรองดีแล้วจะเกิดประโยชน์ดีมาก ในรอบค่าท่านายนีก้ ารตัดสินใจใด ๆหรือการกระท่า
ใด ๆ จะเป็นเรื่องทีม่ ักจะเกี่ยวข้องกับการสิน้ สุดหรือจบลงโดยเด็ดขาด ดังนัน้ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถจะช่วยให้ลดความ
รุนแรงหรือสูญเสียได้ เหตุการณ์ส่าคัญทีจ่ ะเกิดน่ารอบค่าท่านายของเดือนนีค้ ือการตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงใดๆ มีผลกับอนาคตและ
ต่อเนือ่ งจึงต้องรอบคอบทบทวนให้ดี โดยรวม ๆแล้วได้รับความส่าเร็จดี

พฤ./มรณ
ท่ำนเกิด
ตรงกับ
แต่ปีนี้ตรงกับ

๗
ทำนำยเริ่มตัง้ แต่
(รอบ ๑ เดือนเริ่ม)

จ/ศุภ

9-มิ.ย.
ขึ้น 1 ค่ำ่
เดือน 7 ปี

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2508
ขึ้น 1 ค่่า เดือน 7 ปีมะเส็ง จ.ศ.1327
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2556

7-ก.ค. วันเกิดตามวันจันทรคติคือวันเกิดทีแ่ ท้จริงของท่าน ซึง่ ปัจจุบนั ท่านายตรงกับวันทีท่ ปี่ รากฏด้านบนนี้ (แต่ละปีจะเคลื่อนได้) การท่าบุญ
ตามประเพณี เพือ่ อุทศิ ส่วนบุญให้กับบิดามารดา บุพการี ผู้มีอุปการคุณทัง้ หลาย รวมเจ้ากรรมนายเวร ก็จะเป็นการดี ค่าพยากรณ์ส่าหรับ
รอบค่าท่านายนี้ เข้าสูเ่ นินจันทร์ เป็นช่วงเวลาทีทา่ นมีความฝันความสุขกับจินตนาการ ท่านจะมีอารมณ์ทเี่ บิกบานเป็นสุข อยากท่าตัวเป็น
เด็ก มีเวลาวิ่งเล่น ท่าอะไรตามใจตัวเองหรือให้รางวัลกับตัวเอง ท่านก็สามารถท่าได้ ช่วงเวลานีจ้ งใช้เวลาให้สบาย ๆพักผ่อนท่องเทีย่ ว
เฉลิมฉลอง แล้วท่านจะได้พบจินตนาการแปลกใหม่ หรือค้นพบสิง่ ใหม่ ๆ ก็เก็บสะสมไว้ เพือ่ น่าไปสานต่อให้เกิดเป็นจริงได้ในภายภาค
หน้า เพราะในรอบค่าท่านายนีเ้ ป็นช่วงเวลาทีใ่ จเปิดใจสบาย คนเราก็มักจะคิดหรือมีไอเดียดี ๆตอนทีม่ ีเวลาสบาย ๆ อย่างนีแ้ หละ
เหตุการณ์ส่าคัญทีจ่ ะเกิดขึ้นกับท่านในรอบค่าท่านายเดือนนีค้ ืออายุเริ่มต้น 48 ปีต้องต่อสูแ้ ละเหนือ่ ยแต่จะประสบผลส่าเร็จมากทัง้ เกียรติยศ
ความส่าเร็จ ภาคภูมิใจในปี อายุ 49 ดังนัน้ จงมุ่งมั่นสูเ่ ป้าหมาย เดือนนีเ้ ป็นช่วงเวลาทีด่ ี ๆ หลายอย่างรวมถึงการเดินทางไกลด้วย

8-ก.ค.

๘

6-ส.ค. ในรอบค่าท่านายนีเ้ ป็นช่วงเวลาทีท่ า่ นมีพลังทัง้ กาย ทัง้ ใจ มีแรงขับเคลื่อนทีจ่ ะกระท่าการใด ๆ ให้เกิดผลส่าเร็จ เนือ่ งจากท่านได้รับ
อิทธิพลจากเนินอังคารสูง มีอิทธิพลทีจ่ ะท่าให้ทา่ นใจร้อน เร่งรีบ ต้องการจัดการหรือแก้ปญ
ั หาให้แล้วเสร็จลุล่วง แต่ให้ระวังและเตือนตน
ไว้ว่า ช่วงเวลานีจ้ ะยังไม่เกิดผลหรือการตอบแทนทีแ่ น่ชดั หากจะเป็นหรือเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องโชคหรือความไม่แน่นอน ท่านจงเตรียมการ
หรือวางแผน คิดหลาย ๆ อย่างหลาย ๆ วิธี เลือกทีเ่ ห็นว่าดีและเหมาะสมทีส่ ดุ เพือ่ เริ่มด่าเนินการในเดือนถัดไปจากนี้ หากว่าท่านด่าเนินการ
เองโดยไม่มีหนุ้ ส่วนก็ด่าเนินการได้ตั้งแต่ปลายงวดค่าท่านายนี้ แต่ถ้าหากท่านมีหนุ้ ส่วน หรืองานทีจ่ ะท่ามีสว่ นหรือเกี่ยวเนือ่ งกับคนอื่น
หรือต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนจ่านวนมากหรือบุคคลอื่น ก็ให้เริ่มต้นแบบไม่ต้องเร่งรีบจะเกิดผลดีได้มากกว่า เหตุการณ์ส่าคัญทีจ่ ะเกิดขึ้นกับ
ท่านในรอบค่าท่านายเดือน นีค้ ือปกติดี รอบคอบในการวางแผนการตัดสินใจ มีโอกาสดีทจี่ ะได้แบบเกินเป้าหมาย

อั.ส/ตนุ
7-ส.ค.

๙

4-ก.ย. ในรอบค่าท่านายนีท้ า่ นได้รับอิทธิพลจากเนินพุธ และสนับสนุนด้วยอิทธิพลของเนินอาทิตย์และเนินอังคารสูง เป็นช่วงเวลาทีท่ า่ นมีข้อมูล
และการเตรียมการทีพ่ ร้อมเพือ่ ด่าเนินการใด ๆ หากท่านจะทบทวนความคิดความคิดความฝันจากช่วงเวลาเดือนเกิด และน่ามาวางแผนต่อ
ในเดือนทีผ่ ่านมา มาถึงขณะนีก้ ็คือรอบค่าท่านายทีส่ าม ท่านก็คงพร้อมจะด่าเนินการ ช่วงเวลานีท้ า่ นได้รับอิทธิพลจากดาวพุธ ส่งผลให้
ท่านมีความมั่นใจในข้อมูล มั่นใจในการพูดการเจรจาต่อรอง ซึง่ จะส่งผลให้ทา่ นประสบผลส่าเร็จได้ และมีอะไรใหม่เกิดขึ้นในช่วงนี้
อนึง่ เรื่องคนรัก ความรักคู่ครองมักมีสว่ นเกี่ยวข้องกับชีวิตในช่วงนี้ เหตุการณ์ส่าคัญทีจ่ ะเกิดขึ้นในรอบค่าท่านายของเดือนนีค้ ือร
ความส่าเร็จทีเ่ กิดจากการกระท่าก็ดี รวมถึงโชคลาภก็มีมาสมทบ มีโอกาสดีและมีอะไรใหม่เพิม่ เติม ระวังปัญหาข้อขัดแย้งในบริวารและ
ครอบครัว

พุ/ปุต
5-ก.ย.

๑๐

4-ต.ค. ในรอบค่าท่านายนี้ ท่านได้รับอิทธิพลจากเนินพลูโตหรือดาวแห่งหลักทรัพย์ ส่งผลให้ทา่ นคิดทบทวนถึงเรื่องทรัพย์สนิ เงินทองทีท่ า่ นมีอยู่
หรือก่าลังอยากได้ อยากมี เป็นช่วงเวลาทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายทรัพย์สนิ เงินทอง หน้าทีก่ ารงาน หากจะมีการปรับปรุงแปลงใด ๆ
การวิ่งเต้น การโยกย้าย รวมถึงความเกี่ยวข้องกับญาติมิตร บริวาร คู่ครอง ก็จงใช้เวลาในช่วงเดือนนีด้ ่าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องทีก่ ล่าว
มาแล้วให้เกิดประโยชน์กับตัวท่าน เหตุการณ์ส่าคัญทีจ่ ะเกิดขึ้นในรอบค่าท่านายของเดือน นีค้ ือโอกาสดีในการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ เงินทอง
การซือ้ ขายแลกเปลี่ยน การเดินทางก็ดี ช่วงนีช้ วี ิตมีการเปลี่ยนแปลบอย่างเป็นรูปธรรมและดีขึ้น เรื่องเอกสาร นิติกรรมสัญญาต่าง ๆ
ต้องรอบคอบ สุขภาพก็ต้องให้ความส่าคัญ

พล./อริ
5-ต.ค.

๑๑

2-พ.ย. ในรอบค่าท่านายนีท้ า่ นได้รับอิทธิพลจากราบอังคารต่่าหรือดาวอังคาร และดาวเสาร์ จึงท่าให้ทา่ นมีอะไรทีก่ ดดันให้ทา่ นเดือดเนือ้ ร้อนใจ
หลายเรื่อง ไม่ว่าความรัก หน้าทีก่ ารงาน การแข่งขัน การได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ เงินทอง ชือ่ เสียงเกีรติยศ ท่าให้ทกุ ข์ให้เครียด ท่าให้กายใจไม่
สงบ อย่างไรก็ตามมันก็เป็นเพียงช่วงเวลาของรอบค่าท่านายนี้ ดังนัน้ ในรอบค่อย ๆ แก้ปญ
ั หาและด่าเนินชีวิตอย่างใจเย็นและมีสติ อย่าใจ
ร้อน ระมัดระวังตัว รวมถึงเรื่องสุขภาพด้วยก็ต้องใส่ใจดูแล เหตุการณ์ส่าคัญทีจ่ ะเกิดขึ้นในรอบค่าท่านายของเดือน นีค้ ือหน้าทีก่ ารงาน
มีมาก ภารกิจมีมาก การแข่งขันสูง ดังนัน้ ต้องรอบคอบในการด่าเนินงานและการตัดสินใจ การเดินทางระวังอุบตั ิเหตุ

ร-อต./กรรม
3-พ.ย.

๑๒

สมหวังความผิดหวังจะเกิดขึ้นได้ด้วยอิทธิพลดังกล่าว จงด่าเนินชีวิตอย่างรอบคอบและระมัดระวังเรื่องรายรับ รายจ่าย เรื่องทรัพย์สนิ เงิน
ทอง การลงทุน-ผลตอบแทนต่าง ๆ จะเกิดขึ้นจากการกระท่าทัง้ ผลสืบเนือ่ งมา และผลจากทีท่ ่าไว้ในปัจจุบนั เหตุการณ์ส่าคัญทีจ่ ะเกิดขึ้น
ในรอบค่าท่านายนีค้ ือได้รับผลตอบแทนทีเ่ ป็นทัง้ ความส่าเร็จทีเ่ ป็นทรัพย์หรือเงินรวมถึงความภาคภูมิใจ ส่วนการใช้จ่ายการลงทุนต้อง
วางแผนให้รอบคอบ

เส/กฎุมภะ
3-ธ.ค.

๑

2-ธ.ค. ในรอบค่าท่านายนีท้ า่ นได้รับอิทธิพลจากเนินเสาร์ ซึง่ อยู่ระหว่างเนินพฤหัสกับเนินอาทิตย์ ดังนัน้ ความสุขความทุกข์ ความส่าเร็จ ความ

31-ธ.ค. ในรอบค่าท่านายนีท้ า่ นได้รับอิทธิพลจากเนินเนปจูน เนินจันทร์ และอยู่ภายใต้อิทธิพลของเนินอาทิตย์ หรืออาทิตย์ให้คุณ ไม่ว่าท่านจะ
เดินทางหรือจะกระท่าการใด ๆ มักจะเป็นจุดเด่นเป็นเป้าสายตาและได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ดังนัน้ จึงเหมาะกับการประชาสัมพันธ์
ตัวเอง ประชาสัมพันธ์ผลงาน หากค้าขายก็ได้เวลาออกร้านปิดตัว หากจะขายทรัพย์สนิ ก็ขึ้นป้ายติดประกาศ หรือท่าโฆษณา ทัง้ หลาย
ทัง้ หมดจะส่งผลดีต่อตัวท่าน หน้าทีก่ ารงานและธุรกิจของท่าน หุน้ ส่วน พีน่ ้อง ท่านยังมีโอกาสในการเดินทาง การได้มาซึง่ เครดิตและ
โชคลาภก็อาจเกิดขึ้นด้วยรอบค่าท่านายนี้ ส่วนผลสืบเนือ่ งจากการกระท่าจะส่งผลสูงทีส่ ดุ ในเดือนทีส่ ามหลังจากนี้ เหตุการณ์ส่าคัญทีจ่ ะ
เกิดในรอบค่าท่านายเดือนนีค้ ือการเริ่มต้น การเดินทางต่างเกิดขึ้นได้ เครดิดดี โอกาสดีในการวิ่งเต้น การเปลี่ยนแปลง มีโฮกาสในการ
เดินทางไกล เตรียมพร้อมเรื่องสุขภาพไว้

เนป./สหัสชะ
อ.ธนพงศ์ หลักนครพล
พยำกรณ์วันที่
www.handhoro.com

โทร.081 920 9349
line.089 533 9903
email:handhoro99@gmail.com

