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                                                                               คํานําผูเรียบเรียง 
 

         เอกสารประกอบการเรียนเลมนี้ จัดทําและเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อประกอบการสอนใน
วิชา  เลขศาสตรนามมหามงคล  ของชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ชมรมสัตตะนวดารา   
จุดประสงคเพื่อตองการใหผูเรียนไดเขาใจ ในหลักการของความสัมพันธในตัวเลขแตละตัว  
เพื่อใชเปนหลักในการเรียนรู และทําความเขาใจในการคิด การจดจํา การอาน การอธิบาย 
เพื่อเปนแนวทางในการพูด พรอมท้ังยังไดอธิบายความหมายตางๆ ของดาวแตละตัววา 
ดี และ ราย เปนอยางไร ไมวาดาวแตละตัวจะมารวมกัน และจะมีอิทธิพลถึงกันอยางไรก็
ตามขาพเจาคิดวาเอกสารประกอบการเรียนเลมนี้ นาจะมีประโยชนอยูบาง สําหรับผูท่ี
ตองการเรียนรูศาสตรในการทํานายชะตาชีวิตจาก ชื่อ และ นามสกุล ของบุคคลแตละคน 

ซี่งในวิชาเลขศาสตรนี้ผูเรียนแตละทาน ไมจําเปนจะตองมีความรูทางดาน

โหราศาสตรมากอนเลย ก็สามารถที่จะเรียนรูและนําไปใชไดจริงทุกคนครับ 
หากผูเรียนรูทานใดท่ีไดอานเอกสารประกอบการสอนเลมนี้แลว เกิดติดขัดหรือไมเขาใจใด 
ๆ ก็สามารถเขามาพูดคุยสอบถามแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นกับตัวขาพเจาไดนะครับ 
แตถาไมสะดวกก็ขอเชิญไดท่ี www.7tua.com ไมตองเกรงใจนะครับ 
         เอกสารประกอบการเรียนเลมนี้ ผูเรียนทุกทานสามารถนําไปแบงปนความรูกับ
เพื่อนท่ีตองการเรียนรูกันไดเลยนะครับ  แตหามจัดพิมพจําหนายเทานั้นเอง 
 
          องครวมของความรูตางๆ  ทางวิชาโหราศาสตรท่ีขาพเจาไดเรียนรูนี้ ก็เพราะการ
ไดรับความเมตตา ความกรุณา จากทานอาจารยพอ  เจษฎา    คําไหล   ผูเปรียบเสมือน

ดุจดัง บิดา ผูใหกําเนิดชีวิตทางนักโหราศาสตร นี้แกตัวขาพเจาครับ 
         และวิชาเลขศาสตรนี้ท่ีเกิดขึ้นได ก็เพราะความมีเมตตา และความสามารถของทาน
อาจารย  พลูหลวง  ท่ีซึ่งถือวาเปน บิดาแหงวิชาเลขศาสตร นี้ครับ 
 
ขาพเจา ธุลีดิน ขอกราบแทบเทา พรอมทั้งนอมรําลึกถึงพระคุณของทานอาจารย

ทั้งสองทานเปนอยางสูงครับ 

 

 

                                                                                ...ธุลีดิน 
 
 
 

 



บัญญัติ   13   ประการ 

( สําหรับพยากรณศาสตรตางๆ ใหมีความแมนๆ  )   

 

1. การมี รักครั้งแรก ๆ ของคุณไมคอยที่จะสมหวังลงตัว หรือไมไดเปนไปอยางท่ี
คิดท่ีไดคาดหวังเอาไวเลย 

2. ชีวิตของคุณท่ีไดผานมานั้นเทาท่ีเห็น เปนคนที่ทํา คุณคนไมเคยข้ึนเลย และไดดี
เลย 

3. ตัวคุณเปนคนท่ีจะ เก็บเงิน เก็บทองไมคอยอยู หรือจะสําเร็จไดอยางที่คิดนะ  
( โดนเบียดเบียนเบียดบังเรื่องเงินเรื่องทอง และกวาจะหาเงินไดก็เจอแตอุปสรรค
ปญหา ) 

4. ชีวิตของคุณท่ีผานมา ไมวาจะทําอะไรก็แลวแต ชีวิตมักจะเจอแตอุปสรรคและ

ปญหาตางๆ อยูตลอดเวลา 

5. จังหวะ ชีวิตที่ผานมาตองชวยเหลือตัวเอง และตองดิ้นรนดวยตัวเองมาโดย

ตลอด 

6. ถึงแมวาตัวคุณจะ มีญาติพ่ีนองมาก นอยแคไหนก็ตามที มักจะพ่ึงพิงอาศัย

ไมคอยได หรือไมก็ตัวของคุณเองตางหาก ไมอยากท่ีจะตองเปนภาระพึ่งพิงใคร 
7. บางครั้งปญหาตาง ๆ ของคุณก็มาจาก เพ่ือนฝูง และญาติมิตรมาเบียดเบียน

พ่ึงพาอาศัย 
8. ตัวคุณ ไมวาจะทําอะไรดีแคไหนก็ตามแต มักจะถูกอิจฉา ถูกเบียดเบียน

เบียดบัง หรือถูกจํากัดอํานาจแยงชิงความดีความชอบไป 
9. ตัวคุณเปนคนท่ีมีความสามารถท่ีจะทํางานไดดี ไดคลอง แต ผูใหญเจานายไม

คอยจะเห็นคุณคาความสําคัญ  ( คือไมชอบประจบสอพอ ไมคอยชอบเอาใจ 
หรือเสนอหนา ) 

  10. ตัวคุณมักจะมีขอเปรียบเทียบ และความคิดเห็นที่มีความขัดแยงกับแฟน 

        คูครองไดงาย ย่ิงปญหาที่มาจากเรื่องไมเปนเรื่อง 

11. ตัวคุณ มักจะทุกขหรือวิตกกังวลใจ เก่ียวกับเรื่องของลูก ของหลาน และคน

ในครอบครัว  
12. ตัวคุณเวลามีปญหา มักจะเก็บปญหาเอาไวคนเดียว ไมคอยที่จะปรึกษา หรือ

เลาบอกใคร 
13. เรื่องท้ังหมดท่ีผานมานั้นไมวาจะเรื่องอะไรก็ตามที ลวนแลวท่ีไดพบเจอเรื่องราย ๆ 

มา ไมวาจะเจ็บ จะเดือดรอนแคไหนก็ตามก็ยัง เจ็บแลวไมจํา  เพราะความใจออน 
ความใจดี ขี้สงสารของตัวคุณเอง  
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หมายเลข   ๖๘      ผูเมามัว ลุมหลง                                                                  159 

หมายเลข   ๖๙      ผูใจออน เพอฝน                                                                  161 

หมายเลข   ๗๐     ผูเรียนรู ทุกขแสนทุกข                                                           163 

หมายเลข   ๗๑     ผูถูกจํากัดสิทธ์ิ                                                                     165 

หมายเลข   ๗๒     ผูเดือดรอนไมรูจบ                                                                167 

หมายเลข   ๗๓     ผูลมละลาย                                                                          169 

หมายเลข   ๗๔     ผูมีชีวิตท่ีผานเลย                                                                 171 

หมายเลข   ๗๕     ผูท่ีมีแตเรื่องโกลาหล                                                             173 

หมายเลข   ๗๖     ผูมีชีวิตท่ีอับเฉา                                                                    175 

หมายเลข   ๗๗     ผูแสนจะทุกข ทุกข                                                                177 

หมายเลข   ๗๘     ผูระส่ําระสาย                                                                       179 

หมายเลข   ๗๙     ผูท่ีอยูอยางทรมาน                                                               181 

หมายเลข   ๘๐      ผูถูกขมเหงรังแก                                                                  183 

หมายเลข   ๘๑     ผูมีหลักประกันท่ีขาดหาย                                                           185

หมายเลข   ๘๒     ผูลอยไปตามกรรม                                                                    187 

หมายเลข   ๘๓     ผูท่ีเสียหายแตกหักอยูเสมอ                                                     189 

หมายเลข   ๘๔     ผูสูญเสียอยางใหญหลวง                                                        191 

หมายเลข   ๘๕     ผูเห็นชอบหลงผิด                                                                 193 

หมายเลข   ๘๖      ผูพายแพทางโลกีย                                                               195 



หมายเลข   ๘๗     ผูตกตํ่าในบั่นปลาย                                                               197 

หมายเลข   ๘๘      ผูท่ีเตือนแลวไมยอมฟง                                                         199 

หมายเลข   ๘๙      ผูท่ีหลงจนเกินหลง                                                               201 

หมายเลข   ๙๐      ผูมีญาณศักด์ิสิทธ์ิ                                                                203 

หมายเลข   ๙๑      ผูทะเยอทะยาน                                                                    205 

หมายเลข   ๙๒      ผูแสวงหาของแปลกใหม                                                       207 

หมายเลข   ๙๓      ผูมีแตเหตุเขามาหา และเรื่องราว                                            209 

หมายเลข   ๙๔      ผูมีความเสื่อม และความอับโชค                                             211 

หมายเลข   ๙๕      ผูมีสิ่งดีคุมตน                                                                     213 

หมายเลข   ๙๖      ผูท่ีไมมีพลัง                                                                        215 

หมายเลข   ๙๗      ผูมีภาระท่ีตองทํา                                                                217 

หมายเลข   ๙๘      ผูตองเหตุเพราะคนพาล                                                        219 

หมายเลข   ๙๙      ผูมีความสําเร็จอยางมหัศจรรย                                              221 

หมายเลข   ๑๐๐    ผูสําเร็จสมบูรณ                                                                  223 

 

รูปแบบแผนเขียนชื่อ                                                                                   

 

รูปแบบแผนแนบการอธิบายหลังการเปล่ียนชื่อ 
 

แผนลงดวงพิชัย เพื่อหนุนดวงหลังจากการเปล่ียนเปนชื่อใหม 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

คาของตัวอักษรไทย และอังกฤษ ตามคาตัวเลข ดังน้ี... 

 
อักษรท่ีมีคาตรงกับเลข  ๑  ไดแก...  ก , ด , ท , ถ , ภ , ฤ , ฤา , สระอุ , 

สระอา , สระอํา , ไมเอก ,  A, I, J, Q, Y  

                                                                                              
อักษรท่ีมีคาตรงกับเลข  ๒  ไดแก...  ข , ช , ง , บ, ป , เ , แ , สระอู , ไมโท 

, B, K, R 
 

อักษรท่ีมีคาตรงกับเลข  ๓  ไดแก...  ฃ , ฅ , ฆ , ฑ , ต , ฒ , ไมจัตวา ( อ ) 

, C, G, L, S 
 

อักษรท่ีมีคาตรงกับเลข  ๔  ไดแก...  ค , ธ , ร , ญ , ษ , สระโอ , สระอะ ,  

สระอิ , ไมหรรอากาศ ( อั ) ,  D, M, T 
 
อักษรท่ีมีคาตรงกับเลข  ๕  ไดแก...  ฉ , ฌ , ณ , น , ม , ห , ฮ , ฎ , ฬ , 

สระอึ , E, H, N, X 
 

อักษรท่ีมีคาตรงกับเลข  ๖  ไดแก...  จ , ว , ล , อ , ใ , U, V, W 
 

อักษรท่ีมีคาตรงกับเลข  ๗  ไดแก...  ซ , ศ , ส ,ไมตรี ( อ ) , สระอี , สระ

อือ , O, Z 
 

อักษรท่ีมีคาตรงกับเลข  ๘  ไดแก...  ผ , ฝ , พ , ฟ , ย , ไมไตคู ( อ็ ) , F, 

P 
 

อักษรท่ีมีคาตรงกับเลข  ๙  ไดแก...  ฏ , ฐ , ไ , การันต ( อ ) 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

กลุมของหมายเลขที่สงผลใหคุณ และใหโทษตอวิถีชีวิต 

 

กลุมหมายเลขท่ีใหคุณดาน ความดีงาม ความสําเร็จ ความรุงเรือง 

           

๒ , ๔ , ๕ , ๖ , ๙ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๙ , ๒๓ , ๒๔ , ๓๖ , ๔๑ , ๔๒ , ๔๕ , ๔๖ , ๕๐ 

, ๕๑ , ๕๔ , ๕๕ , ๕๖ , ๕๙ , ๖๐ , ๖๓ , ๖๔ , ๖๕ , ๙๐ , ๙๕ , ๙๙ , ๑๐๐ , 

๑๐๔ , ๑๐๕ , ๑๐๙ , ๑๑๔  

 
 

กลุมหมายเลขท่ีใหคุณปานกลาง 
(ใหเลือกใชสําหรับนามสกุลที่ตั้งชื่อที่ดีไมไดแลว) 

 

ไดแก...  ๓๒ , ๔๐ , ๔๔ , ๗๙ , ๙๗ , ๘๙ , ๙๘ 
 
 

กลุมหมายเลขท่ีใหโทษตอผูหญิง 

ผูหญิงไมควรใช เพราะจะทําใหผิดหวังในเรื่องความรัก  จะหาความรักที่ลงตัว
และมีความสุขไดยาก มีโอกาสเจ็บช้ําและผิดหวังในเรื่องความรักคูครองสูงครับ 

 
   ไดแก...   ๑๖ , ๑๗ , ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ , ๖๑ , ๗๑ , ๗๙ , ๘๑ , ๙๑ , ๙๗ , 

๑๐๙ 
 
 

กลุมหมายเลขท่ีใหโทษตอผูชาย 

ผูชายไมควรใช เพราะจะทําใหเปนคนเจาชู มีผูหญิงหลายคน และจะเดือดรอน
เปนทุกข หรือหาความลงตัวในชีวิตคูไดยากครับ 

 
ไดแก...  ๑๓ , ๒๓ , ๓๑ , ๓๒ , ๔๖ , ๖๔ , ๖๗ , ๖๘ , ๗๖  , ๘๖ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 
การจัดแยกหลักของกลุมตัวเลขตาง ๆ 

 
 

๑    ๒    ๓    ๔    ๕     ๖    ๗    ๘    ๙  
๑๐     ๑๑     ๑๒     ๑๓     ๑๔     ๑๕    ๑๖      ๑๗     ๑๘ 
 

๑๙     ๒๐     ๒๑     ๒๒    ๒๓     ๒๔    ๒๕     ๒๖      ๒๗  
 

๒๘     ๒๙     ๓๐     ๓๑     ๓๒     ๓๓     ๓๔     ๓๕      ๓๖  
 

๓๗     ๓๘     ๓๙     ๔๐     ๔๑     ๔๒     ๔๓     ๔๔      ๔๕   
 

๔๖     ๔๗     ๔๘     ๔๙     ๕๐      ๕๑     ๕๒     ๕๓     ๕๔ 
 

๕๕     ๕๖     ๕๗     ๕๘     ๕๙     ๖๐      ๖๑     ๖๒     ๖๓ 
 

๖๔     ๖๕      ๖๖     ๖๗     ๖๘     ๖๙      ๗๐     ๗๑    ๗๒ 
 

๗๓    ๗๔      ๗๕    ๗๖     ๗๗    ๗๘     ๗๙     ๘๐     ๘๑ 
 

๘๒     ๘๓     ๘๔     ๘๕      ๘๖     ๘๗     ๘๘      ๘๙    ๙๐ 
 

๙๑     ๙๒     ๙๓     ๙๔      ๙๕     ๙๖      ๙๗     ๙๘    ๙๙   

๑๐๐  ๑๐๑  ๑๐๒   ๑๐๓   ๑๐๔   ๑๐๕    ๑๐๖   ๑๐๗  ๑๐๘ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 
 
หลักการเลือกหมายเลขชื่อท่ีดีใหสัมพันธกับหมายเลขของนามสกุล 
 

เลขนามสกุล         ช่ือท่ีดี            ผลรวม             คะแนน (%)   
๙   ( ดีมาก )              ๑๕                     ๒๔                    ๑๐๐  

                                        ๓๖                     ๔๕                      ๘๐ 

 

๑๐                           ๔๑                     ๕๑                     ๘๐ 

                                        ๔๕                     ๕๕                      ๘๐ 
 

๑๑                           ๔๕                     ๕๖                      ๘๐ 

                                        ๕๔                      ๖๕                     ๘๐ 

 

๑๒                            ๒๔                      ๓๖                      ๘๐ 

                                           ๕๑                      ๖๓                      ๘๐ 

 

๑๓                            ๔๒                      ๕๕                       ๘๐ 

                                           ๕๐                      ๖๓                       ๘๐ 

 

๑๔   ( ดีมาก )            ๓๖                       ๕๐                     ๑๐๐ 

                                 ๔๑                       ๕๕                     ๑๐๐ 

                                 ๔๕                       ๕๙                     ๑๐๐ 

 

๑๕   ( ดีมาก )            ๓๖                       ๕๑                     ๑๐๐ 

                                 ๔๑                       ๕๖                     ๑๐๐ 

                                 ๕๐                       ๖๕                     ๑๐๐ 

 

๑๖                            ๒๔                       ๔๐                      ๖๐   ***    

      

๑๗                            ๑๙ ( หามสตรี )     ๓๖                       ๘๐ 

                                 ๒๔                       ๔๑                       ๘๐ 

                                 ๔๒                       ๕๙                       ๘๐ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 

เลขนามสกุล         ช่ือท่ีดี              ผลรวม              คะแนน 

๑๘                            ๒๓ ( หามบุรุษ )     ๔๑                        ๘๐ 

                                 ๒๔                       ๔๒                       ๘๐ 

                                 ๓๖                       ๕๔                        ๘๐ 

                                 ๔๑                       ๕๙                        ๘๐ 
 

๑๙ ( บุรุษดีมาก )        ๒๓ ( หามบุรุษ )     ๔๒                       ๘๐ 

                                 ๓๖                        ๕๕                       ๑๐๐ 

 

๒๐                            ๔๕                        ๖๕                        ๘๐ 

 

๒๑                            ๑๕                        ๓๖                       ๘๐ 

                                 ๒๔                        ๔๕                       ๘๐ 

                                 ๔๒                        ๖๓                       ๘๐ 

 

๒๒                            ๑๔                        ๓๖                       ๘๐ 

                                 ๑๙ ( หามสตรี )      ๔๑                       ๘๐ 

                                 ๒๓ ( หามบุรุษ )      ๔๕                       ๘๐ 

                                 ๒๔                         ๔๖                       ๘๐ 

                                 ๔๑                         ๖๓                       ๘๐ 

 

๒๓ ( สตรีดีมาก )       ๑๙ ( หามสตรี )       ๔๒                      ๘๐ 

                                 ๓๖                         ๕๙                       ๑๐๐ 

 

๒๔ ( ดีมาก )              ๓๖                          ๖๐                     ๑๐๐ 

                                 ๔๑                         ๖๕                      ๑๐๐ 

 

๒๕                            ๑๕                         ๔๐                      ๖๐ *** 

 

๒๖                            ๑๕                         ๔๑                       ๘๐ 

                                 ๑๙   ( หามสตรี )     ๔๕                      ๘๐ 

                                 ๒๔                         ๕๐                      ๘๐ 
 



14 

ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 

เลขนามสกุล         ช่ือท่ีดี              ผลรวม              คะแนน 

๒๗                            ๑๔                         ๔๑                     ๘๐ 

                                 ๓๖                         ๖๓                     ๘๐ 

 

๒๘                            ๑๔                          ๔๒                    ๘๐ 

                                 ๒๓   ( หามบุรุษ )     ๕๑                     ๘๐ 

 

๒๙                            ๓๖                          ๖๕                     ๘๐ 

 

๓๐                            ๑๕                          ๔๕                      ๘๐ 

                                 ๒๔                          ๕๔                     ๘๐ 

 

๓๑                           ๑๔                       ๔๕                      ๘๐  

                                ๑๙   ( หามสตรี )    ๕๐                     ๘๐  

                                ๒๔                       ๕๕                     ๘๐ 

 

๓๒                           ๑๙   ( หามสตรี )    ๕๑                     ๘๐  

                                ๒๓   ( หามบุรุษ )    ๕๕                    ๘๐ 

                                ๒๔                        ๕๖                    ๘๐  

 

๓๓                            ๙                        ๔๒                      ๘๐  

                                ๒๓   ( หามบุรุษ )    ๕๖                     ๘๐  

 

๓๔                            ๔๕                       ๗๙                     ๖๐  ***  

 

๓๕                            ๑๕                       ๕๐                      ๘๐  

                                ๑๙   ( หามสตรี )    ๕๔                      ๘๐  

                                ๒๔                       ๕๙                      ๘๐  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

เลขนามสกุล         ช่ือท่ีดี              ผลรวม              คะแนน 

๓๖   ( ดีมาก )             ๑๕                       ๕๑                      ๑๐๐ 

                                ๑๙   ( หามสตรี )    ๕๕                      ๑๐๐  

                                ๒๔                       ๖๐                       ๑๐๐                                   

                                ๕๔                        ๙๐                      ๑๐๐ 

 

๓๗                           ๑๔                        ๕๑                       ๘๐  

 

๓๘                           ๔๑                        ๗๙                       ๖๐   *** 

 

๓๙                           ๒๔                        ๖๓                       ๘๐  

 

๔๐                           ๑๔                         ๕๔                       ๘๐ 

                               ๑๕                         ๕๕                       ๘๐  

                               ๕๐                         ๙๐                       ๘๐  

                               ๕๕                         ๙๕                       ๘๐  

 

๔๑   ( ดีมาก )            ๑๔                         ๕๕                      ๑๐๐ 

                               ๒๔                         ๖๕                      ๑๐๐  

 

๔๒   ( ดีมาก )           ๑๔                        ๕๖                       ๑๐๐ 
 

๔๒   ( ดีมาก )           ๒๓                       ๖๕                        ๑๐๐ 

 

๔๓                           ๓๖                       ๗๙                       ๖๐  ***      

                                                                    

๔๔                           ๑๕                       ๕๙                        ๘๐ 

                               ๑๙   ( หามสตรี )    ๖๓                       ๘๐   

 

๔๕   ( ดีมาก )            ๑๕                       ๖๐                       ๑๐๐ 

                               ๔๕                       ๙๐                       ๑๐๐ 

                               ๕๐                       ๙๕                       ๑๐๐  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 

เลขนามสกุล         ช่ือท่ีดี              ผลรวม              คะแนน 

๔๖    ( ดี )                 ๑๔                       ๖๐                      ๑๐๐  

                               ๑๙   ( หามสตรี )    ๖๕                      ๑๐๐  

 

๔๗                          ๔๒                       ๘๙                       ๖๐   *** 

 

๔๘                           ๑๕                       ๖๓                        ๘๐  

                               ๔๒                       ๙๐                        ๘๐  

 

๔๙                           ๑๔                       ๖๓                        ๘๐   

                               ๔๑                       ๙๐                        ๘๐  

 

๕๐    ( ดีมาก )           ๑๕                       ๖๕                      ๑๐๐  

                               ๔๕                        ๙๕                      ๑๐๐ 

                               ๕๐                      ๑๐๐                      ๑๐๐  

 

๕๑    ( ดีมาก )          ๑๔                        ๖๕                       ๑๐๐  

                               ๕๔                      ๑๐๕                      ๑๐๐  

 

๕๒                          ๔๕                        ๙๗                       ๖๐   *** 

 

๕๓                           ๔๒                        ๙๕                       ๘๐  

                               ๕๑                      ๑๐๔                       ๘๐  

 

๕๔    ( ดีมาก )           ๓๖                        ๙๐                       ๑๐๐ 

                               ๔๑                        ๙๕                       ๑๐๐  

                               ๔๕                        ๙๙                       ๑๐๐  

 

๕๕   ( ดีมาก )            ๔๕                      ๑๐๐                       ๑๐๐  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 
เลขนามสกุล         ช่ือท่ีดี              ผลรวม              คะแนน 
๕๖                            ๔๑                      ๙๗                       ๖๐   *** 

                                ๔๒                      ๙๘                       ๖๐   *** 

 

๕๗                           ๔๒                      ๙๙                        ๘๐  

 

๕๘                            ๔๑                      ๙๙                        ๘๐  

                                ๔๒                     ๑๐๐                       ๘๐  

 

๕๙  ( ดีมาก )              ๓๖                       ๙๕                      ๑๐๐ 

                                ๔๑                      ๑๐๐                     ๑๐๐ 

                                ๔๕                      ๑๐๔                     ๑๐๐  

                                ๕๐                      ๑๐๙                     ๑๐๐  

 

๖๐    ( ดี )                  ๔๕                      ๑๐๕                     ๑๐๐  

 

๖๑                            ๓๖                       ๙๗                       ๖๐   *** 

 

๖๒                           ๔๒                      ๑๐๔                       ๘๐  

 

๖๓     ( ดีมาก )          ๓๖                        ๙๙                      ๑๐๐  

                               ๔๑                       ๑๐๔                     ๑๐๐  

                               ๔๒                       ๑๐๕                     ๑๐๐ 

 

๖๔    ( ดี )                  ๓๖                      ๑๐๐                     ๑๐๐  

                                ๔๑                      ๑๐๕                     ๑๐๐  

 

๖๕                           ๑๔                        ๗๙                      ๖๐   *** 

 

๖๖                           ๒๔                        ๙๐                       ๘๐  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 

เลขนามสกุล         ช่ือท่ีดี              ผลรวม              คะแนน 

๖๗                          ๒๓   ( หามบุรษ )     ๙๐                      ๘๐  

                               ๔๒                      ๑๐๙                      ๘๐  

 

๖๘                           ๓๖                      ๑๐๔                       ๘๐  

 

๖๙                           ๓๖                      ๑๐๕                       ๘๐  

 

๗๐                          ๑๙   ( หามสตรี )     ๘๙                       ๖๐   *** 

 

๗๑                          ๑๙   ( หามสตรี )     ๙๐                       ๘๐  

                               ๒๔                        ๙๕                       ๘๐  

 

๗๒                          ๒๓   ( หามบุรุษ )    ๙๕                       ๘๐ 

                               ๔๒                     ๑๑๔                        ๘๐ 

 

๗๓                          ๓๖                      ๑๐๙                       ๘๐ 

 

๗๔                          ๒๔                        ๙๘                       ๖๐  *** 

 

๗๕                          ๒๔                       ๙๙                        ๘๐ 

 

๗๖                          ๒๔                     ๑๐๐                        ๘๐ 

 

๗๗                         ๒๓   ( หามบุรุษ )  ๑๐๐                        ๘๐ 

 

๗๘                          ๓๖                     ๑๑๔                        ๘๐ 

 

๗๙                          ๔๔                     ๑๒๓                        ๖๐  *** 

 

๘๐                           ๑๕                        ๙๕                       ๘๐  

                               ๒๔                      ๑๐๔                       ๘๐  



19 

ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 

เลขนามสกุล         ช่ือท่ีดี              ผลรวม              คะแนน 

๘๑                           ๒๓   ( หามบุรุษ    ๑๐๔                       ๘๐ 

                               ๒๔                      ๑๐๕                       ๘๐                            
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 
ดาวพระเคราะหมงคลท้ัง ๘ ดวง ( ทักษาพยากรณ )  

 
กลุมดาวพระเคราะหทั้ง  ๘  ดวงนี้ที่สงอิทธิพลถึงชีวิตของมนุษยนั้น ก็คือวันที่เรา

เกิดนั้นเอง ดังนี้... 
 

๑. ดาวอาทิตย     เปนตัวแทนของคนเกิดวันอาทิตย 
 

๒. ดาวจันทร       เปนตัวแทนของคนเกิดวันจันทร 
 

๓. ดาวอังคาร      เปนตัวแทนของคนเกิดวันอังคาร 
 

๔. ดาวพุธ            เปนตัวแทนของคนเกิดวันพุธ หรือ พุธกลางวัน 
 

๕. ดาวพฤหัสบดี  เปนตัวแทนของคนเกิดวันพฤหัสบดี 
 

๖. ดาวศุกร           เปนตัวแทนของคนเกิดวันศุกร 
 

๗. ดาวเสาร           เปนตัวแทนของคนเกิดวันเสาร 
 

๘. ดาวราหู            เปนตัวแทนของคนเกิดวันราหู หรือ วันพุธกลางคืน    

 
     ๑. อาทิตย                              ๒. จันทร                                  ๓. อังคาร 

อ และ สระทุกตัว                        ก ข ค ฆ ง                             จ ฉ ช ซ ฌ ญ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
     ๖. ศุกร                                                                                   ๔. พุธ  
ส ศ ษ ห ฬ ฮ                                                                         ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
     ๘. ราหู                                ๕. พฤหัสบดี                                 ๗. เสาร 

 ย ร ล ว ฤ ฦ                       บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม                          ด ต ถ ท ธ น 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 
และมีคาถาวิเศษอีก ๘ คําที่ควรรูคือ... 
 
บริวาร,  อายุ ,  เดช,  ศร,ี  มูละ,  อุตสาหะ,  มนตรี,  และ กาลกิณี หรือ กาลี ก็ได 
 
บริวาร    คือ... ผูอยูในปกครอง  สามี  ภรรยา  ผูใกลชิด  ภาวะในปจจุบัน 
 

อายุ        คือ... สุขภาพ  อายุท่ียืนยาว การมีสุขภาพท่ีแข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
 

เดช        คือ... อํานาจ  ตําแหนงหนาท่ี  อิทธิพล  การมีอํานาจวาสนา  หนาท่ีการงานท่ี  
มั่นคง 
 

ศรี          คือ... ความดีงาม  สิริมงคล  การเงิน  ความสุข  โชคลาภ 
 

มูละ        คือ... ทรัพยสินเงินทอง  ผลตอบแทน  อาคารบานเรือน  พันธสัญญา 
 

อุตสาหะ  คือ... ความอดทน  ความเพียร  ความเหนื่อยยาก  ความวิตกกังวล  ความ
มานะพยายาม 
 

มนตร ี     คือ... การไดรับการสนับสนุน  การชวยเหลือ  ความรวมมือ  โอกาสท่ีดี 
 

กาลกิณี    คือ... ความอัปมงคล  ความช่ัวราย  ความเส่ือมถอยสูญส้ิน  การสูญเสีย  
ความลมเหลว 
 
           ทั้งหมดนี้คือ ตําแหนงของเรื่องราวความ ดี เลว ที่จะบอกเราใหรูในการที่

จะเลือกใชดาวที่มีอักษรนั้น ๆ มาใช ใหกอเกิดความเปน สิริมงคล และการ

หลีกเลี่ยงตัวอักษรที่เปน อัปมงคล ที่ดีที่สุดไดอยางถูกตองวาเปนอยางไร 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 
บุคคลท่ีเกิดวันอาทิตย 

 
ตัวอักษรและสระที่ใชไดดีที่เปน มงคล และ ตัวอักษร อัปมงคล ที่ไมควรใชคือ... 
 
บริวาร         สระ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ โอ ไอ ( สระทุกตัว )และ อ.  

อายุ            ตัวอักษร        ก ข ค ฆ ง 

เดช             ตัวอักษร       จ ฉ ช ซ ฌ ญ 

ศรี              ตัวอักษร       ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 

มูละ            ตัวอักษร        ด ต ถ ท ธ น 

อุตสาหะ      ตัวอักษร        บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม 

มนตรี         ตัวอักษร        ย ร ล ว ฤ ฦ 

กาลกิณี       ตัวอักษร       ส ศ ษ ห ฬ ฮ       (ตองหาม)  

 

 

บุคคลท่ีเกิดวันจันทร 
 
ตัวอักษรและสระที่ใชไดดีที่เปน มงคล และ ตัวอักษร อัปมงคล ที่ไมควรใชคือ... 

 

บริวาร        ตัวอักษร          ก ข ค ฆ ง 

อายุ            ตัวอักษร         จ ฉ ช ซ ฌ ญ 

เดช            ตัวอักษร          ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 

ศรี              ตัวอักษร         ด ต ถ ท ธ น 

มูละ            ตัวอักษร         บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม 

อุตสาหะ      ตัวอักษร         ย ร ล ว ฤ ฦ 

มนตรี         ตัวอักษร         ส ศ ษ ห ฬ ฮ 

กาลกิณี      ตัวสระ  อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ โอ ไอ ( สระทุกตัว ) และ อ. ตองหาม 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 
บุคคลท่ีเกิดวันอังคาร 

 
ตัวอักษรและสระที่ใชไดดีที่เปน มงคล และ ตัวอักษร อัปมงคล ที่ไมควรใชคือ... 

 

บริวาร         ตัวอักษร        จ ฉ ช ซ ฌ ญ 

อายุ             ตัวอักษร        ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 

เดช             ตัวอักษร        ด ต ถ ท ธ น 

ศรี              ตัวอักษร        บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม 

มูละ            ตัวอักษร        ย ร ล ว ฤ ฦ 

อุตสาหะ      ตัวอักษร        ส ศ ษ ห ฬ ฮ 

มนตรี         ตัวสระ           อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ โอ ไอ ( สระทุกตัว )  และ อ. 

กาลกิณี       ตัวอักษร        ก ข ค ฆ ง       ตองหาม 
 
 

บุคคลท่ีเกิดวันพุธกลางวัน 
 
ตัวอักษรและสระที่ใชไดดีที่เปน มงคล และ ตัวอักษร อัปมงคล ที่ไมควรใชคือ... 

 

บริวาร         ตัวอักษร       ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 

อายุ            ตัวอักษร        ด ต ถ ท ธ น 

เดช             ตัวอักษร        บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม 

ศรี              ตัวอักษร        ย ร ล ว ฤ ฦ 

มูละ            ตัวอักษร        ส ศ ษ ห ฬ ฮ 

อุตสาหะ      ตวัสระ           อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ โอ ไอ ( สระทุกตัว )และ อ. 

มนตรี         ตัวอักษร         ก ข ค ฆ ง 

กาลกิณี       ตัวอักษร        จ ฉ ช ซ ฌ ญ      ตองหาม 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 
บุคคลท่ีเกิดวันพุธกลางคืน 

 
ตัวอักษรและสระที่ใชไดดีที่เปน มงคล และ ตัวอักษร อัปมงคล ที่ไมควรใชคือ... 

 

บริวาร         ตัวอักษร       ย ร ล ว ฤ ฦ 

อายุ             ตัวอักษร       ส ศ ษ ห ฬ ฮ 

เดช              ตัวสระ         อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ โอ ไอ ( สระทุกตัว )และ อ. 

ศรี               ตัวอักษร       ก ข ค ฆ ง 

มูละ             ตัวอักษร       จ ฉ ช ซ ฌ ญ 

อุตสาหะ       ตัวอักษร       ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 

มนตรี          ตัวอักษร        ด ต ถ ท ธ น 

กาลกิณี       ตัวอักษร        บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม     ตองหาม 

 

 
บุคคลท่ีเกิดวันพฤหัสบด ี

 
ตัวอักษรและสระที่ใชไดดีที่เปน มงคล และ ตัวอักษร อัปมงคล ที่ไมควรใชคือ... 

 

บริวาร         ตัวอักษร       บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม 

อายุ             ตัวอักษร       ย ร ล ว ฤ ฦ 

เดช             ตัวอักษร       ส ศ ษ ห ฬ ฮ 

ศรี               สระอะ          อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ โอ ไอ ( สระทุกตัว )และ อ. 

มูละ             ตัวอักษร       ก ข ค ฆ ง 

อุตสาหะ       ตัวอักษร       จ ฉ ช ซ ฌ ญ 

มนตรี          ตัวอักษร       ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 

กาลกิณี       ตัวอักษร        ด ต ถ ท ธ น       ตองหาม 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 
บุคคลท่ีเกิดวันศุกร 

 
ตัวอักษรและสระที่ใชไดดีที่เปน มงคล และ ตัวอักษร อัปมงคล ที่ไมควรใชคือ... 

 

บริวาร         ตัวอักษร        ส ศ ษ ห ฬ ฮ 

อายุ             สระ               อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ โอ ไอ ( สระทุกตัว )และ อ. 

เดช             ตัวอักษร         ก ข ค ฆ ง 

ศรี              ตัวอักษร         จ ฉ ช ซ ฌ ญ 

มูละ             ตัวอักษร        ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 

อุตสาหะ      ตัวอักษร         ด ต ถ ท ธ น 

มนตรี          ตัวอักษร        บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม 

กาลกิณี       ตัวอักษร        ย ร ล ว ฤ ฦ            ตองหาม 
 
 

บุคคลท่ีเกิดวันเสาร 
 
ตัวอักษรและสระที่ใชไดดีที่เปน มงคล และ ตัวอักษร อัปมงคล ที่ไมควรใชคือ... 

 

บริวาร        ตัวอักษร       ด ต ถ ท ธ น 

อายุ            ตัวอักษร       บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม 

เดช             ตัวอักษร       ย ร ล ว ฤ ฦ 

ศรี              ตัวอักษร       ส ศ ษ ห ฬ ฮ 

มูละ             สระอะ         อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ โอ ไอ ( สระทุกตัว )และ อ. 

อุตสาหะ      ตัวอักษร       ก ข ค ฆ ง 

มนตรี          ตัวอักษร      จ ฉ ช ซ ฌ ญ 

กาลกิณี       ตัวอักษร       ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ       ตองหาม 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 
ลักษณะของรูปธรรมสื่อนามธรรม 

 
      ถือไดวาเปนอีกแขนงหนึ่งวิชาหนึ่งในศาสตรแหงการตั้งช่ือ ท่ีใหผลและสามารถท่ีจะ
บอกถึงแนวทางในการต้ังช่ือท่ีดีไดอีกวิธีหนึ่ง  โดนเราสามารถท่ีพิจารณาจากปเกิดเปน
สําคัญ  ดังนี.้.. 
 
      เราตองพิจารณาจากปเกิดเปนปสําคัญ โดยมีหลักเกณฑงายๆ คือการหาปเกิดใหได
แลวทําป พ.ศ. เกิด ใหเปนป จ.ศ. (จุลศักราช) ท่ีเทาใด แลวนํามาหาดวย ๗ ไดเศษเทาใดให
นํามาวางไวท่ีตําแหนงขาขวาเปนจุดเริ่มตน และถาหารไดลงตัว เศษ ๐ ใหถือวาเปนเศษ ๗ 
 

สวนประกอบที่สําคัญของลักษณะของรูปธรรมสื่อนามธรรมมีดังนี้... 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 
การหาปจุลศักราช ( จ.ศ. ) 
 
๑.  ตั้งแตป พ.ศ.  ๒๔๘๔  จนถึงป พ.ศ. ปจจุบัน 
ถาเกิดวันท่ี ๑ มกราคม จนถึง วันท่ี ๑๕ เมษายน ใหนําป พ.ศ. เกิด ลบดวย ๑๑๘๒ 
 
ถาเกิดวันท่ี ๑๖ เมษายน จนถึง วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ใหนําป พ.ศ. เกิด ลบดวย ๑๑๘๑ 
 
๒.  ตั้งแตป พ.ศ.  ๒๔๘๓ ยอนหลังลงไป 
ใหนําป พ.ศ. เกิดลบดวย ๑๑๘๑ ไดเลย 
( การทําป พ.ศ. ใหเปนป จ.ศ. นั้นตองนําตัวเลข ๑๑๘๑ มาลบทุกครั้งตามกฎเกณฑ ) 
 
วิธีการนับเลขของเศษท่ีหาไดจากป จ.ศ. หาร ๗  
ใหตั้งนับเศษของตัวเลขท่ีไดจากการหาร  ๗  ไวท่ีขาขวาเปนจุดเริ่มตนทุกครั้งไปจนถึงหัว
ของตุกตา ตามนี้... 

โดยเริ่มตนจาก 
1.ขาขวา  2.ขาซาย  3.เอวขวา  4.เอวซาย  5.แขนขวา  6.แขนซาย  7.หัว 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 
ความหมายของตําแหนงรูปธรรมสื่อนามธรรมดังนี้... 

 
หัว (ศีรษะ)  หมายถึง... การประสบความสําเร็จ ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ 

ความเปนที่หนึ่ง  ความสุดยอด ความรุงเรือง ความชา   

 

แขน     หมายถึง... ตําแหนงที่รองมาจากศีรษะ คือความสบาย  ความดี ความสุข 

ความสงบ  ความสําเร็จ  ความเบา   

 

เอว    หมายถึง... การไมอยูนิ่งเฉย  ชอบเคลื่อนไหว  ความเหนื่อย ความขยัน 

ความไมสบาย การด้ินรน  การหาเรื่อง  ความวุนวาย  ภาระหนี้สิน  ปญหา  

ความเร็ว 

 

ขา   หมายถึง... ความกระตือรือรน  การเดินทางเปลี่ยนแปลง  การหาเรื่องใสตัว   

การโยกยาย ความลําบาก  การสูญเสีย  ความเดือดรอน  ความทุกขยาก  นานา

ปญหา  การแบกรับ  ความกดดัน  ความหนัก  
 
การอานความหมายของ รูปธรรมสื่อนามธรรม  ใหใชตัวอักษรที่อานออกเสียง

เทานั้น เชน.... 

 

              โชคชัย             ใหอานที่เสียง        ช  -  ช 

              จิดาภา            ใหอานที่เสียง        จ  -  ด  -  ภ 

              ชนิดาภา          ใหอานที่เสียง        ช  -  น  -  ด  -  ภ 

              ชยานันท          ใหอานที่เสียง        ช  -  ย  -  น   

              ณหทัย            ใหอานที่เสียง        ณ  -  ห  -  ท 

              เกวลิน             ใหอานที่เสียง        ก  -  ว  -  ล 
 
ใหพิจารณาเสียงของคําที่ออกเสียงนั้นๆ วาเปนพยัญชนะใด และแยกใหเปนคําๆ 

ไป โดยใหใชตัวอักษรที่เปนดาวในตารางทักษาแทนความหมายของหมายเลขที่จะ

ใชเดินในแตละตําแหนงของรูปธรรมสื่อนามธรรมตามลําดับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 
      และเพ่ือเปนการไมเสียเวลาที่เราจะมานั่งคํานวณหาคาของเศษตัวเลขจากป 

พ.ศ. เกิด เราจึงไดถอดคาของเศาตัวเลขดาวจาก พ.ศ. เกิดมาใหแลวครับ 

  

การหาป  พ.ศ.  เกิด                               เศษตัวเลขดาว 

 

๒๔๘๔                                                            ๑ 

๒๔๘๕                                                            ๒ 

๒๔๘๖                                                            ๓ 

๒๔๘๗                                                            ๔ 

๒๔๘๘                                                            ๕ 

๒๔๘๙                                                            ๖ 

๒๔๙๐                                                            ๗ 

๒๔๙๑                                                            ๑ 

๒๔๙๒                                                            ๒ 

๒๔๙๓                                                             ๓ 

๒๔๙๔                                                             ๔ 

๒๔๙๕                                                             ๕ 

๒๔๙๖                                                             ๖ 

๒๔๙๗                                                            ๗ 

๒๔๙๘                                                             ๑ 

๒๔๙๙                                                             ๒ 

๒๕๐๐                                                             ๓ 

๒๕๐๑                                                             ๔ 

๒๕๐๒                                                            ๕ 

๒๕๐๓                                                             ๖ 

๒๕๐๔                                                             ๗ 

๒๕๐๕                                                             ๑ 

๒๕๐๖                                                             ๒ 

๒๕๐๗                                                            ๓ 

๒๕๐๘                                                             ๔ 

๒๕๐๙                                                             ๕ 

๒๕๑๐                                                             ๖  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 

๒๕๑๑                                                           ๗ 

๒๕๑๒                                                           ๑ 

๒๕๑๓                                                            ๒ 

๒๕๑๔                                                            ๓ 

๒๕๑๕                                                            ๔ 

๒๕๑๖                                                            ๕ 

๒๕๑๗                                                           ๖ 

๒๕๑๘                                                           ๗ 

๒๕๑๙                                                           ๑ 

๒๕๒๐                                                           ๒ 

๒๕๒๑                                                           ๓ 

๒๕๒๒                                                           ๔ 

๒๕๒๓                                                           ๕ 

๒๕๒๔                                                           ๖ 

๒๕๒๕                                                           ๗ 

๒๕๒๖                                                           ๑ 

๒๕๒๗                                                           ๒ 

๒๕๒๘                                                            ๓ 

๒๕๒๙                                                           ๔ 

๒๕๓๐                                                            ๕ 

๒๕๓๑                                                            ๖ 

๒๕๓๒                                                            ๗ 

๒๕๓๓                                                            ๑ 

๒๕๓๔                                                            ๒ 

๒๕๓๕                                                            ๓ 

๒๕๓๖                                                            ๔ 

๒๕๓๗                                                           ๕ 

๒๕๓๘                                                            ๖ 

๒๕๓๙                                                            ๗ 

๒๕๔๐                                                            ๑ 

๒๕๔๑                                                            ๒  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 

๒๕๔๒                                                            ๓ 

๒๕๔๓                                                            ๔  

๒๕๔๔                                                            ๕ 

๒๕๔๕                                                            ๖ 

๒๕๔๖                                                             ๗ 

๒๕๔๗                                                            ๑ 

๒๕๔๘                                                            ๒  

๒๕๔๙                                                             ๓ 

๒๕๕๐                                                             ๔ 

๒๕๕๑                                                            ๕ 

๒๕๕๒                                                            ๖ 

๒๕๕๓                                                            ๗ 

๒๕๕๔                                                            ๑ 

๒๕๕๕                                                            ๒ 

๒๕๕๖                                                             ๓ 

๒๕๕๗                                                            ๔ 

๒๕๕๘                                                            ๕ 

๒๕๕๙                                                             ๖ 

๒๕๖๐                                                             ๗    
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 
พระเคราะหมงคล  ๑๐๘  กําลังดาว 

 

 
 

    วิชานี้คือการถอดรหัสของชื่อตัวบุคคลออกมาเปนคาตัวเลขกําลังของดาวมา

บวกกัน จนใหเหลือตัวเลขเปนหลักเดียว เชน...   

 

    ชื่อ   ดวงกมล        ด – ๑๐ , ว – ๑๒ , ง – ๑๕ , ก – ๑๕ , ม – ๑๙ , ล – ๑๒  

 

บวกกันทุกตัวอักษรได ๘๓ แตยังเปนตัวเลข สองหลักตองบวกทําใหเหลือหลัก

เดียว คือ ๘ + ๓   เทากับ  ๑๑ และแยกเปน  ๑ + ๑ เทากับ ๒ 

 

ดังนั้น...  คา  ๑๐๘  กําลังดาวจะเทากับหลักเลข  ๒ 

 

ใหไปอานคําทํานายในคา  ๑๐๘  กําลังดาว  แตละหลักเปนตัวบอกคําทํานาย   
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 

คําทํานายในแตละหลักการพยารณในกําลังพระเคราะห  ๑๐๘  กําลังดาว 
 
เลข ๑.  จะแสดงถึงความเปนผูนํา ผูที่จะตองคุมครองคนรอบขางตางๆ แต

ตัวเองจะตองเหนื่อย ตอสู เปนที่พ่ึงพิง แตก็ยอมที่จะเปนอยางนั้นตลอดไป 

 

เลข ๒.  จะตองเปนผูที่รักใครหวงใย และยังตองดูแลคนรอบขางอยูเสมอ เปน

ชีวิตที่เหมือนดังผูใหแตหาความเขมแข็ง และการปกปองคุมครองไดยาก  

 

เลข ๓.  จะเปนผูที่ตองทํางานเหนื่อยหนักตลอดไป จะถูกรังแก จะถูกขมเหง 

ตนเองจะลําบาก ชีวิตตองจะลําเค็ญ และจะหาคนที่รักจริงไดยากดวย 

 

เลข ๔.  จะเปนผูที่มักจะมีจิตใจที่ไมสงบ วาวุน ลังเล ไมมีความเชื่อมั่น จะตองอม

ทุกข และจะเชื่อใจคนไดยาก พรอมกับคนใกลชิดมักจะไมจริงใจ 

   

เลข ๕.  จะเปนผูทําอะไรก็มักจะลมเหลวไดงาย สมาธิสั้น ควบคุมอารมณไดยาก 

เปนคนที่ไรเสนห อาภัพในความรัก 

 

เลข ๖.  จะเปนผูที่มีวาสนาดี จะเปนที่รักใคร และนิยมชมชอบอยูเสมอ มีความสุข

ทั้งกายใจ หนาตาอ่ิมเอิบ อุดมสมบูรณดีมาก 

 

เลข ๗.  จะเปนผูที่จะไดดี เพราะคําพูด เปนที่รักใครนับถือของบุคคลทั่วไป 

 

เลข ๘.  จะเปนผูที่มีบารมี เปรียบดังผูที่เปนเจาคนนายคน เปนหัวหนาที่นานับถือ 

เกรงขาม ชีวิตจะมีความสุข และมีอํานาจวาสนาที่ดี 

 

เลข ๙. จะเปนเลขที่ดีที่สุด ที่จะชวยปกปองคุมครองปองกันภัย เปนที่รัก และ

เคารพนับถือ ชีวิตจะพบกับความสําเร็จ จะไดเปนใหญเปนโต   

 
 

บุคคลใดท่ีถอดตัวเลขไดต้ังแตหลักเลข  ๖  ๗  ๘  ๙  จะถือวาเปนหลักของ

เลขกําลังดาวท่ีด ีในการต้ังช่ือ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 
ความหมายคาตัวเลขของดวงดาวตางๆ 

 
หมายเลข    ๑   ดาวอาทิตย   ( ราชาแหงดวงดาว ) 
 

อิทธิพลของเลข ๑  เปนคนชอบใฝฝน ทะเยอทะยาน ชอบเปนใหญ ไมชอบเปนรอง

ใคร ชอบถือความคิดเห็นของตนเหนือผูอ่ืน มีความคิดเห็นเฉียบขาด ใจคอมั่นคง  

มีความคิดริเริ่มเสมอโดยไมเอาอยางใคร ชอบทําตัวเดน และมักมีบริวารมาก 

บุคคลที่ตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข ๑  คือคนที่เกิดวันที่ ๑  หรือเปนบุตรคนที่ ๑  

ในเพศเดียวกัน หรือมีชื่อรวมแลวไดหมายเลข ๑   
 
บุคคลเลข  ๑  เหมาะที่จะเปนนักปกครอง เปนผูริเริ่มกิจกรรมตาง ๆ แตไมเหมาะ

แกอาชีพศิลปน เพราะถอมตนไมเปน ชีวิตมักจะวาเหว และไมสบอารมณกับเรื่อง

ตาง ๆ ไดงาย เปนชีวิตที่เต็มไปดวยการเดินทางและการเปลี่ยนแปลง  

 

บุคลิคลักษณะของคนเลข  ๑  คือรูปรางสันทัด ผิวดําแดง หย่ิงถือตัว อกผายไหล

ผึ่ง ชอบเปนหัวหนา หรือผูนํา  

 

ตัวแทนเลข  ๑  คือ บิดา  นายกรัฐมนตรี ประธานาธิปดี พระมหากษัตริย สถานที่

ราชการ สถานที่โออาหรูหรา คฤหาสน ทําเนียบรัฐบาล วัง  

 

เลข  ๑  ธาตุไฟ  สีแดง  เปนคูมิตรกับเลข  ๕  เลข  ๑  เปนคูศัตรูกับเลข  ๓  อัญ

มณีคือพลอยสีแดง 

 

เลข  ๑  แทนอวัยวะคือ หัวใจ ระบบประสาท สายตา 

 

ที่มาของตัวเลข  ๑  ดาวอาทิตยคือ ๑, ๑๐, ๑๙, ๒๘, ๓๗, ๔๖, ๕๕, ๖๔, ๗๓, ๘๒, 

๙๑ 

 

เลข  ๑  แทนดวยตัวอักษรคือ  ๑, ก, ด, ท, ถ, ภ, ฤ, สระอา, สระอุ, ไมเอก , สระ

อํา  A, I, J, Q, Y 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 
หมายเลข   ๒   ดาวจันทร   ( ราชินีแหงดวงดาว ) 
 

อิทธิพลของเลข ๒ ดาวจันทร มักจะออนไหวงาย ชอบคิดฝนและมีจินตนาการสูง 

มีความละเอียดออนและรักความอิสระเสรี มักคลอยตามเสียงสวนใหญ และ

สามารถควบคุมสติไดดีเมื่ออยูภายใตความกดดันคับขัน บุคคลที่อยูใตอิทธิพล

เลข ๒ คือ คนที่เกิดวันที่ ๒  เปนบุตรคนที่ ๒  ในเพศเดียวกัน  หรือมีชื่อรวมแลว

ไดหมายเลข ๒ 

 

บุคคลเลข ๒  เหมาะที่จะเปนนักแสดงและนักพูด นางพยาบาล ครูสอนเด็กเล็กๆ 

คนทํางานในโรงพยาบาลหญิงโรงพยาบาลเด็ก เจาของรานขายน้ํา งานดาน

บริการตางๆ การขนสงทางน้ําทางเรือ ผูนําเที่ยว ชอบงานที่อยูเบ้ืองหลัง

มากกวา (เพราะสวนใหญแลวเปนคนข้ีเกรงใจคน) 

  

บุคลิคลักษณะของคนเลข ๒  คือรูปรางออนแอน ใบหนาหนากลมๆ ผิวขาวบอบ

บาง หรือคอนขางทวมสมบูรณ มีหนาอกและกนคอนขางเต็ม  

 

ตัวแทนเลข ๒ คือ มารดา ภรรยา หรือสตรี ราชินี สถานที่เก่ียวกับสตรี เชน

โรงเรียนสตรี สถานเสริมสวย บอน้ํา บานใกลบึงน้ํา 

  

เลข  ๒  ธาตุ ดิน  สีขาว สีเหลือง  เปนคูมิตรกับเลข  ๔  เลข  ๒  เปนคูศัตรูกับเลข  

๕  อัญมณีคือพลอยสีขาว ไขมุก เพชร   

 

เลข  ๒  แทนอวัยวะ คือ เตานม หนาอก ตอมน้ําเหลือง ฮอรโมน 

 

ที่มาของตัวเลข  ๒  ดาวจันทร คือ ๒, ๑๑, ๒๐, ๒๙, ๓๘, ๔๗, ๕๖, ๖๕, ๗๔, ๘๓, 

๙๒  

 

เลข  ๒  แทนดวยตัวอักษรคือ  ๒, ข, ช, บ, ป, ง, สระอู, สระเอ, สระแอ, ไมโท  B,  

K, R 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 
หมายเลข   ๓   ดาวอังคาร   ( ทหารกลาแหงดวงดาว ) 
 

อิทธิพลของเลข ๓ เปนคนที่รักอิสระ มีความกลาหาญ กลาคิดและกลาทํา เปนคน

เปดเผย มักทําอะไรตามใจตัวเอง แตในความกลานั้นก็กลายเปนการนําปญหามา

ใหไดงาย จึงใหผลทางดานการตอสูแข็งขัน การทะเลาะวิวาทและความขัดแยง

อยางรุนแรง โทสะจริต ความออนไหวทางอารมณ หรือการดาทอ บุคคลที่อยูใต

อิทธิพลเลข ๓ คือ คนที่เกิดวันที่ ๓  เปนบุตรคนที่ ๓  ในเพศเดียวกัน  หรือมีชื่อ

รวมแลวไดหมายเลข ๓ 

 

บุคคลเลข ๓  เหมาะที่จะเปน ตํารวจ ทหาร วิศวกร ศัลยแพทย ทันตแพทย 

นักกีฬา นักตอสู ผูใชอาวุธทุกประเภท ทนายความ ผูคุมขังนักโทษ ชางผูมีความ

ถนัดเฉพาะทาง 

  

บุคลิคลักษณะของคนเลข ๓  คือ รูปรางสมสวน แข็งแรง ผิวดําแดง มีความ

กระฉับกระเฉง โครงสรางปราดเปรียวหรือล่ําสันกํายําเต็มไปดวยกลามเนื้อ ที่

แข็งแรง    

 

ตัวแทนเลข ๓ คือ ตํารวจ ทหาร ผูรักษากฎหมาย ผูปกปองคุมครอง ผูชํานาญ

ดานการสรางตาง ๆ สถานที่ คายฝกทหาร โรงอาวุธ สนามกีฬา สนามมวย  

 

เลข ๓  ธาตุลม  สีชมพู  เปนคูมิตรกับเลข ๖   เลข ๓  เปนคูศัตรูกับเลข ๑  อัญ

มณีคือพลอยสีชมพู  

 

เลข ๓  แทนอวัยวะคือ กระดูก กลามเนื้อ 

 

ที่มาของตัวเลข ๓  ดาวอังคาร คือ  ๓, ๑๒, ๒๑, ๓๐, ๓๙, ๔๘, ๕๗, ๖๖, ๗๕, ๘๔, 

๙๓ 

 

เลข  ๓  แทนดวยตัวอักษรคือ  ๓, ฃ, ฅ, ฆ, ฑ, ฒ, ต, ไมจัตวา ( อ )     C, G, L, S   

                                                       
 
 



37 

ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 
หมายเลข   ๔   ดาวพุธ   ( ปฎิภาณแหงดวงดาว ) 

 
อิทธิพลของเลข   ๔   เปนตัวแทนแหงมันสมอง เปนคนมีไหวพริบและปฎิภาณที่ดี 

มีทักษะความสามรถทางการพูดการเจรจา การติดตอสื่อสาร การสมาคม 

การคา  บุคคลที่อยูใตอิทธิพลเลข  ๔  คือ คนที่เกิดวันที่  ๔  เปนบุตรคนที่  ๔  ใน

เพศเดียวกัน  หรือมีชื่อรวมแลวไดหมายเลข ๔ 

 

บุคคลเลข  ๔  เหมาะที่จะเปน นักเขียน นักพูด ผูสื่อขาว ผูทํางานเก่ียวกับการ

สื่อสารทุกประเภท ผูที่ทํางานเก่ียวกับการคิดและการวางแผนทางการคาและการ

ธุรกิจ การลงทุน นักประพันธ นักปราชญ รานขายหนังสือ บุรุษไปรษณีย  

 

บุคลิคลักษณะของคนเลข  ๔  คือรูปรางทวม ๆ ไมสูงมากนัก ผิวดําแดงหรือ

คอนขางขาว จมูกโดง ผมตรง  

 

ตัวแทนเลข ๔ คือ นักพูด นักเขียน นักหนังสือพิมพ นักปราชญ นักคา สถานที่ 

โรงพิมพ รานขายหนังสือ  ไปรษณีย 

 

เลข  ๔  ธาตุน้ํา  สีเขียว เปนคูมิตรกัยเลข ๒  เลข ๔ เปนคูศัตรูกับเลข ๘  อัญมณี

คือ มรกต หรือพลอยสีเขียว   

 

เลข ๔ แทนอวัยวะคือ หลอดลม หลอดอาหาร ปาก ฟน ลําไส ระบบขับถาย 

 

ที่มาของตัวเลข  ๔ ดาวพุธ คือ  ๔, ๑๓, ๒๒, ๓๑, ๔๐, ๔๙, ๕๘, ๖๗, ๗๖, ๘๕, ๙๔ 

 

เลข  ๔  แทนดวยตัวอักษรคือ  ๔, ค, ญ, ธ, ร, ษ, โ, สระอะ, สระอิ, ไมหรรอากาศ  

( อั )  D,  M,  T   
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 
หมายเลข   ๕   ดาวพฤหัส   ( ปญญาแหงดวงดาว ) 
 

อิทธิพลของเลข   ๕   เปนตัวแทนแหงความมีปญญาและเหตุผล การศึกษา การ

ใฝหาความรู สติปญญาอันแตกฉาน ความยุติธรรม ความดีงาม และศาสนา  

บุคคลที่อยูใตอิทธิพลเลข  ๕  คือ คนที่เกิดวันที่  ๕  เปนบุตรคนที่  ๕  ในเพศ

เดียวกัน  หรือมีชื่อรวมแลวไดหมายเลข ๕ 

 

บุคคลเลข  ๕  เหมาะที่จะเปน ครู อาจารย นักวิชาการ นักบวช ตุลาการ นัก

กฎหมาย นักปราชญ ผูมีความเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา นักวิเคราะห 

 

บุคลิคลักษณะของคนเลข  ๕  คือ มีรูปรางคอนขางสูง ผิวขาว ผมบาง หนาผาก

กวางหรือเปนวงใหญ โครงสรางกระดูกใหญ 

  

ตัวแทนเลข  ๕  คือ ครู อาจารย ตุลาการ นักบวช พระ สถานที่ โรงเรียน วัด ศาล

ยุติธรรม 

 

เลข  ๕  ธาตุดิน  สีเหลืองไพร หรือสีน้ําตาล  เปนคูมิตรกับเลข  ๑  เลข ๕ เปนคู

ศัตรูกับเลข ๒  อัญมณีคือ บุษราคัม พลอยสีเหลืองสด 

  

เลข   ๕  แทนอวัยวะคือ สมอง ระบบประสาท  

 

ที่มาของตัวเลข  ๕ ดาวพฤหัส คือ  ๕, ๑๔, ๒๓, ๓๒, ๔๑, ๕๐, ๕๙, ๖๘, ๗๗, ๘๖, 

๙๕ 

 

เลข  ๕  แทนดวยตัวอักษรคือ  ๕, ฉ, ฌ, ณ, น, ม, ห, ฮ, ฎ, ฬ, สระอึ   E, H, N, X 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 
หมายเลข   ๖   ดาวศุกร   ( ความรักแหงดวงดาว ) 
 

อิทธิพลของเลข   ๖   เปนตัวแทนแหงความรัก การเงิน ศิลปการคนตรี ความ

สวยงาม การละเลน การรอง การวาดภาพ ความสนุกบันเทิงตาง ๆ  บุคคลที่อยู

ใตอิทธิพลเลข  ๖  คือ คนที่เกิดวันที่  ๖  หรือมีชื่อรวมแลวไดหมายเลข ๖ 

 

บุคคลเลข  ๖  เหมาะที่จะเปน นักรอง นักแสดง ศิลปน นางแบบ นักการเงิน 

ตัวแทนแหงรัก 

 

บุคลิคลักษณะของคนเลข  ๖  คือ มีผิวขาว รูปรางสมสวน เจาเนื้อแตงตัวดี ทวม 

 

ตัวแทนเลข  ๖  คือ นักรอง นักแสดง ศิลปน นางงาม สถาปนิก สถานที่ อันเปน

ธรรมชาติอันสวยงาม งดงาม หรือตกแตงหรูหรา  

 

เลข  ๖  ธาตุน้ํา  สีฟา สีน้ําเงิน เปนคูมิตรกับเลข ๓  เลข ๖ เปนคูศัตรูกับเลข ๗  

อัญมณีคือไพลินหรือพลอยสีฟา 

  

เลข   ๖  แทนอวัยวะคือ ระบบสืบพันธ มดลูก รังไข ตอมลูกหมาก 

 

ที่มาของตัวเลข  ๖ ดาวศุกร คือ  ๖, ๑๕, ๒๔, ๓๓, ๔๒, ๕๑, ๖๐, ๖๙, ๗๘, ๘๗, ๙๖ 

 

เลข  ๖  แทนดวยตัวอักษรคือ  ๖, จ, ล, ว, อ, ใ      U,  V,  W 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 
หมายเลข   ๗   ดาวเสาร   ( ความอดทนแหงดวงดาว ) 
 

อิทธิพลของเลข   ๗   เปนตัวแทนแหงความทุกข ความอดทน อุปสรรคและ

ปญหา ความลาชา ความยืดเย้ือ ความวินาศ การสูญเสีย สภาพทรุดโทรม การ

ลมละลาย ความทรมาน บุคคลที่อยูใตอิทธิพลเลข  ๗  คือ คนที่เกิดวันที่  ๗  หรือ

มีชื่อรวมแลวไดหมายเลข  ๗ 

 

บุคคลเลข  ๗  เหมาะที่จะเปน วิศวกร กรรมกร เกษตรกร 

 

บุคลิคลักษณะของคนเลข  ๗  คือ มีรูปรางคอนขางผอมสูง มือยาว เทายาว ผิว

ดํา เวลาเดินเทามักพันกัน  

 

ตัวแทนเลข  ๗  คือ  กรรมกร ชาวนา ชาวสวน คนยากจน คนแก คนเจ็บปวย 

คนไข คนพิการ  สถานที่รกราง สลัม ที่สกปรก ของหักพัง โรงงานที่อุดอูทึมๆ  

 

เลข  ๗  ธาตุไฟ  สีดํา สีมวง เปนคูมิตรกับเลข  ๘   เลข ๗ เปนคูศัตรูกับเลข ๖  

อัญมณีคือ นิล พลอยสีเขมๆ  

  

เลข   ๗  แทนอวัยวะคือ กระดูกและขอ การเจ็บปวยที่เรื้อรัง เขา โครงกระดูก 

 

ที่มาของตัวเลข  ๗ ดาวเสาร คือ  ๗, ๑๖, ๒๕, ๓๔, ๔๓, ๕๒, ๖๑, ๗๐, ๗๙, ๘๘, 

๙๗ 

 

เลข  ๗  แทนดวยตัวอักษรคือ  ๗, ศ, ส, ซ, สระอี, สระอื, ไมตรี ( อ )    O,  Z 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 



41 

ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 
หมายเลข   ๘   ดาวราหู   ( ความหลงมัวเมาแหงดวงดาว ) 
 

อิทธิพลของเลข   ๘   เปนตัวแทนแหงความลุมหลง และมัวเมา โมหะจริต หนา

ใหญ การตองคดีความ หรือการถูกกดดันกลั่นแกลงเบียดบัง ความลมละลาย  

และความวิบัติแบบฉับพลัน บุคคลที่อยูใตอิทธิพลเลข  ๘  คือ คนที่เกิดวันที่  ๘  

หรือมีชื่อรวมแลวไดหมายเลข ๘ 

 

บุคคลเลข  ๘  เหมาะที่จะเปน นักเลง นักกิน นักเที่ยว นักเลน นักรัก 

 

บุคลิคลักษณะของคนเลข  ๘  คือ มีรูปรางคอนขางลําตัวแบบ หนาแปน รางอวบ 

ผิวเนื้อดําแดง 

  

ตัวแทนเลข  ๘  คือ ผูติดยาเสพติด นักเลง คนเจาชู คนไมมีความรับผิดชอบ  

 

เลข  ๘  ธาตุลม  สีเทาดํา  เปนคูมิตรกับเลข  ๗   เลข ๘ เปนคูศัตรูกับเลข ๔   

 

เลข   ๘  แทนอวัยวะคือ  ตับ ไต มาม  

 

ที่มาของตัวเลข  ๘ ดาวราหู คือ  ๘, ๑๗, ๒๖, ๓๕, ๔๔, ๕๓, ๖๒, ๗๑, ๘๐, ๘๙, ๙๘ 

 

เลข  ๘  แทนดวยตัวอักษรคือ  ๘, ย, พ, ฟ, ผ, ฝ, ไมไตคู ( อ็ )      F,  P 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 
หมายเลข   ๙   ดาวเกตุ   ( ความย่ังยืนนานแหงดวงดาว ) 
 

อิทธิพลของเลข   ๙   เปนตัวแทนแหงความศักดิ์สิทธ์ิ อํานวยความสําเร็จและ

สงเสริมใหมีอํานาจวาสนาบารมี ความมีอายุยืน การมีสิ่งดี ๆ คอยปกปอง แคลว

คลาด บุคคลที่อยูใตอิทธิพลเลข  ๙  คือ คนที่เกิดวันที่  ๙  หรือมีชื่อรวมแลวได

หมายเลข ๙ 

 

บุคคลเลข  ๙  เหมาะที่จะเปน พระ นักโหราศาสตร หมอแผนโบราณ  นักวิปสสนา  

 

บุคลิคลักษณะของคนเลข  ๙  คือ มีรูปรางสันทัด ผิวดําแดง บางคนอาจจะขาว 

ศีรษะเถิก ผมหยักศก 

  

ตัวแทนเลข  ๙  คือ ครู อาจารย นักบวช พระ หมอดู สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ วัด บาน

หมอไสยศาสตร 

 

เลข  ๙  ถือวาเปนวิญญาณธาตุ   

 

เลข   ๙  แทนอวัยวะคือ จิตสัมผัส  

 

ที่มาของตัวเลข  ๙ ดาวเกตุ คือ  ๙, ๑๘, ๒๗, ๓๖, ๔๕, ๕๔, ๖๓, ๗๒, ๘๑, ๙๐, ๙๙ 

 

เลข  ๙  แทนดวยตัวอักษรคือ  ๙, ฏ, ฐ, ไ, การันต ( อ ) 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

  
หมายเลข   10     ผูที่จะตองแบกรับกับปญหาตางๆ 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   10 
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๑  ดาวอาทิตย หมายถึงดาว

แหงความเปนผูนํา เปนคนที่ถือเกียรติ คอนขางจะมีความมั่นใจในตัวเองสูง มี

ความทะเยอทะยานที่ดี ชอบแสวงหาสิ่งแปลกใหม ไมชอบทําซ้ําซากแบบใคร เปน

คนที่มีความตั้งใจอันแนวแน รักอิสระ ไมชอบอยูใตบังคับงบัญชาของใคร ไมชอบ

ใหใครมาบังคับ กลาที่จะตัดสินใจทํากิจการงานใหญ และไมหว่ันไหวตออุปสรรค

ปญหาเบ้ืองหนาเลย เปนคนใจปากลาไดกลาเสีย   เปนคนที่เฉลียวฉลาด เรียนรูได

ไว  งาย และแตกฉาน  เปนคนที่ถือศักดิ์ศรีมาก ไมชอบใหใครมาดูถูกและดูหมิ่น

ศักดิ์ศรี  และเปนคนที่เจ็บแลวไมจํา ไมเอาปมดอยใหใครเห็น  

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   10  
 
         บุคคลในหมายเลข 10 นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข  1 ดาวอาทิตย 

โดยมีเลข 1 ดาวอาทิตย และเลข  0 ดาวมฤตยู  เขามากดดัน จึงเปนเหตุทําให

ชีวิตของคุณไมวาทําอะไรก็ตามมักที่จะมีอุปสรรค และ ปญหาการติดขัด ความไม

ราบรื่น บางครั้งเกิดมาก็มักจะมีชีวิตที่อาภัพ บุคคลในครอบครัวมักจะแข็งขอ 

และคอยสรางนําแตปญหา หรือกอเหตุที่กระทบกระเทือนตอจิตใจมาให อยางที่ไม

รูจะจบรูสิ้นสักที และ ที่สําคัญหมายเลข  10  นี้ ยังเปนกําลังของดาวเสาร 7 

(ดาวแหงความทุกข)  ที่จะสงผลไปในทางที่ไมดี คือจะใหโทษทุกข อุปสรรค และ

ปญหาตาง ๆ  ที่จะตองมีชีวิตที่คอยแบกรับกับปญหาสาระพัด ถือเปนชีวิต ที่

มักจะมีแตความทุกข ความผิดหวังเปนสวนใหญ พรอมทั้งยังตองแบกรับความ

รับผิดชอบหนาที่การงาน และความรับผิดชอบตอคนรอบขางที่สูงย่ิง  บางครั้ง

ชีวิตก็อาจจะมีปญหาเรื่องภาระหนี้สิน หรือการถูกศัตรูกลั่นแกลง ที่จะกอใหเกิด

เรื่องที่เศราหมองตอจิตใจอยูเสมอ  บางครั้งชวงที่ดวงดี ก็สามารถที่จะพบกับ

ความสําเร็จที่สังคมยกยองไดอยางไมคาดคิด  แตในชวงดวงตก ชีวิตอาจที่จะ

ลมเหลวไดอยางที่ไมคาดไมฝนเชนกัน ควรที่จะระวังสุขภาพในเรื่องของ อุบัติเหตุ 

การผาตัดผาเจาะ การทะเลาะวิวาท ความขัดแยงตางๆ  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

หรืออาจที่จะมีคดีความ ที่ถึงคุกถึงตะราง ระบบประสาทจะมีปญหา โรคหัวใจ

ความดัน การหมุนเวียนเลือดที่ผิดปกติ การปวดหัว และสายตาอาจจะมีปญหา 
 
            ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสไดหมายเลขของ ชื่อ หรือ 

ผลรวมของ ชื่อ+สกุล ได หมายเลข 10 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหม

โดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก 

เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัว

ทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว      

 

นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   10   
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 10 นี้ จะตองตอสู

ดิ้นรนอยางเหน็ดเหนื่อยกับอุปสรรค และปญหาตางๆ นานับประการ ควรที่จะตั้ง

ชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวม

ของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 41...ชื่อหมายเลข 45 จะเปน

หมายเลขคูสมดุลยแหงชื่อที่ดี และจะใหผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน  
 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิต ใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข   11     ผูคิดที่จะเริ่มลงมือทํา แตเมื่อไดทําจริง            

                          กลับไมสําเร็จ 
 

ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   11 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๒  ดาวจันทร หมายถึงดาวแหง

ความสุภาพออนโยน มักจะออนนอกแข็งใน ภาพนอกดูเปนคนนุมนวล อําพราง

สวนลึกไมใหใครเห็น ยากที่ใครจะทายใจไดงาย โดยธรรมชาติแลวเปนคนชางคิด

ชางฝน คิดมาก แตสวนใหญแลวไดแตคิดวาดฝนวางแผนเอาไว แตไมสามารถ

ทําใหสําเร็จไดงายนัก เปนคนซอนบุคลิกไดดี ถาตัดสินใจทําอะไรแลวชอบถือเอา

ตัวเองเปนหลัก มักเขาขางตนเอง และถือวาเปนคนที่รักพวกพอง บางครั้งก็มักจะ

ออนไหวจิตใจรวนเร จึงถูกกระแสสังคมหรือถูกพวกมากลากไปได เปนผูที่ไมยอม

ใหใครมาลองดีหรือลูบคมได แตถาสูทางตรงไมไดก็มักจะอาฆาตและหาทางลาง

แคนในภายหลัง 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   11 
 
         บุคคลในอิทธิพลเลข  11 นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 2 ดาวจันทร  

โดยมีเลข 1 ดาวอาทิตย ถึงสองดวงเขามากดดัน จึงสงผลกับชีวิต ที่ไมวาจะลง

มือทําอะไรมักจะดีแตตอนเริ่มตนเทานั้น สุดทายแลวก็จะลมเหลว เขาลักษณะ งาย

เมื่อคิด ติดขัดเมื่อทํา ถือวาเปนชีวิตที่นับหนึ่งไมถึงสิบ  การดําเนินชีวิตจะตอง

สรางความสําเร็จดวยลําแข็งของตนเอง พรอมทั้งยังตองฟนฝาตอสูกับอุปสรรค

ปญหาดวยตัวเองอยางโดดเดี่ยว  ใหระวังการถูกทรยศหักหลังจากคนที่รักและ

ไวใจ จะทําใหเจ็บปวดแสนสาหัส ชีวิตมักจะเกิดมาคอนขางที่จะอาภัพเปนสวน

ใหญ ชีวิตของคุณนั้นมักจะทําคุณคนไมเคยข้ึน ย่ิงที่จะหาคนที่รัก และจริงใจดวย

แลวชางแสนยากเย็นจริงๆ  เปนชีวิตที่มักจะมีอันตรายที่แอบแฝง ซอนตัวอยู ให

ระวังสุขภาพที่เก่ียวกับ อุบัติเหตุ การถูกทําราย ดวยของมีคมตางๆ การผาตัด

ผาเจาะ ระบบน้ําๆ  ระบบสมดุลย  ระบบฮอรโมนตางๆ ในรางกายจะผิดปกติ  

และยังรวมไปถึงระบบยอยอาหาร ระบบขับถายจะมีปญหา อวัยวะภายใน และเนื้อ

งอกตางๆ  
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            ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสไดหมายเลขของ ชื่อ หรือ 

ผลรวมของ ชื่อ+สกุล ได หมายเลข 11 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหม

โดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก 

เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัว

ทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 

นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   11   

 
          สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 11 นี้ จะตองสราง

ความสําเร็จดวยลําแข็งของตนเอง พรอมทั้งยังตองฟนฝาตอสูกับอุปสรรค

ปญหาดวยตัวเองอยางโดดเดี่ยวที่ไมวาจะลงมือทําอะไรมักจะดีแตตอนเริ่มตน  

ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหได

หมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 45...ชื่อ

หมายเลข 54 จึงจะเปนหมายเลขคูสมดุลย แหงชื่อที่ดี และจะใหผลดีในทางบวก

ถึง 80 คะแนน  

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิต ใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข   12     ผูผลิกผันเปลี่ยนแปลงอยูตลอด 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   12 
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๓  ดาวอังคาร หมายถึงดาวแหง

ความกลาหาญ รักอิสระไมวาจะเปนคําพูดหรือการกระทําใด ๆ ไมชอบใหใครมา

วางกรอบ ตีกรอบชีวิต อาจจะมีความขัดแยงกับตัวเองบาง คือหย่ิงถือดี แตใน

ขณะเดียวกันก็มักจะออนไหวไดงาย เชื่อใจคนงายและถูกยุยงไดงาย เปนคนกลา

แข็ง มีทิฐิสูงชอบเอาชนะ ไมชอบใหใครมาขัดมาหาม อยากอยูไดอยู อยากไปไดไป

จึงจะพอใจนัก รักความยุติธรรม เปนคนพูดจาตรงไปตรงมา มองโลกในแงที่ดี 

อะไรจะเกิดก็ใหเกิดไมคิดมากนักในผลที่จะไดตามมา ทุกอยางอยูที่ความพึงพอใจ

เปนหลัก ชอบใหคนพูดดีพูดชมดวยจึงจะพอใจ ไมชอบใหใครมาขัดคอ 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลขของ ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   12 

 
         บุคคลในอิทธิพลเลข  12 นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข  3  ดาวอังคาร 

(ดาวอุบัติเหตุ คดีความ) โดยมีเลข 1 ดาวอาทิตย และเลข 2 ดาวจันทร เขามา

กดดัน ซึ่งเปนดาวธาตุไฟกับดาวคุณสมบัติที่เปนน้ํา ถือวาเปนเลขคูที่มีความ

ขัดแยงกัน  ถาอยูในตําแหนงหนาที่การงานที่สูงใหระวังการจะถูกใสรายปายสี

จากเพ่ือนรวมงาน จนทําใหตกจากตําแหนงหนาที่การงาน ชีวิตมักจะข้ึนลงหา

ความแนนอนไดยาก หนาที่การงานจะไมมั่นคงถาวร ชีวิตจะมีแตเรื่องของความ

ทุกข ความผิดหวัง  กลายเปนคนอมทุกข ชีวิตคูสมรส ไมมีความแนนอน คือ...

อาจจะไมไดแตงงาน หรือ ถาแตงงานอาจจะแตงงานไมนอยกวา หนึ่งครั้ง ที่

สําคัญทางโหราศาสตร ยังถือวาเลข 12 นั้นเปนกําลังของดาวราหู 8 (ดาวแหง

ความผิดพลาด)   ที่ใหโทษภัยที่รายแรงจึงทําให  เปนชีวิตที่ข้ึนๆ ลงๆ หาความ

แนนอนไมไดเลย  ชีวิตของทานมักจะประสบกับอุบัติเหตุตางๆ  การหลงผิดที่ได

เขาเก่ียวของกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย จนอาจจะเกิดคดีความ ขอพิพาทความขัดแยง 

หรือคุกตะราง ใหระวังของแหลมคม อาวุธมีด ปน จะมาทํารายตน และจะมี

โรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนที่เรื้อรัง ระบบประสาทตางๆ พรอมทั้งยังรวมไปถึงโรค

ผิวหนังในอาการตาง ๆ อีกดวย (โรคภูมิแพตางๆ) 
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            ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสไดหมายเลขของ ชื่อ หรือ 

ผลรวมของ ชื่อ+สกุล ได หมายเลข 12 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหม

โดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก 

เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัว

ทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   12   
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 12 นี้ จะถูกใสราย

ปายสีจากเพ่ือนรวมงาน จนทําใหตกจากตําแหนงหนาที่การงาน ชีวิตมักจะข้ึนลง

หาความแนนอนไดยาก หนาที่การงานจะไมมั่นคงถาวร  ควรที่จะตั้งชื่อใหได

หมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 24...ชื่อหมายเลข 51 จะเปน

หมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด และจะใหผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน  

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิต ใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 

 
 
 
 



 

49 

ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   13     ผูมีชีวิตของที่สุดในความ ดี และ เลวราย 
 

ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   13 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๔  ดาวพุธ หมายถึงดาวแหง

ความมีไหวพริบ ชั้นเชิงในการพูดที่ดี เปนคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง คอนขาง

ดื้อ มักจะเปนนักคิดนักวางแผน บางครั้งชอบฝนเกินจริง คิดทําหรือตัดสินใจใด 

ๆ แลวนั้นก็จะยึดติดในสิ่งนั้น ๆ วาจะตองดี จึงทําใหการตัดสินใจบางอยางมี

โอกาสที่จะผิดพลาดไดสูง มักจะสรางสรรความคิดและมุมมองที่แปลกไปจากสิ่ง

เดิม ๆ ใหกับสังคม ชอบทําอะไรที่ไมซ้ําแปลกและแหวกแนวไมเหมือนใคร บุคคล

เลข ๑๓ ภายนอกดูเหมือนเปนคนที่เขมแข็ง แตจริงแลวลึก ๆ เปนคนรวนเรหา

ความแนนอนไดยาก ไมชอบใหใครทาทาย มักจะเปนคนที่มีความคิดเห็นขัดแยง

กับผูอ่ืนเสมอ  

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   13 

 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  13 นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข  4 ดาวพุธ โดย

มีเลข 1 ดาวอาทิตย และเลข 3 ดาวอังคาร (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ) เขามากดดัน 

ซึ่งมีความเก่ียวของในความเปนเลขคูศัตรูกัน จะสงผลทําใหชีวิตสามารถที่จะเกิด

เรื่องดี และเรื่องราย ข้ึนมาไดอยางฉับพลัน ทั้งใหคุณ และทั้งใหโทษอยางรวดเร็ว 

จึงมักจะมีเหตุแหงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  เปนชีวิตที่จะตองอมทุกข จะมี

อุปสรรค ความลมเหลว และความผิดพลาดเกิดข้ึนไดอยางตอเนื่อง ชีวิตมัก

กลายเปนคนอมทุกข ชีวิตคูสมรสไมแนนอน คือ...อาจจะไมไดแตงงาน หรือถา

แตงงานครอบครัวจะมีปญหาแตกราว จะมีปญหาเรื่องชูสาว รักสามเสา จะทํา

อะไรมักจะเจอแตอุปสรรคปญหามาขวางก้ันอยูเสมอ จึงมักมีเหตุใหเกิดอันตราย

ในบ้ันปลาย ใหระวังการเกิดอุบัติเหตุทุกรูปแบบ การผาตัดผาเจาะ รถควํ่า การ

ถูกอาวุธของมีคมทิ่มแทง การถูกทําราย การถูกฟองรองคดีความ คุกตะราง 

ผูใหญจะใหโทษและกดดัน จะมีปญหาที่สายตา ใหระวังสุขภาพที่เก่ียวกับชองทอง 

เชน ระบบยอยอาหาร ไต กระเพาะปสสาวะอักเสบ เปนตน 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 

         ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสไดหมายเลขของ ชื่อ หรือ ผลรวม

ของ ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 13 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และ

ใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   13   

 
         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 13 นี ้จะสงผลทําให

ชีวิตสามารถที่จะเกิดเรื่องดี และเรื่องราย ข้ึนมาไดอยางฉับพลัน ทั้งใหคุณ และ

ทั้งใหโทษอยางรวดเร็ว จึงมักจะมีเหตุแหงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  ควรที่จะตั้ง

ชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวม

ของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 42...ชื่อหมายเลข 50 จะเปน

หมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน  

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิต ใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 
หมายเลข   14     ผูมีอํานาจ ความสําเร็จ และความย่ิงใหญ 
 

ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   14 
 
         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๕  ดาวพฤหัสบดี หมายถึงดาว

แหงความมีปญญา มีเหตุผล มีหลักการที่ดี  คิดและตัดสินใจอะไรไดเร็ว เปนคนที่

เกงในการแกไขปญหา ย่ิงเปนปญหาเฉพาะหนา เปนคนที่มีกาลเทศะ ชอบบน 

ชอบสั่ง ชอบสอน จึงมักจะเปนคนที่จูจ้ีจุกจิก หากเห็นอะไรไมถูกตอง ก็จะแสดง

ความคิดเห็นและพูดออกมาทันที บางครั้งอาจจะนําปญหามาใหในภายหลังได 

เปนคนที่คบคนงาย มีอัธยาศัยดี และใหความเปนกันเองกับทุกๆ คน มีเหตุผลที่ดี 

มีมุมมองโลกทัศนที่กวางไกล เปนคนที่สูชีวิตไมยอมแพตออะไรงายๆ เกิดมาเพ่ือ

เสียสละแตก็ไดดีมีความสําเร็จและเปนที่ยอมรับทางสังคม 

 

ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   14 
 
         บุคคลในอิทธิพลเลข  14 นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 5 ดาว

พฤหัสบดี  โดยมีเลข 1 ดาวอาทิตย และเลข 4 ดาวพุธ เขามาเก่ียวของกันในดาน 

คูวิชาการ จึงสงผลใหชีวิตพบกับความสําเร็จ ความรุงโรจนอยางมั่นคง มี

สติปญญาที่ดี ชอบคิด ชอบคนควา และจดจําสิ่งตาง ๆ ไดอยางแมนยํา เปนคนที่

มีความเขมแข็ง อันที่จะชวยผลักดันนําพาชีวิตใหไปสูความสําเร็จที่ย่ิงใหญ เปน

คนที่มีความคิดที่สุขุมลุมลึก เปนคนที่ชอบการคนควาและคนหาความกาวหนา

ใหกับชีวิต และในดวงยังมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิใหความคุมครอง ชีวิตมีโอกาสที่ดีในการที่

จะไปเก่ียวของสัมพันธกับการตางประเทศในทุก ๆ โอกาสที่จะมีเขามา เชน การ

ทํางาน การศึกษา การไปเที่ยว การไปอยูตางประเทศ  การคบคนตางชาติ ชีวิต

จะพบกับความสุขความสําเร็จไดดีมาก 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลขของ ชื่อ หรือ ผลรวม

ของ ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 14 ซึ่งถือวาเปนหมายเลขที่ดีมาก และย่ิงมีผลรวม

ของเลข ชื่อ+สกุล ที่ดีเขามาประกอบดวย จึงจะสงผลทําใหชื่อหมายเลข 14 นี้ดี

ย่ิงข้ึนจริงๆ  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   14   
 

          สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 14 นี้  ถือวาเปน

นามสกุลที่ดีมาก จะสงผลใหชีวิตพบกับความสําเร็จ ความรุงโรจนอยางมั่นคง  

และควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลที่ดีมากนี้ 

เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก...ชื่อหมายเลข 36...

ชื่อหมายเลข 41...ชื่อหมายเลข 45 จะเปนหมายเลขคูสมดุลที่ดีแหงชื่อที่สุด และ

จะสงผลดีในทางบวกถึง 100 คะแนนเต็ม (หาไดยากที่ใครจะได  100 คะแนนเต็ม

นะครับ) 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิต ใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 

 

หมายเลข   15     ผูมีโชคลาภ เงินทอง ความรักที่ดี 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   15 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๖  ดาวศุกร หมายถึงความรัก 

ความสุข ความสมหวัง มักเปนคนที่มีเสนห ดึงดูดใจใหคนชอบคนรักไดงาย มี

ปฏิภาณวองไวเขากับคนไดทุกระดับ อานความรูสึกและเขาใจในอารมณคนไดดี  

มักมีผูใหญใหการสงเสริม และอุปถัมภคํ้าจุนอยูตลอด  เวลา เปนคนที่สุภาพโร

แมนติก รักความยุติธรรม มองโลกในแงดี ชอบความดูดีมีรสนิยมเปนของตัวเอง 

มีมิตรสหายมาก ใจกวางกลาไดกลาเสีย ชอบสังคม จึงเหมาะที่ทําเก่ียวกับอาชีพ

นักปกครอง นักบริหาร นักการคา นักพูดที่เกงมีเสนห มีรสนิยมทางศิลปและการ

ละคร มีอํานาจดึงดูดใจคนรอบขางเฉพาะตัวที่ดีมาก  

 

ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   15 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  15 นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 6 ดาวศุกร 

โดยมีเลข 1 ดาวอาทิตย และเลข 5 ดาวพฤหัสบดี ซึ่งเปนคูหมายเลขที่ มีความ

โชคดีมากๆ เพราะเปนดาวศุภโชค ที่จะนําความสําเร็จไมวาจะเปนดานการเงิน 

การงาน หรือในเรื่องของความรักก็ตาม จึงทําใหเปนคนที่เสนห มีความสําเร็จมี

ความโชคดีเก่ียวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ ที่จะสามารถหาไดโดยงาย จะมีโอกาสที่

ดีๆ เขามาหาอยูเสมอ ผลที่ไดคือของกํานัล ความรัก ความเอ็นดูจากผูอ่ืน ถือได

วาเปนหมายเลขที่โชคดีมาก ที่ไดรับพรที่ประเสริฐ และจะนําความสุขความสําเร็จ

อยางเอนกอนันตมาสูคนทั้งปวง 

 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลขของ ชื่อ หรือ ผลรวม

ของ ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 15 ซึ่งถือวาเปนหมายเลขที่ดีมาก และย่ิงมีผลรวม

ของเลข ชื่อ+สกุล ที่ดีเขามาประกอบดวย จึงจะสงผลทําใหชื่อหมายเลข 15 นี้ดี

ย่ิงข้ึนจริงๆ 
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นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   15  
  

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 15 นี้ ถือวาเปน

นามสกุลที่ดีมาก จะนําความสําเร็จที่ดีไมวาจะเปนดานการเงิน การงาน มาใหคุณ 

และควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลที่ดีมากนี้ 

เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก...ชื่อหมายเลข 36...

ชื่อหมายเลข 41...ชื่อหมายเลข 50 จะเปนหมายเลขที่สมดุลที่ดีแหงชื่อที่สุด และ

จะใหผลดีในทางบวกถึง 100 คะแนนเต็ม  (หาไดยากมากที่ใครจะตั้งชื่อได ๑๐๐ 

คะแนนเต็ม) 

 
ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิต ใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข   16     ผูแพพาย แพภัย 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   16 
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๗  ดาวเสาร หมายถึงดาวแหง

ความอดทน ความมุงมั่น ความเพียรพยายาม คอนขางที่จะรักความอิสระ ไม

ชอบอยูในกรอบ มีความคิดเห็นเปนของตัวเองอยางเดนชัด ไมชอบตามแบบใคร 

และไมชอบใหใคนมาบังคับ อยากอยูไดอยู ถาอยากไปตองไดไป ใครจะมาหาม

ไมได เปนคนที่มีโลกสวนตัว ไมชอบความวุนวาย ชอบใชความคิดและเหตุผลตาม

มุมมองของตัวเอง ไมคอยที่จะพูดเรื่องไรสาระ คําพูดมีหลักการและเหตุผลที่ดี 

ใชชีวิตดวยความพอเพียง ไมใครยินดีในความฟุงเฟอวา จะตองร่ํารวยมาก หาก

จะขอเพียงแคมีเงินพอเปนหลักประกันของชีวิตเทานั้นก็พอ จะใชชีวิตอยางมีสติ

อยูตลอด เปนคนที่สูชีวิตที่ดี 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   16 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  16 นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข  7 ดาวเสาร 

(ดาวแหงโทษทุกข อุปสรรค) โดยมีเลข 1 ดาวอาทิตย และเลข 6 ดาวศุกร  เขามา

สัมพันธถึง จึงสงผลใหชีวิตมีแต ความทุกข อุปสรรค ปญหา และความอัปโชคอยู

เสมอๆ เปนชีวิตที่จะตองตอสู ดวยความยากลําบาก ตองตอสู และฟนฝา

อุปสรรคนานับประการดวยตัวของตัวเอง ธุรกิจหนาที่การงานมักจะมีคูแขงขัน 

ทําอะไรมักจะพายแพเขาอยูตลอด เปนชีวิตที่จะพบกับความลมเหลวมากกวา

ความสําเร็จ  แตดวยความที่เปนดาวคูโสฬสมงคล อาจจะพอทําใหชีวิตพบกับ

ความสําเร็จไดอยางผาดโผน และมีชื่อเสียงมีอํานาจแบบไมคาดฝนไดในระดับ

หนึ่ง แตชีวิตของทานก็ตองระวังในสิ่งรายๆ ที่ไมคาดฝนเชนเดียวกันในทางราย

เอาไวดวย  เลข 16 ถือวา...เปนหมายเลขที่ตองหาม สําหรับทานสุภาพสตรี เปน

อยางย่ิง คือ...ทานจะผิดหวังในเรื่องความรักในทุกรูปแบบเปนสวนใหญ  เชน 

แตงงานชา อาจจะไมไดแตงงาน หรือ ถาแตงแลว ก็อาจที่จะตองเลิกราหยาราง 

สวนใหญแลวทานจะไดคูที่มีตําหนิ หรือหมายมาแลว จะตองเปนเปนเมียนอย มี

รักสามเสา   
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หรืออาจที่จะเปนหมายกอนวัยอันควรก็ได ถาเปนผูชายสวนใหญไมไดมีคูคนเดียว 

หรือมีความรักไมลงตัว ใหระวังสุขภาพที่เก่ียวกับ การเกิดอุบัติเหตุ การผาตัด 

การทะเลาะวิวาท การถูกของมีคม อาวุธมีด ปน ขอกระดูก กลามเนื้อ และผิวหนัง

จะมีปญหา (สวนใหญแลวจะมีตําหนิ หรือแผลเปน) 

 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดไดหมายเลขของ ชื่อ หรือ ผลรวม

ของ ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 16 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และ

ใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   16   
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 16 นี้ จะตองตอสู 

ดวยความยากลําบาก ตองตอสู และฟนฝาอุปสรรคนานับประการดวยตัวของ

ตัวเอง ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือให

ไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก...ชื่อหมายเลข 24 (พอใช

ปานกลาง)  

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิต ใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข   17   ผูถูกกดดันกลั่นแกลง 

 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   17  

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๘  ดาวราหู หมายถึงดาวแหงชั้น

เชิงและเลหเหลี่ยม ความยึดติดดันทุรัง มักเปนคนที่มีสติปญญาแตกฉาน เขาใจ

อะไรไดงาย สามารถหย่ังรูอะไรลวงหนาไดอยางรวดเร็ว ทําอะไรมักจะตามใจฉัน

เอง ภายนอกดูเปนผูใหญที่มีระเบียบวินัย เฉลียวฉลาด แตภายในจิตใจจะ

เดียวดายตองการคนเขาใจและเห็นใจ เปนคนที่เกิดมาเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนและ

สังคมไดดีในปญหาที่มีเขามา แตพอถึงในเวลาของปญหาตัวเองนั้นกับพ่ึงภาใคร

ไดแสนยากเย็นนัก บางครั้งในความคิดบางอยางนั้นเวลาตัดสินใจอะไรไปแลวนั้น 

จะไมยอนกลับมาคิดและเปลี่ยนใจในภายหลังไดงาย ๆ จนคนอ่ืนอาจจะมองวาดื้อ

รั้นดันทุรัง 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   17 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  17 นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข  8 ดาวราหู 

(ดาวแหงความหลงที่ผิดพลาด)   โดยมีเลข 1 ดาวอาทิตย และเลข 7 ดาวเสาร 

(ดาวแหงโทษทุกข อุปสรรค)  เขามากดดัน จึงสงผลใหชีวิตนี้ตองตกอยูใน

สิ่งแวดลอมที่ไมดี เปนชีวิตที่จะตองพบกับอุปสรรค ปญหา และเกิดความยุงยาก

ในชีวิตอยูบอยๆ ชีวิตมักจะถูกผูใหญกดดันและใหโทษ การถูกกดดันกลั่นแกลง 

ถูกคนอิจฉาริษยา ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกแยงชิงเอาความดีความชอบที่ไดทํามา  

ตองระวังในการคบหาคนเอาไวใหมากๆ เพราะความลมเหลวและผิดพลาดที่

เกิดข้ึนนั้น สวนใหญแลวจะมาจากคนรอบขาง หากทําอะไรตามใจตัวเองมาก

เกินไป ชีวิตอาจที่เกิดความผิดพลาดของชีวิตข้ึนมาได จะมีปญหาในเรื่องความ

รัก เรื่องชูสาวรักสามเสา หนาที่การงานไมมั่นคงถาวร เปนอะไรที่ข้ึนเร็วลงเร็ว 

เลข 17 นี้เปนเลขที่ตองหามสําหรับทานสุภาพสตรี จะทําใหผิดหวังในเรื่องของ

ความรักในทุกรูปแบบ  การพลัดพราก เลิกราหยาราง การเปนหมายกอนวัยอัน

ควร รักซอน หรือวาการไดคูเบียดเบียบ หรือการไมมีความสุขในเรื่องครอบครัว 

ชีวิตมักจะมีเหตุที่ทําใหเกิดอันตรายอยูเสมอ  
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ใหระวังการเกิดอุบัติเหตุในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการผาตัดผาเจาะ รถควํ่า การ

ถูกอาวุธของมีคมทิ่มแทง การถูกทําราย การถูกฟองรองคดีความ การติดคุก 

ติดตะราง ผูใหญจะใหโทษและกดดัน จะมีปญหาที่สายตา ใหระวังสุขภาพเอาไว

บาง ไดแก...ไมเกรน โรคตับ โรคไต เปนตน... 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลขของ ชื่อ หรือ ผลรวม

ของ ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 17 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และ

ใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   17  
  

สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 17 นี้ จะเกิดความยุงยาก

ในชีวิตอยูบอยๆ ชีวิตมักจะถูกผูใหญกดดัน และใหโทษ การถูกกดดันกลั่นแกลง 

ถูกคนอิจฉาริษยา ถูกเอารัดเอาเปรียบ  ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมี

ความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย 

อันไดแก...ชื่อหมายเลข 19(หามผูหญิง)...ชื่อหมายเลข 24...ชื่อหมายเลข 42 จะ

เปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน 
 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิต ใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   18     ผูตอสูชีวิต แบบขอกรรมมาเกิด 
 

ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   18  
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๙ ดาวเกตุ  หมายถึงดาวแหง

การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปนคนที่เกิดมามีสัญชาตญาณแหงการให

มาตั้งแตเกิด มักจะทําคุณคนไมข้ึน ทําดีเทาไรไมมีใครเห็น ( ปดทองหลังพระ ) 

เปนคนที่มีความจริงใจกับคนทุกคน เปดเผย ตรงไปตรงมา ทําอะไรมักคิดวาถา

เราเต็มที่กับใคร ใครคนนั้นก็ตองเต็มที่กับเราเชนกัน แตผลที่ไดมาไมเคยเปน

เชนนั้นเลย  มักจะพบกับคนที่ไมมีความจริงใจ คนหลอกลวง เปนคนที่มีความ

ตั้งใจจริงเวลาทําอะไร บางครั้งมักตัดสินใจทําอะไรดวยอารมณชั่ววูบ จึงถูกมอง

วาดื้อรั้น  เปนคนที่ปากกับใจตรงกันคิดอยางไรก็พูดไปตามนั้น เปนคนที่มีลาง

สังหรณที่ดี มีจิตสัมผัสที่สูง 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   18 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  18 นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข  9 ดาวเกตุ 

โดยมีเลข 1 ดาวอาทิตย และเลข 8 ดาวราหู (ดาวแหงความหลงที่ผิดพลาด)  เขา

มากดดัน จึงไดสงผลทําใหชีวิตที่กําลังรุงโรจนอยูดีๆ สามารถที่จะตกต่ําลงได

อยางไมคาดคิด เปนชีวิตที่จะตองพบในสิ่งที่เลวราย ที่สามารถเกิดข้ึนไดอยูเสมอ   

ชีวิตจะถูกกดดันและคุกคามจากพลังอํานาจที่มองไมเห็น บางครั้งก็มาจากผูที่มี

อํานาจที่ไมเปนธรรม มักจะถูกอริศัตรู ปองราย ชีวิตครอบครัวแตกแยกแตกราว 

เปนชีวิตที่จะตองพบกับความผิดหวังขมข่ืนในทุกเรื่อง ย่ิงในเรื่องของ ความรัก 

ย่ิงแสนที่จะเจ็บปวด ไมวาจะทํากิจการงานใดก็จะตองพบกับอุปสรรคปญหา

ตางๆ ไมจบ ไมสิ้น เหมือนกับเปนชีวิตที่ขอเวร ขอกรรมมาเกิดนั้นเอง หมายเลข 

18 เปนหมายเลขตองหามสําหรับคุณผูหญิง  เพราะจะทําใหผิดหวังในเรื่องของ

ความรักในทุกรูปแบบ จะทําใหเปนหมายกอนวัยอันควร เปนชีวิตรักที่หาความลง

ตัวไดยาก อาจจะไมไดแตงงาน หรือแตงงานชา การไดคูที่แกกวา หรืออาจที่จะ

เปนหมายมาแลวก็ได แตถึงอยางไรนั้นสวนใหญจะมีชีวิตคูที่ไมราบรื่นนัก  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

ใหระวังการเกิดอุบัติเหตุทุกรูปแบบ การผาตัดผาเจาะ การทะเลาะวิวาท  การถูก

ทําราย การถูกอาวุธของมีคมทิ่มแทง การถูกฟองรองคดีความ คุกตะราง ผูใหญ

จะใหโทษและกดดัน จะมีปญหาสุขภาพในเรื่องของ ภูมิแพ  โรคผิวหนัง  

 

            ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสไดหมายเลขของ ชื่อ หรือ 

ผลรวมของ ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 18 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหม

โดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก 

เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัว

ทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   18  
  

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 18 นี้ จะทํากิจการ

งานใดก็จะตองพบกับอุปสรรคปญหาตางๆ ไมจบ ไมสิ้น เหมือนกับเปนชีวิตที่ขอ

เวรขอกรรมมาเกิด  ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับ

นามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อ

หมายเลข 23(หามผูชาย)...ชื่อหมายเลข 24...ชื่อหมายเลข 36...ชื่อหมายเลข 41 

จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิต ใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 

 



61 

ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   19     ผูมีปญญาที่ทรงเกียรติ 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   19 
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๑  ดาวอาทิตย หมายถึงดาว

แหงความเปนผูนํา เปนคนที่ถือเกียรติ คอนขางจะมีความมั่นใจในตัวเองสูง มี

ความทะเยอทะยานดี ชอบแสวงหาสิ่งแปลกใหม ไมชอบทําซ้ําซากแบบใคร เปน

คนที่มีความตั้งใจอันแนวแน รักอิสระ ไมชอบอยูใตบังคับงบัญชาของใคร ไมชอบ

ใหใครมาบังคับ กลาที่จะตัดสินใจทํากิจการงานใหญ และไมหว่ันไหวตออุปสรรค

ปญหาเบ้ืองหนาเลย เปนคนใจปากลาไดกลาเสีย เปนคนที่เฉลียวฉลาด  เรียนรูไว 

เขาใจจงายและแตกฉาน  เปนคนที่ถือศักดิ์ศรีมาก ไมชอบใหใครมาดูถูกและดู

หมิ่นศักดิ์ศรี  และเปนคนที่เจ็บแลวไมจํา ไมเอาปมดอยใหใครเห็น และดวยความ

ที่เลข ๑๙ เปนกําลังของดาวพฤหัส ๕ จึงสงผลใหเจาชาตามีความสามารถที่จะ

เรียนรูหรือเขาใจอะไรไดเร็ว กับมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิคุมครอง 

 

ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   19 
 

          บุคคลในอิทธิพลเลข  19  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข  1 ดาว

อาทิตย โดยมีเลข 1 ดาวอาทิตย และเลข 9 ดาวเกตุ เขามาเก้ือกลู ซึ่งทาง

โหราศาสตรเปนถือวาเลข 19 เปนเลขกําลังของ ดาวพฤหัส 5 ที่จะสงผลใหชีวิต

ประสบกับความสําเร็จ จะไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากผูใหญ หรือผูที่มีอํานาจ

จะใหการชวยเหลืออยูตลอดเวลา จะไดรับเกียรติอยางสูงในสังคม สงเสริม

อนาคตใหพบกับความสําเร็จอยางย่ิงใหญ เปนชีวิตที่ถือวา...งดงามที่ดี  แตหาก

วา...หมายเลข 19 นี้ไปไดหมายเลขอ่ืนที่ไมดี เขามาประกอบ ก็จะสงผลทําให

หมายเลข 19 แปลเปลี่ยนเลข 10 ที่เปนเลขกําลังของดาวเสาร 7 (ดาวแหงโทษ

ทุกข อุปสรรค)  ก็จะกลายเปนชีวิตที่จะตองมีแต ความทุกข ความผิดหวัง บุคคล

รอบขาง หรือบริวารในครอบครัวจะนําพาปญหามาให สงผลถึงการที่จะตองแบก

รับกับภาระ และปญหาสารพัดกับปญหาตางๆ จะมีโรคภัยไขเจ็บมาเบียดเบียนอยู

ตลอด หมายเลข 19 ยังเปนหมายเลขตองหาม สําหรับคุณสุภาพสตรี เพราะวา...

จะทําใหมีปญหาในเรื่องของความรัก และจะผิดหวังในเรื่องของความรักทุก

รูปแบบ  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

ใหระวังอุบัติเหตุ การถูกฟองรองคดีความ คุกตะราง ผูใหญจะใหโทษและกดดัน 

การถูกขับไล การเนรเทศ และจะมีปญหากับสายตา  

 

            ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสไดหมายเลขของ ชื่อ หรือ 

ผลรวมของ ชื่อ+สกุล ได หมายเลข 19 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหม

โดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก 

เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัว

ทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   19 
   

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 19 นี้ จะดีสําหรับ

ผูชาย จะไดรับเกียรติอยางสูงในสังคม สงเสริมอนาคตใหพบกับความสําเร็จ

อยางย่ิงใหญ เปนชีวิตที่ถือวา...งดงามที่ดี สําหรับคุณสุภาพสตรี เพราะวา...จะ

ทําใหมีปญหาในเรื่องของความรัก และจะผิดหวังในเรื่องของความรัก  ควรที่จะ

ตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลข

ผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก...ชื่อหมายเลข 23 (หามผูชาย)...ชื่อ

หมายเลข 36  

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิต ใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   20     ผูที่ฝนเกินจริง 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   ๒๐ 
 

          จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๒  ดาวจันทร หมายถึงดาวแหง

ความสุภาพออนโยน มักจะออนนอกแข็งใน ภาพนอกดูเปนคนนุมนวล อําพราง

สวนลึกไมใหใครเห็น ยากที่ใครจะทายใจไดงาย โดยธรรมชาติแลวเปนคนชางคิด

ชางฝน คิดมาก แตสวนใหญแลวไดแตคิดวาดฝนวางแผนเอาไว แตไมสามารถ

ทําใหสําเร็จไดงายนัก เปนคนซอนบุคลิกไดดี ถาตัดสินใจทําอะไรแลวชอบถือเอา

ตัวเองเปนหลัก มักเขาขางตนเอง และถือวาเปนคนที่รักพวกพอง บางครั้งก็มักจะ

ออนไหวจิตใจรวนเร จึงถูกกระแสสังคมหรือถูกพวกมากลากไปได เปนผูที่ไมยอม

ใหใครมาลองดีหรือลูบคมได แตถาสูทางตรงไมไดก็มักจะอาฆาตและหาทางลาง

แคนในภายหลัง 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   20 

 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  20  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข  2 ดาวจันทร 

โดยมีเลข 2 ดาวจันทร และเลข 0 ดาวมฤตยู (ดาวแหงการสูญเสีย)  เขามากดดัน 

จะสงผลใหชอบคิด และทําอะไรเกินจริง และชอบปฏิรูปการเปลี่ยนแปลง ไมชอบ

หยุดนิ่งอยูกับที่ มีความทะเยอทะยาน ชอบไขวควาสิ่งที่สูงสุดเกินเอ้ือมจน

กลายเปนความผิดพลาด  หรือละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ืนอยูเสมอๆ มักชอบทําอะไรที่

ใหญเกินตัว เล็กๆ ทําไมเปน คิดทําอะไรจะตองใหญไวกอนจึงจะถูกใจ เพราะเชื่อ

วาสิ่งที่ทําจะตองพบกับความสําเร็จแนๆ แตก็ไมคอยจะประสบกับความสําเร็จนัก 

เพราะมัวแตลังเล ไมคอยที่จะลงมือทําอะไรอยางจริงจังนัก จึงทําใหใชโอกาสที่ดี 

ๆ ที่ผานเขามาไปอยางนาเสียดาย หากทํางานดวยตัวเองชีวิตมักจะสําเร็จไดยาก 

เพราะสิ่งที่คิดนั้นมักจะทําคนเดียวไมได คิดฝนแตโครงการใหญ  ถาหากขาด

กําลังสนับสนุนก็ยอมที่จะสําเร็จตามที่คิดเอาไวไดอยาก (นับหนึ่งไมถึงสิบ) 

หมายเลข ๒๐ ถือวาเปนหมายเลขตองหามสําหรับทานสุภาพสตรี จะทําให

ผิดหวังในเรื่องของความรักในทุกรูปแบบ  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

ใหระวังสุขภาพที่เก่ียวกับ อุบัติเหตุ จากการเดินทาง การถูกทําราย ดวยของมีคม

ตางๆ การผาตัดผาเจาะ ระบบน้ําๆ  ระบบสมดุลย  ระบบฮอรโมนตางๆ ใน

รางกายจะผิดปกติ  และยังรวมไปถึงระบบยอยอาหาร ระบบขับถายจะมีปญหา 

อวัยวะภายใน และเนื้องอกตางๆ  

            ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสไดหมายเลขของ ชื่อ หรือ 

ผลรวมของ ชื่อ+สกุล ได หมายเลข 20 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหม

โดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก 

เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัว

ทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   20   
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 20 นี้ จะสงผลให

ชอบคิด และทําอะไรเกินจริง และชอบปฏิรูปการเปลี่ยนแปลง ไมชอบหยุดนิ่งอยู

กับที่ มีความทะเยอทะยาน ชอบไขวควาสิ่งที่สูงสุดเกินเอ้ือมจนกลายเปนความ

ผิดพลาด ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ 

เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก ... ชื่อหมายเลข 

36...ชื่อหมายเลข 45 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีใน

ทางบวกถึง 80 คะแนน 
 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิต ใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   21   ผูที่แตกหักกลางคัน 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข  21 
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๓  ดาวอังคาร หมายถึงดาวแหง

ความกลาหาญ รักอิสระไมวาจะเปนคําพูดหรือการกระทําใด ๆ ไมชอบใหใครมา

วางกรอบ ตีกรอบชีวิต อาจจะมีความขัดแยงกับตนเองบาง คือหย่ิงถือดี แตใน

ขณะเดียวกันก็มักจะออนไหวไดงาย เชื่อใจคนงายและถูกยุยงไดงาย เปนคนที่กลา

แข็ง มีทิฐิสูงชอบเอาชนะ ไมชอบใหใครมาขัดมาหาม อยากอยูไดอยู อยากไปไดไป 

จึงจะพอใจนัก รักความยุติธรรม เปนคนพูดจาตรงไปตรงมา มองโลกในแงดี 

อะไรจะเกิดก็ใหเกิด ไมคิดมากนักในผลที่จะตามมา ทุกอยางอยูที่ความพ่ึงพอใจ

เปนหลัก ชอบใหคนพูดดีพูดชมดวยจึงจะพอใจ ไมชอบใหใครมาขัดคอ  

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   21 

 
         บุคคลในอิทธิพลเลข  21  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข  3 ดาวอังคาร 

(ดาวอุบัติเหตุ คดีความ) โดยมีเลข 2 ดาวจันทร และเลข 1 ดาวอาทิตย เขามา

กดดัน ซึ่งเปนคูของความสัมพันธดาวที่แตกแยก แตก็ยังเปนกําลังของดาวศุกร 

6 อยู จึงสงผลใหเปนคนที่มีสองลักษณะในตัวเอง ภายนอกมักจะแสดงออกดู

สุภาพออนแอ แตภายในเปนคนที่กลาแข็ง แตเบ้ืองหลังแลวเปนคนที่เด็ดเดี่ยว 

กลาคิดกลาตัดสินใจชนิดที่คนอ่ืนคาดไมถึง  เปนชะตาชีวิตที่จะตองระวังใหดี 

เพราะจะทําใหชีวิตแตกหักกลางคัน จึงทําใหเกิดจุดหักเหของชีวิตไดงาย มักจะมี

เหตุที่ไมคาดคิดเกิดข้ึนอยางฉับพลัน  บงบอกถึงความไมแนนอนของชีวิตและ

อนาคต ไมวาจะเปนธุรกิจการงาน ความรักครอบครัว การเงิน ในเรื่องของความ

รักจะไมดี จะสงผลทําใหชีวิตนี้อาจที่จะไมไดแตงงาน หรือถาแตงงานอาจจะแตง

ไมนอยกวา หนึ่งครั้ง เปนชีวิตที่ข้ึน ๆ ลง ๆ หาความแนนอนไมไดเลย  ชีวิตของ

ทานมักจะประสบกับอุบัติเหตุตางๆ  การหลงผิดที่ไดเขาเก่ียวของกับสิ่งที่ผิด

กฎหมาย จนอาจจะเกิดคดีความ ขอพิพาทความขัดแยง หรือคุกตะราง ใหระวัง

ของแหลมคม อาวุธมีด ปน จะมาทํารายตน และจะมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนที่

เรื้อรัง ระบบประสาทตาง ๆ พรอมทั้งยังรวมไปถึงโรคผิวหนังในอาการตาง ๆ 

อีกดวย (โรคภูมิแพตางๆ) 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสไดหมายเลขของ ชื่อ หรือ 

ผลรวมของ ชื่อ+สกุล ได หมายเลข 21 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหม

โดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก 

เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัว

ทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   21   

 
         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 21 นี ้จะทําใหชีวิต

แตกหักกลางคัน จึงทําใหเกิดจุดหักเหของชีวิตไดงาย มักจะมีเหตุที่ไมคาดคิด

เกิดข้ึนอยางฉับพลัน ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับ

นามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก...ชื่อ

หมายเลข 15...ชื่อหมายเลข 24...ชื่อหมายเลข 42 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่

ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน 
 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   ๒๒     ผูออนไหว หว่ันไหว 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   22 
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๔  ดาวพุธ หมายถึงดาวแหง

ความมีไหวพริบ ชั้นเชิงในการพูดที่ดี เปนคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง คอนขาง

ดื้อ มักจะเปนนักคิดนักวางแผน บางครั้งชอบฝนเกินจริง คิดทําหรือตัดสินใจใด 

ๆ แลวนั้นก็จะยึดติดในสิ่งนั้น ๆ วาจะตองดี จึงทําใหการตัดสินใจบางอยางมี

โอกาสที่จะผิดพลาดไดสูง มักจะสรางสรรความคิดและมุมมองที่แปลกไปจากสิ่ง

เดิม ๆ ใหกับสังคม ชอบทําอะไรที่ไมซ้ําแปลกและแหวกแนวไมเหมือนใคร บุคคล

เลข ๒๒ ภายนอกดูเหมือนจะมีการคิดและวางแผนความฝนไดอยางหนักแนน แต

จริงแลวลึก ๆ เปนคนรวนเรหาความแนนอนไดยาก ไมชอบใหใครทาทาย มักจะ

เปนคนที่มีความคิดเห็นขัดแยงกับผูอ่ืนเสมอ ระวังถาไปเก่ียวของในเรื่องของ

ความเชื่อที่งมงาย จะเชื่ออยางไมลืมหูลืมตา 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   22 
 

          บุคคลในอิทธิพลเลข  22  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข  4 ดาวพุธ 

โดยมีดาวจันทร เลข 2 เขามากดดันถึงสองดวง จะสงผลใหชีวิตทําอะไรก็แลวแต 

ที่ดูเหมือนวาจะคิด และวางแผนเอาไวไดดีแลว กอนที่จะลงมือทํา แตเวลาลงมือ

ทําไปแลวจริงๆ ผลที่ไดกลับไมเปนไปตามอยางที่คิดและวางแผนไว ย่ิงในเวลามี

ปญหากอเกิดจะย่ิงทอถอยและถอดใจไดงาย  บางครั้งสิ่งที่ลงมือมักจะไดรับใน

คําแนะนําที่ผิด ๆ หรือมีพวกที่หวังซึ่งประโยชนและผลพลอยไดคอยชี้นําในสิ่งที่

ผิด ๆ เพราะเปนคนที่รักและเชื่อใครแลวก็จะรักและเชื่ออยางจริงใจ เปนชีวิตที่

ตองลมเหลวเปนสวนใหญมากกวาที่จะสําเร็จ ไมควรที่เด็กเล็กหรือเด็กวัยรุนที่อยู

สังคมที่ย่ัวยวนในสิ่งผิดย่ิงไมควรใชชื่อหมายเลข 22 นี้ บางครั้งอาจมีแนวโนม

เบ่ียงเบนพฤติกรรมทางเพศ เปนผูชายแตมีหัวใจเปนหญิง หรือเปนผูหญิงแค

กาย แตการแสดงออกเปนผูชาย ใหระวังการเกิดอุบัติเหตุในทุกรูปแบบ การ

ผาตัดผาเจาะ รถควํ่า การถูกอาวุธของมีคมทิ่มแทง การถูกทําราย ผูใหญจะให

โทษและกดดัน ใหระวังสุขภาพที่เก่ียวกับชองทอง เชน ระบบยอยอาหาร หลอดลม 

หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส กระเพาะปสสาวะ เปนตน 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 22 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   22   
 

          สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 22 นี ้จะสงผลให

ชีวิตทําอะไรก็แลวแต ที่ดูเหมือนวาจะคิด และวางแผนเอาไวไดดีแลว กอนที่จะลง

มือทํา แตเวลาลงมือทําไปแลวจริงๆ ผลที่ไดกลับไมเปนไปตามอยางที่คิดและ

วางแผนไว ย่ิงในเวลามีปญหากอเกิดจะย่ิงทอถอยและถอดใจไดงาย ควรที่จะตั้ง

ชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวม

ของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก...ชื่อหมายเลข 14...ชื่อหมายเลข 19 (หาม

ผูหญิง)...ชื่อหมายเลข 23 (หามผูชาย)...ชื่อหมายเลข 24...ชื่อหมายเลข 41 จะ

เปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   ๒๓     หญิงผูมีเสนห ที่มากดวยโอกาสที่ดี 
 

ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   23 
 

          จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๕  ดาวพฤหัสบดี หมายถึงดาว

แหงความมีปญญา มีเหตุผล มีหลักการที่ดี  คิดและตัดสินใจอะไรไดเร็ว เปนคนที่

เกงในการแกไขปญหาย่ิงปญหาเฉพาะหนา เปนคนที่มีกาลเทศะ ชอบบน ชอบสั่ง 

ชอบสอน จึงมักจะเปนคนที่จูจ้ีจุกจิก หากเห็นอะไรไมถูกตอง ก็จะแสดงความ

คิดเห็นและพูดออกมาทันที บางครั้งอาจจะนําปญหามาใหในภายหลังได เปนคนที่

คบคนงาย มีอัธยาศัยดี ดูสุภาพนุมนวล และใหความเปนกันเองกับทุก ๆ คน มี

เหตุผลที่ดี มีมุมมองโลกทัศนที่กวางไกล เปนคนที่สูชีวิตไมยอมแพตออะไรงาย ๆ 

เกิดมาเพ่ือเสียสละ แตก็ไดดีมีความสําเร็จและเปนที่ยอมรับทางสังคม เปนคนที่

ไมยอมแพอะไรงาย ๆ และไมยอมใหใครมากดข่ีขมเหงรังแก ดูดีมีเสนหไมขาด

ความรัก มีจิตที่เปนกุศลดีงาม 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   23 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  23  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข  5 ดาว

พฤหัสบดี โดยมีเลข 2 ดาวจันทร และเลข 3 ดาวอังคาร (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ)  

เปนดาวคูที่เขามาสัมพันธ ใหผลที่ดีมากสําหรับทานสุภาพสตรี จะไดรับความเก้ือ

กลูจากผูใหญที่มีอิทธิพล หรือผูที่มีอํานาจที่เหนือกวา จะใหการสนับสนุนชวย

สงเสริม ทําใหทานสุภาพสตรีประสบกับความสําเร็จอยางที่ดีเย่ียม  ถาเปนชาย

ตองระวังจะเสียหายในเรื่องผูหญิง เพราะวา...ผูหญิงจะทําใหชีวิตตกต่ํา หรือ

คูครองมักจะนําปญหามาใหในภายหลัง บางครั้งก็อาจจะทําใหตกจากตําแหนง

หนาที่การงาน หรือธุรกิจการงานจะลมเหลว  มีศัตรูคอยทํารายอยูเบ้ืองหลังดวย  

ย่ิงถาหลงใฝต่ําเรื่องโลกียก็จะย่ิงทําใหเรื่องราวที่เกิดข้ึนนั้นเร็วและรายแรงง

ย่ิงข้ึนไปอีก ( เจาชู ) ชีวิตของทานมักจะประสบกับอุบัติเหตุตางๆ ไดงาย จน

อาจจะเกิดคดีความ ขอพิพาทความขัดแยง หรือคุกตะราง ใหระวังของแหลมคม 

อาวุธจะมาทํารายตน และจะมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนที่เรื้อรัง ระบบประสาทตาง 

ๆ พรอมทั้งยังรวมไปถึงการทํางานของระบบหัวใจ และโรคผิวหนังในอาการตาง 

ๆ อีกดวย (โรคภูมิแพตางๆ) 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 23 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   23   
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 23 นี้  ที่ดีมาก

สุภาพสตรี จะไดรับความเก้ือกลูจากผูใหญที่มีอิทธิพล หรือผูที่มีอํานาจที่

เหนือกวา จะใหการสนับสนุนชวยสงเสริม ทําใหทานสุภาพสตรีประสบกับ

ความสําเร็จอยางที่ดีเย่ียม  ถาเปนชายตองระวังจะเสียหายในเรื่องผูหญิง เพราะ

วา...ผูหญิงจะทําใหชีวิตตกต่ํา หรือคูครองมักจะนําปญหามาใหในภายหลัง ควรที่

จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลข

ผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก...ชื่อหมายเลข 19 (หามผูหญิง)...ชื่อ

หมายเลข 36  

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   24     ผูที่มีความสุขสําเร็จที่ดี 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   24  
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๖  ดาวศุกร หมายถึงความรัก 

ความสุข ความสมหวัง มักเปนคนที่มีเสนห ดึงดูดใจใหคนชอบคนรักไดงาย มีปฎิ

ภาณวองไวเขากับคนไดทุกระดับ อานความรูสึกและเขาใจในอารมณคนไดดี  มัก

มีผูใหญใหการสงเสริม และอุปถัมภคํ้าจุนอยูตลอด  เวลา เปนคนที่สุภาพโรแมน

ติก รักความยุติธรรม มองโลกในแงดี ชอบความดูดีมีรสนิยมเปนของตัวเอง มี

มิตรสหายมาก ใจกวางกลาไดกลาเสีย ชอบสังคม จึงเหมาะที่กับอาชีพนัก

ปกครอง นักบริหาร นักการคา นักพูดที่เกงมีเสนห มีรสนิยมทางศิลปและการ

ละคร มีอํานาจดึงดูดใจคนรอบขางเฉพาะตัวที่ดีมาก  
 

ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   24 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  24  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข  6 ดาวศุกร 

โดยมีเลข 2 ดาวจันทร และเลข 4 ดาวพุธ เขามาสัมพันธกัน ที่จะใหผลดีมาก

เพราะความเปนคูมิตรใหญที่ดี จะชวยสงผลใหชีวิตของทานพบกับความสุข และ

ความสําเร็จที่รุงเรือง พรอมทั้ง ยังจะมีโอกาสที่ดีๆ เขามาชวยสงเสริมใหพบกับ

ความสําเร็จนั่นๆ ไดอยางเร็ว และราบรื่นย่ิงข้ึน จะมีเพ่ือนฝูง และวงสังคม จะให

การชวยเหลืออุปถัมภคํ้าชูเปนอยางดี จะเปนที่รักของบุคคลทั่วไป เปนชีวิตที่มักจะ

มีโชคลาภทางดานการเงินทองที่ดี และจะเปนนักการคาที่ดีมาก ตําแหนงหนาที่จะ

มีความมั่นคงสําเร็จที่ดี ถือไดวาเปนหมายเลขที่โชคดีมาก ที่ไดรับพรที่ประเสริฐ 

และจะนําซึ่งความสุข ความสําเร็จอยางเอนกอนันตมาสูคนทั้งปวง 

               ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวม

ของ ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 24 ซึ่งถือวาเปนหมายเลขที่ดีมาก และย่ิงมีผลรวม

ของเลข ชื่อ+สกุล ที่ดีเขามาประกอบดวย จึงจะสงผลทําใหชื่อหมายเลข 24 นี้ดี

จริง 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   24   
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 24 นี้ ถือวาเปนนาม

ที่ดีมาก จะนําความสําเร็จที่ดีไมวาจะเปนดานการเงิน การงาน มาใหคุณ และ

ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลที่ดีมากนี้ เพ่ือให

ไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 36...ชื่อ

หมายเลข 41 จะเปนหมายเลขคูสมดุลที่ดีแหงชื่อที่สุด และจะสงผลดีในทางบวก

ถึง 100 คะแนนเต็ม (หาไดยากที่ใครจะได 100 คะแนนเต็มนะครับ) 
 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   25     ผูที่มีแตปญหารอบตัว 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    25 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๗  ดาวเสาร หมายถึงดาวแหง

ความอดทน ความมุงมั่น ความเพียรพยายาม คอนขางที่จะรักความอิสระ ไม

ชอบอยูในกรอบ มีความคิดเห็นเปนของตัวเองอยางเดนชัด ไมชอบตามแบบใคร 

และไมชอบใหใคนมาบังคับ อยากอยูไดอยู ถาอยากไปตองไดไป ใครจะมาหาม

ไมได เปนคนที่มีโลกสวนตัว ไมชอบความวุนวาย ชอบใชความคิดและเหตุผลตาม

มุมมองของตัวเอง ไมคอยที่จะพูดเรื่องไรสาระ คําพูดมีหลักการและเหตุผลที่ดี 

ใชชีวิตดวยความพอเพียง ไมใครยินดีในความฟุงเฟอวา จะตองร่ํารวยมาก หาก

จะขอเพียงแคมีเงินพอเปนหลักประกันของชีวิตเทานั้นก็พอ จะใชชีวิตอยางมีสติ

อยูตลอด เปนคนที่สูชีวิตที่ดี   

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   25 
 

           บุคคลในอิทธิพลเลข  25  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข  7 ดาวเสาร 

(ดาวแหงโทษทุกข อุปสรรค) โดยมีเลข 2 ดาวจันทร และเลข 5 ดาวพฤหัส เขามา

เก่ียวของในความเปนเลขคูศัตรู และคูธาตุดวยในคราวเดียวกัน แตก็ยังคงอยู

ภายใตของอิทธิพลดาวเสาร 7 (ดาวแหงโทษทุกข อุปสรรค) ซึ่งจะสงผลใหชีวิต

ของทานจะตองพบเจอแต อุปสรรคปญหา และความอัปโชค ทําใหชีวิตจะตอง

ตอสูและดิ้นรนกับปญหาไมจบไมสิ้น จะมีปญหาเขามาใหแกไขและรับผิดชอบใน

ทุกรูปแบบของปญหา  ถือวาเปนชีวิตที่จะตองเหน็ดเหนื่อยไปตลอดชีวิต และ

จะตองพบกับสภาวะคับขันลําเค็ญอยางที่สุด การถูกศัตรูปองราย การถูกกลั่น

แกลง ปญหาครอบครัวเกิดจุดแตกหัก แตกราว เปนชีวิตที่จะตองเหนื่อยอยาง

มากทั้งกายและใจ จงระวังการเกิดอุบัติเหตุ การผาตัด การทะเลาะวิวาท การถูก

ของมีคม อาวุธมีด ปน ขอกระดูก กลามเนื้อ และผิวหนังจะมีปญหา (สวนใหญ

แลวจะมีตําหนิ หรือแผลเปน) 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 25 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   25   
 

          สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 25 นี้ จะสงผลให

ชีวิตของทานตองพบเจอแต อุปสรรคปญหา และความอัปโชค ทําใหชีวิตจะตอง

ตอสูและดิ้นรนกับปญหาไมจบไมสิ้น ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมี

ความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย 

อันไดแก...ชื่อหมายเลข 15 (พอใชปานกลาง) 
 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   26     ผูที่หลงผิด หลงเช่ือ 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   26 
 

          จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๘  ดาวราหู หมายถึงดาวแหง

ชั้นเชิงและเลหเหลี่ยม ความยึดติดดันทุรัง มักเปนคนที่มีสติปญญาแตกฉาน 

เขาใจอะไรไดงาย สามารถหย่ังรูอะไรลวงหนาไดอยางรวดเร็ว ทําอะไรมักจะ

ตามใจฉันเอง ภายนอกดูเปนผูใหญที่มีระเบียบวินัย เฉลียวฉลาด แตภายในจิตใจ

จะเดียวดายตองการคนเขาใจและเห็นใจ เปนคนที่เกิดมาเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนและ

สังคมไดดีในปญหาที่มีเขามา แตพอถึงในเวลาของปญหาตัวเองนั้นกับพ่ึงภาใคร

ไดแสนยากเย็นนัก บางครั้งในความคิดบางอยางนั้นเวลาตัดสินใจอะไรไปแลวนั้น 

จะไมยอนกลับมาคิดและเปลี่ยนใจในภายหลังไดงายๆ จนคนอ่ืนอาจจะมองวาดื้อ

รั้นดันทุรัง   

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   26 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  26  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข  8 ดาวราหู 

(ดาวแหงความหลงที่ผิดพลาด)   โดยมีเลข 2 ดาวจันทร และเลข 6 ดาวศุกร เขา

มาเก่ียวของสัมพันธ จะสงผลทําใหชีวิตในวัยเยาวมักจะมีสุขภาพที่ไมแข็งแรงนัก 

เจ็บปวยอยูเสมอ ชีวิตมักจะถูกคุกคามกดดันกลั่นแกลง การถูกจํากัดอํานาจ การ

ถูกอิจฉาริษยา การถูกแยงชิงตําแหนงหนาที่การงาน หรือผูมีอํานาจที่ไมเปน

ธรรมรังแก ตองระวังการคบหาสมาคมกับใคร ตองใสใจในการคบหา เพราะจะ

นําความพินาศมาใหได ความลมเหลวในชีวิตมักจะเกิดจากการแนะนําผิด ๆ จาก

เพ่ือนฝูง หุนสวน หรือหมูคณะชักพาไป ดังนั้นตองระวังรอบครอบใหมากในการ

คบคน ตองระวังเรื่องโลกียจะพาใหเสียหายทําใหเกิดความโศกเศรารุนแรงใน

ชีวิต จะมีเบ้ืองหลังใหเขาติฉินนินทาได ความรักมักจะมีปญหาเรื่องรักสามเสา 

เรื่องชูสาวไดงาย การไมมีความสุขในเรื่องครอบครัว ชีวิตมักจะมีเหตุที่ทําใหเกิด

อันตรายอยูเสมอ ใหระวังการเกิดอุบัติเหตุในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการผาตัดผา

เจาะ รถควํ่า การถูกอาวุธของมีคมทิ่มแทง การถูกทําราย การเขาไปเก่ียวของกับ

สิ่งที่ผิดกฎหมาย การถูกฟองรองคดีความ การติดคุก ติดตะราง  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

ผูใหญจะใหโทษและกดดัน ใหระวังสุขภาพเอาไวบาง ไดแก...ไมเกรน โรคตับ โรค

ไต โรคมาม เปนตน... 

 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 26 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   26   
 

          สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 26 นี้ จะถูกคุกคาม

กดดันกลั่นแกลง การถูกจํากัดอํานาจ การถูกอิจฉาริษยา การถูกแยงชิงตําแหนง

หนาที่การงาน หรือผูมีอํานาจที่ไมเปนธรรมรังแก ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่

ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดี

อีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 15...ชื่อหมายเลข 19 (หามผูหญิง)...ชื่อ

หมายเลข 24 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวก

ถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   27     ผูพลัดพรากจากจรที่สูญเสีย 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   ๒๗  
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๙ ดาวเกตุ  หมายถึงดาวแหง

การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปนคนที่เกิดมามีสัญชาตญาณแหงการให

มาตั้งแตเกิด มักจะทําคุณคนไมข้ึน ทําดีเทาไรไมมีใครเห็น ( ปดทองหลังพระ ) 

เปนคนที่มีความจริงใจกับคนทุกคน เปดเผย ตรงไปตรงมา ทําอะไรมักคิดวาถา

เราเต็มที่กับใคร ใครคนนั้นก็ตองเต็มที่กับเราเชนกัน แตผลที่ไดมาไมเคยเปน

เชนนั้นเลย  มักจะพบกับคนที่ไมมีความจริงใจ คนหลอกลวง เปนคนที่มีความ

ตั้งใจจริงเวลาทําอะไร บางครั้งมักตัดสินใจทําอะไรดวยอารมณชั่ววูบ จึงถูกมอง

วาดื้อรั้น  เปนคนที่ปากกับใจตรงกันคิดอยางไรก็พูดไปตามนั้น เปนคนที่มีลาง

สังหรณที่ดี มีจิตสัมผัสที่สูง   

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   27 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  27  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข  9 ดาวเกตุ 

โดยมีเลข 2 ดาวจันทร และเลข 7 ดาวเสาร (ดาวแหงโทษทุกข อุปสรรค)  เขามา

กดดัน จึงสงผลใหชีวิตจะตองพบกับความกดดันอยางรุนแรง จะมีแตความทุกข 

และความผิดหวังขมข่ืนแอบ ชีวิตเหมือนเปนคนอมทุกข มักมีโรคภัยไขเจ็บแปลก 

ๆ มาคอยเบียดเบียน เปนชีวิตที่มักจะพบแตความเศราโศกเสียใจ และมักจะ

ประสบโชครายอยางกระทันหัน  บางครั้งอาจจะตองสูญเสียคนที่รักบุคคลที่

ผูกพันธในขณะชวงชีวิตที่กําลังรุงโรจน เชน เสียบิดา หรือคูครองคนรัก  

ลูกหลาน คนที่เคารพรักตองจากไป  ไมก็จะเสียเงินเสียทองที่หามาได หมดไป

อยางไมคาดคิด สวนใหญจะเสียไปมากกวาที่จะไดมา ชีวิตจะวุนวายไมคอยปกติ

สุขนัก เพศตรงขามจะนําความทุกขและสรางปญหามาใหอยูตลอดเวลา บ้ันปลาย

ชีวิตจะตองทุกขทรมานกับโรคราย ระวัง การเกิดอุบัติเหตุ การผาตัด การทะเลาะ

วิวาท การถูกของมีคม อาวุธมีด ปน ขอกระดูก กลามเนื้อ และผิวหนังจะมีปญหา 

(สวนใหญแลวจะมีตําหนิ หรือแผลเปน) 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 27 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   27   
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 27 นี้ จะมีแตความ

ทุกข และความผิดหวังขมข่ืนแอบ ชีวิตเหมือนเปนคนอมทุกข มักมีโรคภัยไขเจ็บ

แปลกๆ มาคอยเบียดเบียน  ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธ

กับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อ

หมายเลข 14...ชื่อหมายเลข 36 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะ

สงผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   28     ผูจากจร  
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    28 
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๑  ดาวอาทิตย หมายถึงดาว

แหงความเปนผูนํา เปนคนที่ถือเกียรติ คอนขางจะมีความมั่นใจในตัวเองสูง มี

ความทะเยอทะยานที่ดี ชอบแสวงหาสิ่งแปลกใหม ไมชอบทําซ้ําซากแบบใคร เปน

คนที่มีความตั้งใจอันแนวแน รักอิสระ ไมชอบอยูใตบังคับงบัญชาของใคร ไมชอบ

ใหใครมาบังคับ กลาที่จะตัดสินใจทํากิจการงานใหญ และไมหว่ันไหวตออุปสรรค

ปญหาเบ้ืองหนาเลย เปนคนใจปากลาไดกลาเสีย  เปนคนที่เฉลียวฉลาด  เรียนรูไว 

เขาใจจงายและแตกฉาน  เปนคนที่ถือศักดิ์ศรีมาก ไมชอบใหใครมาดูถูกและดู

หมิ่นศักดิ์ศรี  และเปนคนที่เจ็บแลวไมจํา ไมเอาปมดอยใหใครเห็น  

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   28 
 

        บุคคลในอิทธิพลเลข  28  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข  1 ดาวอาทิตย  

โดยมีเลข 2 ดาวจันทร และเลข 8 ดาวราหู (ดาวแหงความหลงที่ผิดพลาด)  เขา

มาสัมพันธกดดัน จึงสงผลให จะตองมีชีวิตที่เต็มไปดวยปญหา และความขัดแยง 

ชอบคิดที่จะริเริ่มแตไมชอบรับผิดชอบในสิ่งที่ทํา การดําเนินชีวิตไมคอยเปน

ระเบียบนัก สวนใหญแลวจะตองเริ่มตนใหมอยางซ้ําซาก ถือเปนชีวิตที่มักจะมีแต

เรื่องของความทุกข และความผิดหวัง บางครั้งก็อาจที่จะกลายเปนคนอมทุกข 

ชะตาชีวิตมักจะกําพรา และผิดหวังในเรื่องของความรัก การไมมีความสุขในชีวิต

สมรส จําตองพลัดพรากจากคนที่รักกัน ไปกันคนละทิศ คนละทาง มักเปนคนใจ

ใหญกลาไดกลาเสีย หนาที่การงานจะถูกเบียดเบียบแยงชิงยศตําแหนง ถูกเอา

เปรียบ บุคคลหรือบริวารในครอบครัวจะนําพาปญหามาใหไมจบไมสิ้น ตองแบก

รับภาระและความรับผิดชอบคอนขางสูงในหนาที่การงาน ระวังภาระหนี้สินตาง 

ๆ จะเกิดข้ึนอยางไมคาดคิด และยังใหระวัง อุบัติเหตุ การผาตัดผาเจาะ การ

ทะเลาะวิวาท ความขัดแยงตางๆ หรืออาจที่จะมีคดีความ ที่ถึงคุกถึงตะราง 

ระบบประสาทจะมีปญหา โรคหัวใจความดัน การหมุนเวียนเลือดที่ผิดปกติ การ

ปวดหัว และสายตาอาจจะมีปญหา 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 28 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   28   
 

          สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 28 นี้ มักจะมีแต

เรื่องของความทุกข และความผิดหวัง บางครั้งก็อาจที่จะกลายเปนคนอมทุกข 

ชะตาชีวิตมักจะกําพรา และผิดหวังในเรื่องของความรัก ควรที่จะตั้งชื่อใหได

หมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 14...ชื่อหมายเลข 23 (หามผูชาย)  
จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน 
 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข    29   ผูเก็บกด ที่แสนจะอมทุกข 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   29 
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๒  ดาวจันทร หมายถึงดาวแหง

ความสุภาพออนโยน มักจะออนนอกแข็งใน ภาพนอกดูเปนคนนุมนวล อําพราง

สวนลึกไมใหใครเห็น ยากที่ใครจะทายใจไดงาย โดยธรรมชาติแลวเปนคนชางคิด

ชางฝน คิดมาก แตสวนใหญแลวไดแตคิดวาดฝนวางแผนเอาไว แตไมสามารถ

ทําใหสําเร็จไดงายนัก เปนคนซอนบุคลิกไดดี ถาตัดสินใจทําอะไรแลวชอบถือเอา

ตัวเองเปนหลัก มักเขาขางตนเอง และถือวาเปนคนที่รักพวกพอง บางครั้งก็มักจะ

ออนไหวจิตใจรวนเร จึงถูกกระแสสังคมหรือพวกมากลากไปได เปนผูที่ไมยอมให

ใครมาลองดีหรือลูบคมได ถาสูทางตรงไมไดก็มักจะอาฆาตและหาทางลางแคน

ในภายหลัง    

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   29 
 

          บุคคลในอิทธิพลเลข  29  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 2 ดาวจันทร  

โดยมีเลข 2 ดาวจันทร และเลข 9 ดาวเกตุ เขามาสัมพันธกดดัน จึงสงผลใหการ

ดําเนินชีวิตจะตองพลิกผัน การถูกกดดันกลั่นแกลง ถูกอิจฉาริษยา ไมวาจะทํา

การอะไรมักจะดีแตตอนเริ่มตนสุดทายก็ลมเหลว ถือวาเปนชีวิตที่นับหนึ่งไมถึงสิบ 

ชีวิตมักจะหักเหกลางคัน จะถูกคนอิจฉาปองรายคิดไมดี มักจะตองแพภัยจาก

ศัตรูคูแขงขันอยูเสมอ ถือวาชีวิตที่จะอมทุกขผิดหวัง สุขภาพไมคอยดีนัก ชีวิตคู

มักหักเห และลมเหลวผิดหวังไดงาย เพศตรงขามจะนําปญหามาให  เรื่องอนาคต

ไมควรที่จะประมาท เพราะจะมีอันตรายแบบไมคาดฝนคอยอยู ระวังจะถูกทรยศ

หักหลังจากผูอ่ืนและเพศตรงขามที่เขามาใหระวังสุขภาพที่เก่ียวกับ อุบัติเหตุ จาก

การเดินทาง การผาตัดผาเจาะ การถูกทําราย ดวยของมีคมตางๆ ระบบน้ําๆ  

ระบบสมดุลย  ระบบฮอรโมนตางๆ ในรางกายจะผิดปกติ  และยังรวมไปถึงระบบ

ยอยอาหาร ระบบขับถายจะมีปญหา ถาเปนทานสุภาพสตรีสวนใหญแลว ใหระวัง

การเปนเนื้องอกตามอวัยวะตางๆ  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 29 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   29   
 

          สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 29 นี้ มักจะหักเห

กลางคัน จะถูกคนอิจฉาปองรายคิดไมดี มักจะตองแพภัยจากศัตรูคูแขงขันอยู

เสมอ ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหได

หมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 36 จะเปน

หมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข    30     ผูถดถอย   
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    30   
 
         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๓  ดาวอังคาร หมายถึงดาวแหง

ความกลวหาญ รักอิสระไมวาจะเปนคําพูดหรือการกระทําใด ๆ ไมชอบใหใครมา

วางกรอบ ตีกรอบชีวิต อาจจะมีความขัดแยงกับตัวเองบาง คือหย่ิงถือดี แตใน

ขณะเดียวกันก็มักจะออนไหวไดงาย เชื่อใจคนงายและถูกยุยงไดงาย เปนคนกลา

แข็ง มีทิฐิสูงชอบเอาชนะ ไมชอบใหใครมาขัดมาหาม อยากอยูไดอยู อยากไปไดไป

จึงจะพอใจนัก รักความยุติธรรม เปนคนพูดจาตรงไปตรงมา มองโลกในแงที่ดี 

อะไรจะเกิดก็ใหเกิดไมคิดมากนักในผลที่จะไดตามมา ทุกอยางอยูที่ความพึงพอใจ

เปนหลัก ชอบใหคนพูดดีพูดชมดวยจึงจะพอใจ ไมชอบการขัดคอ   

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   30 
 

          บุคคลในอิทธิพลเลข  30  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 3 ดาวอังคาร 

(ดาวอุบัติเหตุ คดีความ)  โดยมีเลข 3 ดาวอังคาร (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ)  และ

เลข 0 ดาวมฤตยู (ดาวแหงการสูญเสีย)  เขามาสัมพันธกดดัน สงผลใหชีวิตไม

หยุดนิ่งอยูกับที่ จะทําอะไรควรที่จะตองรอบครอบเพราะวา... ในขณะที่ชีวิตกําลัง

พบกับความสําเร็จรุงโรจน ก็จะพบกับความลมเหลวลงไดอยางฉับพลัน เหมือน

วิมานพังทลาย เชน ธุรกิจหนาที่การงาน ความรัก และการเงิน ที่กําลังไปไดดี แต

ตองมาสูญเสียอยางไมคาดคิดที่ปจจุบันทันดวน  จะมีเรื่องทุกข เรื่องเศรา และ

ความผิดหวังแอบแฝงอยู จะมีชีวิตคูในเรื่อง ของความรัก ที่ไมคอยราบรื่น

แนนอนนัก หรืออาจจะได แตงงานไมนอยกวาหนึ่งครั้ง ชีวิตสวนใหญแลวไมวาจะ

ทําอะไรก็ตามมักจะถดถอยไดงาย เปนวิถีชีวิต ที่มักจะมีเหตุการณที่ไมคาดคิดมา

ผลิกผันชีวิตใหเปลี่ยนแปลงไปอยางไมทันตั้งตัว  ชีวิตของทานมักจะประสบกับ

อุบัติเหตุตางๆ ไดงาย การหลงผิดที่ไดเขาเก่ียวของกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย จน

อาจจะเกิดคดีความ ขอพิพาทความขัดแยง หรือคุกตะราง ใหระวังของแหลมคม 

อาวุธจะมาทํารายตน และจะมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนที่เรื้อรัง ระบบประสาทตาง 

ๆ กลามเนื้อ และกระดูก จะมีปญหาที่ผิดปกติ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 30 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   30  
  

          สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 30 นี้  จะพบกับ

ความลมเหลวลงไดอยางฉับพลัน เหมือนวิมานพังทลาย เชน ธุรกิจหนาที่การงาน 

ความรัก และการเงิน ที่กําลังไปไดดี แตตองมาสูญเสียอยางไมคาดคิดที่ปจจุบัน

ทันดวน ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือให

ไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 15...ชื่อ

หมายเลข 24 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวก

ถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   31     ผูมีชีวิตที่หักเหผิดพลาด 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    31   
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๔  ดาวพุธ หมายถึงดาวแหง

ความมีไหวพริบ ชั้นเชิงในการพูดที่ดี เปนคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง คอนขาง

ดื้อ มักจะเปนนักคิดนักวางแผน บางครั้งชอบฝนเกินจริง คิดทําหรือตัดสินใจใด 

ๆ แลวนั้นก็จะยึดติดในสิ่งนั้นๆ วาจะตองดี จึงทําใหการตัดสินใจบางอยางมี

โอกาสที่จะผิดพลาดไดสูง มักจะสรางสรรความคิดและมุมมองที่แปลกไปจากสิ่ง

เดิมๆ ใหกับสังคม ชอบทําอะไรที่ไมซ้ําแปลกและแหวกแนวไมเหมือนใคร บุคคล

เลข ๑๓ ภายนอกดูเหมือนเปนคนที่เขมแข็ง แตจริงแลวลึกๆ เปนคนรวนเรหา

ความแนนอนไดยาก ไมชอบใหใครทาทาย มักจะเปนคนที่มีความคิดเห็นขัดแยง

กับผูอ่ืนเสมอ  

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   31 
 

          บุคคลในอิทธิพลเลข  31  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 4 ดาวพุธ 

โดยมีเลข 3 ดาวอังคาร (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ)  และเลข 1 ดาวอาทิตย ที่เปนคู

ศัตรูกันเขามาสัมพันธกดดัน จึงใหผลในการทําลาย และใหโทษมากกวาการให

คุณที่ดีงาม ชีวิตมักจะโชครายในตอนเริ่มแรก กวาจะประสบกับความสําเร็จชาง

ยากเย็น จะไดก็ตอเมื่อบ้ันปลายของชีวิตไปแลว เปนชีวิตมักจะหักเหกลางคัน จะมี

ความทุกข และอุปสรรคปญหาตางๆ หรือไมก็ความผิดหวัง ความลมเหลว

เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง  อาจจะมีเหตุมีเรื่องที่เขามากระทบกระเทือนใจอยางรอนอก 

รอนใจ จะมีชีวิตคูสมรสที่ไมแนนอน อาจที่จะไมไดแตงงาน หรือครอบครัวอาจจะ

มีปญหา มีเรื่องชูสาว รักสามเสา จะถูกเพ่ือนฝูงคนที่ไวใจดูถูกหยามเหยียด ให

ระวังการเกิดอุบัติเหตุทุกรูปแบบ การผาตัดผาเจาะ รถควํ่า การถูกอาวุธของมี

คมทิ่มแทง การถูกทําราย การถูกฟองรองคดีความ คุกตะราง ผูใหญจะใหโทษ 

และกดดัน จะมีปญหาที่สายตา ใหระวังสุขภาพที่เก่ียวกับชองทอง เชน ระบบยอย

อาหาร ไต กระเพาะปสสาวะอักเสบ เปนตน  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 31 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 

นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   31 
   

           สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 31 นี้ มักจะโชค

รายในตอนเริ่มแรก กวาจะประสบกับความสําเร็จชางยากเย็น จะไดก็ตอเมื่อบ้ัน

ปลายของชีวิตไปแลว เปนชีวิตมักจะหักเหกลางคัน จะมีความทุกข และอุปสรรค

ปญหาตางๆ  ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ 

เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก...ชื่อหมายเลข 14...

ชื่อหมายเลข 19 (หามผูหญิง)...ชื่อหมายเลข 24 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดี

แหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   32     ผูมากดวยเสนห (เจาชู) 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   32    

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๕  ดาวพฤหัสบดี หมายถึงดาว

แหงความมีปญญา มีเหตุผล มีหลักการที่ดี  คิดและตัดสินใจอะไรไดเร็ว เปนคนที่

เกงในการแกไขปญหาย่ิงปญหาเฉพาะหนา เปนคนที่มีกาลเทศะ ชอบบน ชอบสั่ง 

ชอบสอน จึงมักจะเปนคนที่จูจ้ีจุกจิก หากเห็นอะไรไมถูกตอง ก็จะแสดงความ

คิดเห็นและพูดออกมาทันที บางครั้งอาจจะนําปญหามาใหในภายหลังได เปนคนที่

คบคนงาย มีอัธยาศัยดี ดูสุภาพนุมนวล และใหความเปนกันเองกับทุกๆ คน มี

เหตุผลที่ดี มีมุมมองโลกทัศนที่กวางไกล เปนคนที่สูชีวิตไมยอมแพตออะไรงายๆ 

เกิดมาเพ่ือเสียสละ แตก็ไดดีมีความสําเร็จและเปนที่ยอมรับทางสังคม เปนคนที่

ไมยอมแพอะไรงายๆ และไมยอมใหใครมากดข่ีขมเหงรังแก ดูดีมีเสนหไมขาด

ความรัก มีจิตที่เปนกุศลดีงาม   

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   32 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  32  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 5 ดาว

พฤหัสบดี โดยมีเลข 3 ดาวอังคาร (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ)  และเลข 2 ดาวจันทร 

เขามาสัมพันธกดดัน ในดานความรักที่เกินงามที่จะสงผลใหชีวิต เปนคนที่มีเสนห

ที่รุนแรงบงบอกถึงความเปนคนเจาชู แตถาใฝต่ําในเรื่องของโลกียชีวิตก็อาจจะ

พบกับความตกต่ําได  เชนอาจจะสรางปญหาใหตกจากตําแหนงหนาที่  การงาน

ไมอาจมั่นคงย่ังยืนถาวร งานทุกอยางหากไมทําเองมักจะพบกับความลมเหลว  

เปนชีวิตที่ตนราย และกวาปลายจะดีได ถาเปนผูชายตองระวังผูหญิงสรางปญหา

และนําความทุกขมาให และสุขภาพไมคอยดี ชีวิตมักจะกําพรา ถาเปนผูหญิงที่ได

หมายเลข 32  จะมีผูใหญที่มีอิทธิพลมีอํานาจใหความชวยเหลือ สงผลใหชีวิตพบ

กับความสําเร็จได แตอยางไรก็ตาม ถือวาเปนชีวิตที่จะหาความสําเร็จที่มั่นคงได

ยากไมวาจะเปน ชาย หรือหญิง  ใหระวังศัตรูคอยแอบทํารายอยูเบ้ืองหลังดวย  

ย่ิงถาหลงใฝต่ําเรื่องโลกียก็จะย่ิงทําใหเรื่องราวที่เกิดข้ึนนั้นเร็วและรายแรงง

ย่ิงข้ึนไปอีก ( เจาชู )  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

        ชีวิตของทานมักจะประสบกับอุบัติเหตุตางๆ ไดงาย จนอาจจะเกิดคดีความ 

ขอพิพาทความขัดแยง หรือคุกตะราง ใหระวังของแหลมคม อาวุธจะมาทําราย

ตน และจะมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนที่เรื้อรัง ระบบประสาทตาง ๆ พรอมทั้งยัง

รวมไปถึงการทํางานของระบบหัวใจ และโรคผิวหนังในอาการตาง ๆ อีกดวย 

(โรคภูมิแพตางๆ) 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 32 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   32   
         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 32 นี้ อาจจะสราง

ปญหาใหตกจากตําแหนงหนาที่ การงานไมอาจมั่นคงย่ังยืนถาวร งานทุกอยาง

หากไมทําเองมักจะพบกับความลมเหลว ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมี

ความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย 

อันไดแก...ชื่อหมายเลข 19 (หามผูหญิง)... ชื่อหมายเลข 23 (หามผูชาย)...ชื่อ

หมายเลข 24 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวก

ถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   33     ผูดันทุรังอยางเงียบ ๆ  
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    33   
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๖  ดาวศุกร หมายถึงความรัก 

ความสุข ความสมหวัง มักเปนคนที่มีเสนห ดึงดูดใจใหคนชอบคนรักไดงาย มีปฎิ

ภานวองไวเขากับคนไดทุกระดับ อานความรูสึกและเขาใจในอารมณคนไดดี  มักมี

ผูใหญใหการสงเสริม และอุปถัมภคํ้าจุนอยูตลอดเวลา เปนคนที่สุภาพโรแมนติก 

รักความยุติธรรม มองโลกในแงดี ชอบความดูดีมีรสนิยมเปนของตัวเอง มีมิตร

สหายมาก ใจกวางกลาไดกลาเสีย ชอบสังคม จึงเหมาะที่กับอาชีพนักปกครอง 

นักบริหาร นักการคา นักพูดที่เกงมีเสนห มีรสนิยมทางศิลปและการละคร มี

อํานาจดึงดูดคนรอบขางเฉพาะตัวที่ดีมาก จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของโชคลาภและ

เงินทอง 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   33 

 
          บุคคลในอิทธิพลเลข  33  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 6 ดาวศุกร 

โดยมีเลข 3 ดาวอังคาร (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ) เขามาสัมพันธกดดันที่ถือวาเปน

ดาวบาปเคราะหทั้งคู ยอมจะสงผลใหกอเกิดความรุนแรงและความหักเหของชีวิต

อยางรวดเร็ว มักจะมีอารมณที่เรารอนฉุนเฉียวอยางรุนแรง ในบางคนก็มีความ

ตองการความปรารถนาทางเพศที่มาก อาจจะสามารถทําใหครอบครัวแตกราว

ไดถาเกิดการนอกใจ แตดวยความที่อยูภายใตดาวศุกร 6 ก็อาจจะสงผลใหชีวิต

พบกับความสําเร็จทางดานการเงิน แตไดอยาประมาทเพราะทุกอยางที่ไดมา จะ

เปนประเภท ที่มาไวไปไว แตอาจจะมาไดอยางตอเนื่องเทานั้นเอง ทําอะไรมักจะ

เอาแตใจของตัวเองเปนที่ตั้ง บางครั้งก็ดันทุรังแบบหัวชนฝาก็ไมผิด ชีวิตสวน

ใหญแลวไมวาจะทําอะไรก็ตามมักจะถดถอยไดงาย  เปนวิถีชีวิต ที่มักจะมี

เหตุการณที่ไมคาดคิดมาผลิกผันชีวิตใหเปลี่ยนแปลงไปอยางไมทันตั้งตัว  ตอง

ระวังอันตรายในแบบฉับพลัน ชีวิตของทานมักจะประสบกับอุบัติเหตุตางๆ ไดงาย 

มักจะมีอันตรายที่เก่ียวกับความเร็ว การทะเลาะวิวาท  การหลงผิดที่ไดเขา

เก่ียวของกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย จนอาจจะเกิดคดีความ  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

ขอพิพาทความขัดแยง หรือคุกตะราง ใหระวังของแหลมคม อาวุธจะมาทําราย

ตน และจะมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนที่เรื้อรัง ระบบประสาทตาง ๆ กลามเนื้อ และ

กระดูก จะมีปญหาที่ผิดปกติ  

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 33 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   33   
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 33 นี้ จะทําอะไรก็

ตามมักจะถดถอยไดงาย เปนวิถีชีวิต ที่มักจะมีเหตุการณที่ไมคาดคิดมาผลิกผัน  

ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหได

หมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 9...ชื่อ

หมายเลข 23 (หามผูชาย) จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดี

ในทางบวกถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข   34     ผูเรียนรูกรรมกําหนด   
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    34  
  

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๗  ดาวเสาร หมายถึงดาวแหง

ความอดทน ความมุงมั่น ความเพียรพยายาม คอนขางที่จะรักความอิสระ ไม

ชอบอยูในกรอบ มีความคิดเห็นเปนของตัวเองอยางเดนชัด ไมชอบตามแบบใคร 

และไมชอบใหใคนมาบังคับ อยากอยูไดอยู ถาอยากไปตองไดไป ใครจะมาหาม

ไมได เปนคนที่มีโลกสวนตัว ไมชอบความวุนวาย ชอบใชความคิดและเหตุผลตาม

มุมมองของตัวเอง ไมคอยที่จะพูดเรื่องไรสาระ คําพูดมีหลักการและเหตุผลที่ดี 

ใชชีวิตดวยความพอเพียง ไมใครยินดีในความฟุงเฟอวา จะตองร่ํารวยมาก หาก

จะขอเพียงแคมีเงินพอเปนหลักประกันของชีวิตเทานั้นก็พอ จะใชชีวิตอยางมีสติ

อยูตลอด เปนคนที่สูชีวิตที่ดี   

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   34 
 

           บุคคลในอิทธิพลเลข  34  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 7 ดาวเสาร 

(ดาวแหงโทษทุกข อุปสรรค)  โดยมีเลข 3 ดาวอังคาร  (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ)  

และเลข 4 ดาวพุธ เขามาสัมพันธกดดันจึงสงผลใหเจาชะตาเปนคนเปดเผย ใจ

กลาหาญ กลาพูดกลาทํา แตก็ยังถือวา...เปนดาวแหงความทุกข ชีวิตที่จะตองพบ

เจอแตอุปสรรค และปญหาที่มากมาย จะตองเหน็ดเหนื่อยลําบาก จะตองอยูกับ

ปญหาตลอดเวลา แมวาจะชวงวัยที่สรางตัว หรือชวงสูงวัยแลวก็ยังตองเหนื่อย

ทั้งกายและใจอยูเสมอ  ใหระวังในความหวังดีบางอยางอาจจะสรางหรือนําพา

ศัตรูมาให ระวังคนอิจฉาริษยา อาจจะถูกปองราย คุกคาม จะไดรับทุกขจากกรรม

เกาที่มองไมเห็น ของแหลมคม และตองระวังอยางมากที่เก่ียวกับสมองหรือระบบ

ประสาทเพราะอาจจะไดรับการกระทบกระเทือนอยางรุนแรงควรระวังเอาไว ถือ

วาเปนชีวิตที่จะตองเหน็ดเหนื่อยไปตลอดชีวิต และจะตองพบกับสภาวะคับขัน

ลําเค็ญอยางที่สุด การถูกศัตรูปองราย การถูกกลั่นแกลง ปญหาครอบครัวเกิด

จุดแตกหัก แตกราว เปนชีวิตที่จะตองเหนื่อยอยางมากทั้งกายและใจ  
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ชีวิตมักจะประสบอุบัติเหตุ การผาตัด การทะเลาะวิวาท การถูกของมีคม อาวุธ

มีด ปน หรือบาดเจ็บจาก เข้ียวงา ขอกระดูก กลามเนื้อ และผิวหนังจะมีปญหา 

(สวนใหญแลวจะมีตําหนิ หรือแผลเปน)  

 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 34 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   34   
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 34 นี ้จะตองพบเจอ

แตอุปสรรค และปญหาที่มากมาย จะตองเหน็ดเหนื่อยลําบาก จะตองอยูกับ

ปญหาตลอดเวลา  ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับ

นามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก...ชื่อ

หมายเลข 45 (พอใชปานกลาง) 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข    35     ผูถูกพรากความสุข ดวยความหลงผิด 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    35    
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๘  ดาวราหู หมายถึงดาวแหงชั้น

เชิงและเลหเหลี่ยม ความยึดติดดันทุรัง มักเปนคนที่มีสติปญญาแตกฉาน เขาใจ

อะไรไดงาย สามารถหย่ังรูอะไรลวงหนาไดอยางรวดเร็ว ทําอะไรมักจะตามใจฉัน

เอง ภายนอกดูเปนผูใหญที่มีระเบียบวินัย เฉลียวฉลาด แตภายในจิตใจจะ

เดียวดายตองการคนเขาใจและเห็นใจ เปนคนที่เกิดมาเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนและ

สังคมไดดีในปญหาที่มีเขามา แตพอถึงในเวลาของปญหาตัวเองนั้นกับพ่ึงภาใคร

ไดแสนยากเย็นนัก บางครั้งในความคิดบางอยางนั้นเวลาตัดสินใจอะไรไปแลวนั้น 

จะไมยอนกลับมาคิดและเปลี่ยนใจในภายหลังไดงายๆ จนคนอ่ืนอาจจะมองวาดื้อ

รั้นดันทุรัง    

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   35 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  35  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 8 ดาวราหู 

(ดาวแหงความหลงที่ผิดพลาด) โดยมีเลข 3 ดาวอังคาร (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ)  

และเลข 5 ดาวพฤหัสบดี เขามาสัมพันธกดดัน จะทําใหชีวิตมักถูกคุกคามกดดัน

กลั่นแกลง การถูกจํากัดอํานาจ การถูกอิจฉาริษยา การถูกแยงชิงตําแหนงหนาที่

การงาน หรือผูมีอํานาจที่ไมเปนธรรมรังแก ตองระวังการคบหาสมาคมกับใครให

ดีๆ และจะตองใสใจในการคบหามากๆ เพราะจะนําความพินาศมาใหได ความ

ลมเหลวในชีวิตมักจะเกิดจากการแนะนําผิด ๆ จากเพ่ือนฝูง หุนสวนหรือหมูคณะ

ชักพาไป ดังนั้นตองระวังรอบครอบใหมากในการคบคน ชีวิตมักจะมีเรื่องของ

คาวโลกีย ที่สงผลเสียทําใหเกิดความโศกเศรารุนแรงในชีวิต จะมีเหตุใหเขาติฉิน

นินทา ความรักมักจะมีปญหา ในเรื่องรักสามเสา เรื่องชูสาวไดงาย ชีวิตมักจะ

อาภัพ และกําพรา ในการขาดหลักประกันของชีวิต  แตชีวิตในบ้ันปลายอาจที่จะ

ประสบความสําเร็จไดในระดับหนึ่ง แตควรระวังการหลงผิด และหูเบาเชื่อคนงาย 

ใหระวังการเกิดอุบัติเหตุในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการผาตัดผาเจาะ รถควํ่า การ

ถูกอาวุธของมีคมทิ่มแทง การถูกทําราย การถูกฟองรองคดีความ การที่เขาไป

เก่ียวของกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย การติดคุก ติดตะราง ผูใหญจะใหโทษ  
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และกดดัน ใหระวังสุขภาพเอาไวบาง ไดแก...ไมเกรน โรคตับ โรคไต กระดูก และ

กลามเนื้อจะมีปญหา เปนตน... 

 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 35 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว  

 

นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   35   
 

          สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 35 นี้ จะทําใหชีวิต

มักถูกคุกคามกดดันกลั่นแกลง การถูกจํากัดอํานาจ การถูกอิจฉาริษยา การถูก

แยงชิงตําแหนงหนาที่การงาน หรือผูมีอํานาจที่ไมเปนธรรมรังแก ควรที่จะตั้งชื่อ

ใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวม

ของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 15...ชื่อหมายเลข 19 (หาม

ผูหญิง)...ชื่อหมายเลข 24 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดี

ในทางบวกถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   36     ผูอิ่มเอมในความรักที่ดี  
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   36  

 

          จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๙ ดาวเกตุ  หมายถึงดาวแหง

การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปนคนที่เกิดมามีสัญชาตญาณแหงการให

มาตั้งแตเกิด มักจะทําคุณคนไมข้ึน ทําดีเทาไรไมมีใครเห็น ( ปดทองกนพระ ) เปน

คนที่มีความจริงใจกับคนทุกคน เปดเผย ตรงไปตรงมา ทําอะไรมักคิดวาถาเรา

เต็มที่กับใคร ใครคนนั้นก็ตองเต็มที่กับเราเชนกัน แตผลที่ไดมาไมเคยเปนเชนนั้น

เลย  มักจะพบกับคนที่ไมมีความจริงใจ คนหลอกลวง เปนคนที่มีความตั้งใจจริง

เวลาทําอะไร บางครั้งมักตัดสินใจทําอะไรดวยอารมณชั่ววูบ จึงถูกมองวาดื้อรั้น  

เปนคนที่ปากกับใจตรงกันคิดอยางไรก็พูดไปตามนั้น เปนคนที่มีลางสังหรณที่ดี มี

จิตสัมผัสที่สูง  

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   30 
 

บุคคลในอิทธิพลเลข  36 นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 9 ดาวเกตุ โดยมีเลข 

3 ดาวอังคาร และเลข 6 ดาวศุกร เขามาสัมพันธกัน ถือวาเปนคูมิตรใหญที่ดีมาก 

จะย่ิงเดนเปนพิเศษในเรื่องของความรัก หมายถึงวา...ความรักจะมีแตความสด

ชื่นสุขสดใสของชีวิต ชีวิตจะประสบความสําเร็จเปนอยางดี จะมีมิตรสหายที่มาก 

ชีวิตจะมีความสุขความสําเร็จ เปนคนที่มีเสนหที่จะดึงดูดใจคนทั่วไปใหเปนที่ชอบ

พอรักใคร เพศตรงขามจะใหความรักและความอบอุนเปนอยางดี  จะทําใหชีวิต

ประสบกับความสําเร็จไดเปนอยางดีและมั่นคง  

 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 36 ซึ่งถือวาเปนหมายเลขที่ดีมาก และย่ิงมีผลรวมของเลข 

ชื่อ+สกุล ที่ดีเขามาประกอบดวย จึงจะสงผลทําใหชื่อหมายเลข 36 นี้ดีจริง 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

นามสกุลที่ถอดรหัสได หมายเลข   36   

 

          สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 36 นี้ จะย่ิงเดนเปน

พิเศษในเรื่องของความรัก หมายถึงวา...ความรักจะมีแตความสดชื่นสุขสดใสของ

ชีวิต ชีวิตจะประสบความสําเร็จเปนอยางดี จะมีมิตรสหายที่มาก ชีวิตจะมี

ความสุขความสําเร็จ และควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับ

นามสกุลที่ดีมากนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก

...ชื่อหมายเลข 15...ชื่อหมายเลข 19 (หามผูหญิง)...ชื่อหมายเลข 24...ชื่อ

หมายเลข 54 จะเปนหมายเลขคูสมดุลที่ดีแหงชื่อที่สุด และจะสงผลดีในทางบวก

ถึง 100 คะแนนเต็ม (หาไดยากที่ใครจะได 100 คะแนนเต็มนะครับ) 

 
ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   37    ผูสูญเสีย ที่สูญสิ้น 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   37  
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๑  ดาวอาทิตย หมายถึงดาว

แหงความเปนผูนํา เปนคนที่ถือเกียรติ คอนขางจะมีความมั่นใจในตัวเองสูง มี

ความทะเยอทะยานที่ดี ชอบแสวงหาสิ่งแปลกใหม ไมชอบทําซ้ําซากแบบใคร เปน

คนที่มีความตั้งใจอันแนวแน รักอิสระ ไมชอบอยูใตบังคับงบัญชาของใคร ไมชอบ

ใหใครมาบังคับ กลาที่จะตัดสินใจทํากิจการงานใหญ และไมหว่ันไหวตออุปสรรค

ปญหาเบ้ืองหนาเลย เปนคนใจปากลาไดกลาเสีย  เปนคนที่เฉลียวฉลาด  เรียนรูไว 

เขาใจจงายและแตกฉาน  เปนคนที่ถือศักดิ์ศรีมาก ไมชอบใหใครมาดูถูกและดู

หมิ่นศักดิ์ศรี  และเปนคนที่เจ็บแลวไมจํา ไมเอาปมดอยใหใครเห็น อารมณ

คอนขางรอนไมกลัวใคร 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   37 
 

บุคคลในอิทธิพลเลข  37  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 1 ดาวอาทิตย โดยมี

เลข 3 ดาวอังคาร (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ) และเลข 7 ดาวเสาร (ดาวแหงโทษ

ทุกข อุปสรรค) เขามาสัมพันธกดดัน ถือวาเปนเลขรายเพราะเปนดาวบาป

เคราะหมาอยูดวยกัน พึงระวังการทะเลาะวิวาท ความวิบัติที่รุนแรง การขัดแยง

ความไมเขาใจ การถูกเอาเปรียบกดดัน เปนชีวิตที่หักมุมหักเหอยูตลอดเวลา ชีวิต

มักข้ึนๆ ลงๆ ไมคอยราบรื่นนัก เปนชีวิตที่ตองเริ่มตนใหมอยูเสมอ นับหนึ่งไมถึง

รอย และดาวหมายเลข 3 กับดาวหมายเลข 7 ยังบวกกันได 10 ซึ่งถือวาเปน

กําลังของดาวเสาร 7 ที่หมายถึง โทษทุกข อุปสรรคปญหา ที่ตองแบกรับไมจบไม

สิ้น จะตองแบกรับภาระการงานที่นัก อาจจะมีภาระหนี้สินใหแบกรับดวย บางชวง

ของชีวิตอาจจะพบกับความสําเร็จในขณะหนึ่ง แตเมื่อดวงตก อะไรที่เคยมีเคย

สรางเอาไว ก็อาจจะมะลายหายสิ้นไปจนไมเหลืออะไรเลยก็ได ชีวิตจะทุกขทรมาน

จากปญหาในเรื่องของโรคภัยไขเจ็บ ใหระวังการผาตัดผาเจาะ การเกิดอุบัติเหตุ 

ความเสียหายอยางรวดเร็ว และรุนแรง การทะเลาะวิวาท ความขัดแยงตางๆ 

หรืออาจที่จะมีคดีความ ที่ถึงคุกถึงตะราง ระบบประสาท   
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

จะมีปญหาโรคหัวใจความดัน การหมุนเวียนเลือดที่ผิดปกติ การปวดหัว สายตา 

และยังรวมถึงขอกระดูกตางๆ อาจที่จะมีปญหา เปนตน... 

 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 37 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   37   
 

          สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 37 นี้  จะถูกเอา

เปรียบกดดัน เปนชีวิตที่หักมุมหักเหอยูตลอดเวลา ชีวิตมักข้ึนๆ ลงๆ ไมคอย

ราบรื่นนัก  ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ 

เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 14 

จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   38     ผูที่ลมเหลวตลอดเวลา  
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    38 
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๒  ดาวจันทร หมายถึงดาวแหง

ความสุภาพออนโยน มักจะออนนอกแข็งใน ภาพนอกดูเปนคนนุมนวล อําพราง

สวนลึกไมใหใครเห็น ยากที่ใครจะทายใจไดงาย โดยธรรมชาติแลวเปนคนชางคิด

ชางฝน คิดมาก แตสวนใหญแลวไดแตคิดวาดฝนวางแผนเอาไว แตไมสามารถ

ทําใหสําเร็จไดงายนัก เปนคนซอนบุคลิกไดดี ถาตัดสินใจทําอะไรแลวชอบถือเอา

ตัวเองเปนหลัก มักเขาขางตนเอง และถือวาเปนคนที่รักพวกพอง บางครั้งก็มักจะ

ออนไหวจิตใจรวนเร จึงถูกกระแสสังคมหรือพวกมากลากไปได เปนผูที่ไมยอมให

ใครมาลองดีหรือลูบคมได ถาสูทางตรงไมไดก็มักจะอาฆาตและหาทางลางแคน

ในภายหลัง    

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   38 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  38  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 2 ดาวจันทร 

โดยมีเลข 3 ดาวอังคาร (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ)  และเลข 8 ดาวราหู  (ดาวแหง

ความหลงที่ผิดพลาด) เขามาสัมพันธกดดัน ใหผลในทางลุมหลง หรือการมีโมหะ

จริตครอบงําไดงาย ชอบใชอํานาจ ถือเปนชีวิตมักจะพบกับความผันผวนในชีวิต

อยางรุนแรง อาจจะตองเขาไปผูกพันกับคนมีสี ตํารวจ ทหาร นักเลง อันธพาล 

นักกฎหมาย อาจจะมาในรูปแบบของเพ่ือน คูคาคูธุรกิจ หรือการจะเปนศัตรูก็ได 

ควรระวังในการคบคนใหมาก เพราะอาจจะนําปญหามาให ตองระวังในเรื่องของ

ความเชื่อ เรื่องวิญญาณ เรื่องทรงเจาเขาผี จะหลงเชื่อไดงาย หรือแมแตการ

เบียดเบียบสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ วิญญาณราย เจาที่เจาทางที่เราอยูอาศัย อาจจะเลนงาน

เราโดยไมรูตัวก็เปนไปได ถือวาเปนชีวิตที่แตกหักทําลาย จะหาความมั่นคงไดยาก 

ชีวิตไมวาจะทําอะไรก็แลวแตมักจะไดดีแตตอนเริ่มตน สุดทายก็ลมเหลวอยูตลอด  

เปนชีวิตที่มักจะมีอันตรายที่แอบแฝง ซอนตัวอยู ใหระวังการเกิดอุบัติเหตุทุก

รูปแบบ การผาตัดผาเจาะ รถควํ่า การถูกอาวุธของมีคมทิ่มแทง การถูกทําราย 

การที่เขาไปเก่ียวของกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย การถูกฟองรอง คดีความ การติดคุก 

ติดตะราง ผูใหญจะใหโทษ  ระบบน้ําๆ  ระบบสมดุลย   
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ระบบฮอรโมนตางๆ ในรางกายจะผิดปกติ  และยังรวมไปถึงกลามเนื้อ กระดูก 

ระบบยอยอาหาร ระบบขับถายจะ อวัยวะภายใน และเนื้องอกตามสวนตางๆ จะ

เปนปญหา  

 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 38 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   38   
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 38 นี้ มักจะพบกับ

ความผันผวนในชีวิตอยางรุนแรง อาจจะตองเขาไปผูกพันกับคนมีสี ตํารวจ 

ทหาร นักเลง อันธพาล นักกฎหมาย ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมี

ความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย 

อันไดแก...ชื่อหมายเลข 41(พอใชปานกลาง) 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
 
 



101 

ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   39     ผูสะเทือนในอารมณ  
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    ๓๙  
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๓  ดาวอังคาร หมายถึงดาวแหง

ความกลาหาญ รักอิสระไมวาจะเปนคําพูดหรือการกระทําใดๆ ไมชอบใหใครมา

วางกรอบ ตีกรอบชีวิต อาจจะมีความขัดแยงกับตัวเองบาง คือหย่ิงถือดี แตใน

ขณะเดียวกันก็มักจะออนไหวไดงาย เชื่อใจคนงายและถูกยุยงไดงาย เปนคนกลา

แข็ง มีทิฐิสูงชอบเอาชนะ ไมชอบใหใครมาขัดมาหาม อยากอยูไดอยู อยากไปไดไป

จึงจะพอใจนัก รักความยุติธรรม เปนคนพูดจาตรงไปตรงมา มองโลกในแงที่ดี 

อะไรจะเกิดก็ใหเกิดไมคิดมากนักในผลที่จะไดตามมา ทุกอยางอยูที่ความพึงพอใจ

เปนหลัก ชอบใหคนพูดดีพูดชมดวยจึงจะพอใจ ไมชอบใหใครมาขัดคอ 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   39 
 

          บุคคลในอิทธิพลเลข  39  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 3 ดาวอังคาร 

(ดาวอุบัติเหตุ คดีความ)  โดยมีเลข 3 ดาวอังคาร (ดาวอุบัติเหตุ คดีความ)  และ

เลข 9 ดาวเกตุ เขามาสัมพันธกดดัน จึงสงผลชีวิตจะตองพบกับความยุงยาก 

และความวุนวายในชีวิตที่คอนขางมาก ไมวาจะคิดทําในสิ่งใดๆ ก็มักจะผิดพลาด 

และลมเหลวไดงาย และอาจที่จะผิดพลาดไดอยางซ้ําซากเหมือนเดิมอีกดวย  

บางครั้งในอารมณ อาจจะตกอยูภายใตอํานาจแหงความลุมหลง และโมหะจริต

เขาครอบงําไดงาย และชอบใชอํานาจหรือความดันทุรังที่จะคิดทํา จึงเปนเหตุทํา

ใหชีวิตมักพบกับความเปลี่ยนแปลงผันผวนในชีวิตไดอยางรุนแรง ไมวาจะเปน

ธุรกิจการงาน ความรักครอบครัว ภาระทางการเงิน อาจนํามาเปนเหตุใหตอง

กระทบกระเทือนใจ ผิดหวังหรือเสียใจไดอยางรุนแรง เพราะความถูกกดดันทาง

จิตใจ  ในดานความรักชีวิตรักอาจจะตองผิดหวังในทุกรูปแบบ ครอบครัวจะ

แตกราว จะมีเรื่องมือที่สาม เขามานําใหกอเกิดปญหาตางๆ อีกมากมาย เปนวิถี

ชีวิต ที่มักจะมีเหตุการณที่ไมคาดคิดมาผลิกผันชีวิตใหเปลี่ยนแปลงไปอยางไมทัน

ตั้งตัว  ชีวิตของทานมักจะประสบกับอุบัติเหตุตางๆ และมักเกิดความเสียหาย

อยางรวดเร็วที่รุนแรง การหลงผิดที่ไดเขาเก่ียวของกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย จน

อาจจะเกิดคดีความ ขอพิพาทความขัดแยง  



102 

ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

หรือการติดคุก ติดตะราง ใหระวังของแหลมคม อาวุธจะมาทํารายตน และจะมี

โรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนที่เรื้อรัง ระบบประสาทตางๆ กลามเนื้อ และกระดูก จะมี

ปญหาที่ผิดปกติ 

 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสไดหมายเลขของ ชื่อ หรือ 

ผลรวมของ ชื่อ+สกุล ได หมายเลข 39 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหม

โดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก 

เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัว

ทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   39   
 

สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 39 นี้ จะตองพบกับความ

ยุงยาก และความวุนวายในชีวิตที่คอนขางมาก ไมวาจะคิดทําในสิ่งใดๆ ก็มักจะ

ผิดพลาด และลมเหลวไดงาย ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธ

กับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อ

หมายเลข 24 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวก

ถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข   40     ผูเดินหลงทาง 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   ๔๐   
 

          จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๔  ดาวพุธ หมายถึงดาวแหง

ความมีไหวพริบ ชั้นเชิงในการพูดที่ดี เปนคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง คอนขาง

ดื้อ มักจะเปนนักคิดนักวางแผน บางครั้งชอบฝนเกินจริง คิดทําหรือตัดสินใจใดๆ 

แลวนั้นก็จะยึดติดในสิ่งนั้นๆ วาจะตองดี จึงทําใหการตัดสินใจบางอยางมีโอกาส

ที่จะผิดพลาดไดสูง มักจะสรางสรรความคิดและมุมมองที่แปลกไปจากสิ่งเดิมๆ 

ใหกับสังคม  ชอบทําอะไรที่ไมซ้ําแปลกและแหวกแนวไมเหมือนใคร บุคคลเลข ๑๓ 

ภายนอกดูเหมือนเปนคนที่เขมแข็ง แตจริงแลวลึกๆ เปนคนรวนเรหาความ

แนนอนไดยาก ไมชอบใหใครทาทาย มักจะเปนคนที่มีความคิดเห็นขัดแยงกับผูอ่ืน

เสมอ    

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   40 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  40  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 4 ดาวพุธ โดย

มีเลข 4 ดาวพุธและเลข 0 ดาวมฤตยู (ดาวแหงการสูญเสีย) เขามาสัมพันธกดดัน 

จึงสงผลใหชีวิตมักคิดฝน และคิดจะทําอะไรที่ผิดแปลก ไปจากสิ่งเดิมๆ มักจะเชื่อ

คนงาย เปนคนที่ไมชอบทําอะไรเดิมๆ จึงอยูกับที่ไมคอยนาน อยูไมติดที่ ชอบที่จะ

เดินทางไปเรื่อยๆ ชอบคิดคน และคนหาแนวคิดและแนวทางที่จะทําในสิ่งแปลกๆ 

ใหมๆ ไมสิ้นสุด ทําใหคนสนใจอยูเรื่อย ๆ ควรระวังเรื่องศาสตรเรนลับ เชน การ

ทรงเจาเขาผี การหลงองคหลงเทพ การหลงเจาพอเจาแม การถูกหลอกใหเชื่อใจ

ไวใจ การตัดสินใจที่ผิดพลาด ที่ไดนําความลมเหลวมาใหอยูเสมอ ใหระวังการ

เกิดอุบัติเหตุทุกรูปแบบ การผาตัดผาเจาะ  การถูกอาวุธของมีคมทิ่มแทง การถูก

ทําราย การถูกฟองรองคดีความ คุกตะราง ผูใหญจะใหโทษ และกดดัน สุขภาพ

ใหระวังการไดรับความทรมานจากโรคที่หาสาเหตุไมได และยากแกการวินิจฉัย 

และยังใหระวังสุขภาพที่จะเก่ียวของกับชองปาก หลอดลม ไปจนถึง ลําไส เชน 

ระบบยอยอาหาร ไต กระเพาะปสสาวะอักเสบ เปนตน... 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 40 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   40   
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 40 นี้ จะเชื่อคนงาย 

เปนคนที่ไมชอบทําอะไรเดิมๆ จึงอยูกับที่ไมคอยนาน อยูไมติดที่ ชอบที่จะเดินทาง

ไปเรื่อยๆ  ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ 

เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก...ชื่อหมายเลข 14...

ชื่อหมายเลข 15...ชื่อหมายเลข 50...ชื่อหมายเลข 55 จะเปนหมายเลขคูที่

สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน 
 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข    41     ผูที่มั่นคงในความสําเร็จ   
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   ๔๑   
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๕  ดาวพฤหัสบดี หมายถึงดาว

แหงความมีปญญา มีเหตุผล มีหลักการที่ดี  คิดและตัดสินใจอะไรไดเร็ว เปนคนที่

เกงในการแกไขปญหา ย่ิงเปนปญหาเฉพาะหนา เปนคนที่มีกาลเทศะ ชอบบน 

ชอบสั่ง ชอบสอน จึงมักจะเปนคนที่จูจ้ีจุกจิก หากเห็นอะไรไมถูกตอง ก็จะแสดง

ความคิดเห็นและพูดออกมาทันที บางครั้งอาจจะนําปญหามาใหในภายหลังได 

เปนคนที่คบคนงาย มีอัธยาศัยดี และใหความเปนกันเองกับทุกๆ คน มีเหตุผลที่ดี 

มีมุมมองโลกทัศนที่กวางไกล เปนคนที่สูชีวิตไมยอมแพตออะไรงายๆ เกิดมาเพ่ือ

เสียสละแตก็ไดดีมีความสําเร็จและเปนที่ยอมรับทางสังคม   

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   41 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  41  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 5 ดาว

พฤหัสบดี โดยมีเลข 4 ดาวพุธและเลข 1 ดาวอาทิตย เขามาสัมพันธ ในดานคู

วิชาการที่ดีมาก จึงสงผลใหชีวิตพบกับความสําเร็จ และความเจริญรุงเรื่องที่ดี

มาก มักจะไดรับความชวยเหลือจากผูใหญ เปนผูที่มีปญญาวองไว มีสมองที่

ปราดเปรื่อง เปนคนที่เขากับมิตรสหายไดดี เปนคนที่มีพลังชีวิตที่เขมแข็ง จึงชวย

สงผลใหชีวิตมีความกาวหนามั่นคงที่ดี มีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิคอยใหการคุมครองดูแล

รักษา ชีวิตจะตองเขาไปเก่ียวของกับการตางชาติตางภาษาตางประเทศไดในทุก 

ๆ รูปแบบจึงจะดีมาก รักความสงบยุติธรรม ชอบแสวงหาธรรมมะ และ สัจ

จธรรม  

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 41 ซึ่งถือวาเปนหมายเลขที่ดีมาก และย่ิงมีผลรวมของเลข 

ชื่อ+สกุล ที่ดีเขามาประกอบดวย จึงจะสงผลทําใหชื่อหมายเลข 41 นี้ดีจริง 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   41   
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 41 นี้ ถือวาเปน

นามสกุลที่ดีมาก จะใหพบกับความสําเร็จ และความเจริญรุงเรื่องที่ดีมาก มักจะ

ไดรับความชวยเหลือจากผูใหญ เปนผูที่มีปญญาวองไว มีสมองที่ปราดเปรื่อง

และควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลที่ดีมากนี้ 

เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก...ชื่อหมายเลข 14...

ชื่อหมายเลข 24 จะเปนหมายเลขคูสมดุลที่ดีแหงชื่อที่สุด และจะสงผลดีใน

ทางบวกถึง 100 คะแนนเต็ม (หาไดยากที่ใครจะได 100 คะแนนเต็มนะครับ) 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข    42   ผูสมบูรณสุข   
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    42 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๖  ดาวศุกร หมายถึงความรัก 

ความสุข ความสมหวัง มักเปนคนที่มีเสนห ดึงดูดใจใหคนชอบคนรักไดงาย มีปฎิ

ภาณวองไวเขากับคนไดทุกระดับ อานความรูสึกและเขาใจในอารมณคนไดดี  มัก

มีผูใหญใหการสงเสริม และอุปถัมภคํ้าจุนอยูตลอด  เวลา เปนคนที่สุภาพโรแมน

ติก รักความยุติธรรม มองโลกในแงดี ชอบความดูดีมีรสนิยมเปนของตัวเอง มี

มิตรสหายมาก ใจกวางกลาไดกลาเสีย ชอบสังคม จึงเหมาะที่กับอาชีพนัก

ปกครอง นักบริหาร นักการคา นักพูดที่เกงมีเสนห มีรสนิยมทางศิลปและการ

ละคร มีอํานาจดึงดูดใจคนรอบขางเฉพาะตัวที่ดีมาก    

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   42 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  42  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 6 ดาวศุกร 

โดยมีเลข 4 ดาวพุธและเลข 2 ดาวจันทร เขามาสัมพันธกันดวยความที่เปนดาวคู

มิตรที่ดี จึงสงผลใหเจาชาตามีชีวิตที่พบกับความสุข และความสําเร็จเปนอยางดี 

โดยจะมีมิตรสหายเพ่ือนฝูงคอยชวยเหลือ และมักจะเปนที่รักของเพ่ือนฝูง หรือ

การมีผูใหญคอยใหการสนับสนุนเมตตาอยู เปนชีวิตที่พบกับสุขโดยแท เหมาะสม

กับอาชีพนักปกครอง นักการคาและนักบริหาร เปนชีวิตที่จะไมมีวันที่จะตกอับจน

หนทาง เพราะจะมีโอกาส หรือมีโชคลาภที่ดี เขามาหาอยูเสมอ ถือวาเปน

หมายเลขที่โชคดีย่ิงนักสมกับคําวา ผูสมบูรณสุข โดยแท  

 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 42 ซึ่งถือวาเปนหมายเลขที่ดีมาก และย่ิงมีผลรวมของเลข 

ชื่อ+สกุล ที่ดีเขามาประกอบดวย จึงจะสงผลทําใหชื่อหมายเลข 42 นี้ดีจริง 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   42   
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 42 นี้ ถือวาเปน

นามสกุลที่ดีมาก จะสงผลใหเจาชาตามีชีวิตที่พบกับความสุข และความสําเร็จ

เปนอยางดี โดยจะมีมิตรสหายเพ่ือนฝูงคอยชวยเหลือ และมักจะเปนที่รักของ

เพ่ือนฝูง และควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลที่ดี

มากนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อ

หมายเลข 14...ชื่อหมายเลข 23 (หามผูชาย) จะเปนหมายเลขคูสมดุลที่ดีแหงชื่อ

ที่สุด และจะสงผลดีในทางบวกถึง 100 คะแนนเต็ม  (หาไดยากที่ใครจะได 100 

คะแนนเต็มนะครับ) 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   43     ผูปราชัย   
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   43 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๗  ดาวเสาร หมายถึงดาวแหง

ความอดทน ความมุงมั่น ความเพียรพยายาม คอนขางที่จะรักความอิสระ ไม

ชอบอยูในกรอบ มีความคิดเห็นเปนของตัวเองอยางเดนชัด ไมชอบตามแบบใคร 

และไมชอบใหใคนมาบังคับ อยากอยูไดอยู ถาอยากไปตองไดไป ใครจะมาหาม

ไมได เปนคนที่มีโลกสวนตัว ไมชอบความวุนวาย ชอบใชความคิดและเหตุผลตาม

มุมมองของตัวเอง ไมคอยที่จะพูดเรื่องไรสาระ คําพูดมีหลักการและเหตุผลที่ดี 

ใชชีวิตดวยความพอเพียง ไมใครยินดีในความฟุงเฟอวา จะตองร่ํารวยมาก หาก

จะขอเพียงแคมีเงินพอเปนหลักประกันของชีวิตเทานั้นก็พอ จะใชชีวิตอยางมีสติ

อยูตลอด เปนคนที่สูชีวิตที่ดี    

 

ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   43 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  43  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 7 ดาวเสาร 

(ดาวแหงโทษทุกข อุปสรรค)  โดยมีเลข 4 ดาวพุธและเลข 3 ดาวอังคาร (ดาว

อุบัติเหตุ คดีความ)  เขามาสัมพันธกดดัน จะทําใหชีวิตจะตองพบเจอแตปญหา 

ทําอะไรก็จะติดขัดไมราบรื่น คนรอบขางไมวาจะเปนเพ่ือนฝูงหรือคนในครอบครัว

จะสราง และนําพาปญหามาใหไมจบสิ้น ถือวาเปนชีวิตที่ตองทนทุกขและแบกรับ

กับปญหานา ๆ ประการ คิดทําสิ่งใดมักจะพายแพปราชัยและเสียเปรียบเปนรอง

อยูตลอด จะมีแตความผิดหวังลมเหลว จะตองเหน็ดเหนื่อยอยูกับปญหาในทุก

รูปแบบ  และจะตองพบกับสภาวะคับขันลําเค็ญอยางที่สุด การถูกศัตรูปองราย 

การถูกกลั่นแกลง ปญหาครอบครัวเกิดจุดแตกหัก แตกราว ถือเปนชีวิตที่จะตอง

เหนื่อยเปนอยางมากทั้งกาย และใจ  ชีวิตมักจะประสบอุบัติเหตุ การผาตัด การ

ทะเลาะวิวาท การถูกของมีคม อาวุธมีด ปน หรือบาดเจ็บจาก เข้ียวงา ขอกระดูก 

กลามเนื้อ และผิวหนังจะมีปญหา ระวังภูมิแพตางๆ เปนตน... 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 43 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้  
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เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณ

ข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   43   
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 43 นี้  จะตองทน

ทุกขและแบกรับกับปญหานาๆ ประการ คิดทําสิ่งใดมักจะพายแพปราชัยและ

เสียเปรียบเปนรองอยูตลอด จะมีแตความผิดหวังลมเหลว ควรที่จะตั้งชื่อใหได

หมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก...ชื่อหมายเลข 36 (พอใชปานกลาง) 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข   44     ผูถูกลวงหลอกใหหลงผิด   
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล  หมายเลข   44   
 

          จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๘  ดาวราหู หมายถึงดาวแหง

ชั้นเชิงและเลหเหลี่ยม ความยึดติดดันทุรัง มักเปนคนที่มีสติปญญาแตกฉาน 

เขาใจอะไรไดงาย สามารถหย่ังรูอะไรลวงหนาไดอยางรวดเร็ว ทําอะไรมักจะ

ตามใจฉันเอง ภายนอกดูเปนผูใหญที่มีระเบียบวินัย เฉลียวฉลาด แตภายในจิตใจ

จะเดียวดายตองการคนเขาใจและเห็นใจ เปนคนที่เกิดมาเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนและ

สังคมไดดีในปญหาที่มีเขามา แตพอถึงในเวลาของปญหาตัวเองนั้นกับพ่ึงภาใคร

ไดแสนยากเย็นนัก บางครั้งในความคิดบางอยางนั้นเวลาตัดสินใจอะไรไปแลวนั้น 

จะไมยอนกลับมาคิดและเปลี่ยนใจในภายหลังไดงาย ๆ จนคนอ่ืนอาจจะมองวาดื้อ

รั้นดันทุรัง   

  
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   44 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  40  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของ เลข 8 ดาวราหู  

(ดาวแหงความหลงที่ผิดพลาด)  โดยมีเลข 4 ดาวพุธ เขามาสัมพันธยํ้าถึงสอง

ดวง จะสงผลใหชีวิตเปนคนใจออนเวลาลุมหลงอะไร ก็จะหลงไดงาย ถาหลงในสิ่ง

ดีก็ไดดี แตถาหลงในสิ่งผิด อนาคตก็จะดับวูบลงทันที หมายเลข 44 นี้จะสงผลให

ทั้งคุณและโทษในขณะเดียวกัน อยูที่วาเจาชาตาจะเลือกใชการดําเดินชีวิตใน

รูปแบบใด แตดวยความที่เปน ดาวราหู 8 (ดาวแหงความหลงที่ผิดพลาด) ก็ทําให

ชีวิตถูกกดดัน กลั่นแกลง เอาเปรียบริษยา ถูกเบียดบังหนาที่การงาน ถูกใสราย

ปายสีใหคนชิงชัง หากไวใจคนมากๆ จะนําพาความผิดพลาด หรือความพินาศ

มาให ความลมเหลวในชีวิตจะเกิดข้ึนเพราะคนที่รัก และไวใจ ควรระวังปญหาใน

เรื่องของความรักเอาไวใหดีๆ เพราะจะมีปญหาในเรื่องของชูสาวรักสามเสา 

บางครั้งอาจจะหลงผิดได  ใหระวังการเกิดอุบัติเหตุในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการ

ผาตัดผาเจาะ รถควํ่า การถูกอาวุธของมีคมทิ่มแทง การถูกทําราย การถูก

ฟองรองคดีความ การที่เขาไปเก่ียวของกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย การติดคุก ติด

ตะราง ผูใหญจะใหโทษ และกดดัน ใหระวังสุขภาพเอาไวบาง ไดแก...ไมเกรน โรค

ตับ โรคไต กระดูก และกลามเนื้อจะมีปญหา เปนตน... 
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              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 44 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   44   
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 44 นี้ จะถูกกดดัน 

กลั่นแกลง เอาเปรียบริษยา ถูกเบียดบังหนาที่การงาน ถูกใสรายปายสีใหคนชิงชัง 

หากไวใจคนมากๆ จะนําพาความผิดพลาด หรือความพินาศมาให ควรที่จะตั้ง

ชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวม

ของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 15...ชื่อหมายเลข 19 (หาม

ผูหญิง) จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวกถึง 80 

คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข    45    ผูพิชิตโอกาสที่ดี 
 
ลักษณนิสัยของบุคคล หมายเลข    45  
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๙ ดาวเกตุ  หมายถึงดาวแหง

การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปนคนที่เกิดมามีสัญชาตญาณแหงการให

มาตั้งแตเกิด มักจะทําคุณคนไมข้ึน ทําดีเทาไรไมมีใครเห็น ( ปดทองกนพระ ) เปน

คนที่มีความจริงใจกับคนทุกคน เปดเผย ตรงไปตรงมา ทําอะไรมักคิดวาถาเรา

เต็มที่กับใคร ใครคนนั้นก็ตองเต็มที่กับเราเชนกัน แตผลที่ไดมาไมเคยเปนเชนนั้น

เลย  มักจะพบกับคนที่ไมมีความจริงใจ คนหลอกลวง เปนคนที่มีความตั้งใจจริง

เวลาทําอะไร บางครั้งมักตัดสินใจทําอะไรดวยอารมณชั่ววูบ จึงถูกมองวาดื้อรั้น  

เปนคนที่ปากกับใจตรงกันคิดอยางไรก็พูดไปตามนั้น เปนคนที่มีลางสังหรณที่ดี มี

จิตสัมผัสที่สูง  

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   45 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  45  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 9 ดาวเกตุ 

โดยมีเลข 4 ดาวพุธและเลข 5 ดาวพฤหัสบดี เขามาสัมพันธเก่ียวของกันถือวาดี

มาก เพราะถือวาเปนคูดาว แหงโอกาสความสําเร็จที่ดีงาม ที่ถือวาดีมากที่สุด

หมายเลขหนึ่งเลย เพราะจะทําใหชีวิตประสบความสําเร็จเปนประจํา และมักจะมี

โชคลาภอยางไมคาดคิดอยูเสมอ เปนคนที่มีสติปญญาเฉลียวฉลาดดีมาก ทําอะไร

ก็จะพบกับโอกาสที่ดี ๆ หรือสําหรับบางทานที่สะสมบุญเกาไดมากพอ ก็อาจจะมี

โชคลาภที่กอนใหญมาก ๆ ก็ไดเชนกัน จะไดรับความรวมมือและการสงเสริมที่ดี 

การงานจะไดรับการยอมรับและยกยองเชิดชูอยางมีเกียรติย่ิง 

 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 45 ซึ่งถือวาเปนหมายเลขที่ดีมาก และย่ิงมีผลรวมของเลข 

ชื่อ+สกุล ที่ดีเขามาประกอบดวย จึงจะสงผลทําใหชื่อหมายเลข 45 นี้ดีจริง  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   45   
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 45 นี้ ถือวาเปน

นามสกุลที่ดีมาก จะทําใหชีวิตประสบความสําเร็จเปนประจํา และมักจะมีโชคลาภ

อยางไมคาดคิดอยูเสมอ เปนคนที่มีสติปญญาเฉลียวฉลาดดีมาก ทําอะไรก็จะพบ

กับโอกาสที่ดี ๆ และควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับ

นามสกุลที่ดีมากนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก

...ชื่อหมายเลข 15...ชื่อหมายเลข 45...ชื่อหมายเลข 50 จะเปนหมายเลขคูสมดุล

ที่ดีแหงชื่อที่สุด และจะสงผลดีในทางบวกถึง 100 คะแนนเต็ม (หาไดยากที่ใครจะ

ได 100 คะแนนเต็มนะครับ) 

 
ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   46     ผูที่หาหนทางแหงความสุข  
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    46 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๑  ดาวอาทิตย หมายถึงดาว

แหงความเปนผูนํา เปนคนที่ถือเกียรติ คอนขางจะมีความมั่นใจในตัวเองสูง มี

ความทะเยอทะยานที่ดี ชอบแสวงหาสิ่งแปลกใหม ไมชอบทําซ้ําซากแบบใคร เปน

คนที่มีความตั้งใจอันแนวแน รักอิสระ ไมชอบอยูใตบังคับงบัญชาของใคร ไมชอบ

ใหใครมาบังคับ กลาที่จะตัดสินใจทํากิจการงานใหญ และไมหว่ันไหวตออุปสรรค

ปญหาเบ้ืองหนาเลย เปนคนใจปากลาไดกลาเสีย  เปนคนที่เฉลียวฉลาด  เรียนรูไว 

เขาใจจงายและแตกฉาน  เปนคนที่ถือศักดิ์ศรีมาก ไมชอบใหใครมาดูถูกและดู

หมิ่นศักดิ์ศรี  และเปนคนที่เจ็บแลวไมจํา ไมเอาปมดอยใหใครเห็น   

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   46 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  46  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 1 ดาวอาทิตย 

โดยมีเลข 4 ดาวพุธและเลข 6 ดาวศุกร เขามาสัมพันธ จึงสงผลในเจาชาตามี

ชีวิต มีแตความผาสุข มีความสําเร็จรอคอยอยูเบ้ืองหนา  มักจะมีคนมาชอบพอ

รักใคร มีมิตรสหายมาก แตเปนคนที่มีจิตใจออนไหว จึงมักจะไหลตามอิทธิพล

ของผูอ่ืนไดงาย เพราะวา...ถาปลอยตัวปลอยใจตนเองมากเกินไปก็อาจจะนําชีวิต

ของตนสูความหายนะไดงาย หมายเลขนี้เปนหมายเลขที่มีทั้งดานที่ดี และดานที่

เสีย อยูในตัวเอง ย่ิงหมายเลขนี้ไปจับคูกับหมายเลขของนามสกุลที่ไมดี ก็จะทําใน

หมายเลข 46 แปรสภาพเปนหมายเลข 10 กําลังของดาวเสาร 7 (ดาวแหงโทษ

ทุกข อุปสรรค) ที่จะใหผลในเรื่องของโทษทุกขเขามาแทน ควรที่จะระวังสุขภาพใน

เรื่องของ หัวใจ ความดัน สายตา และระบบประสาท การสั่งการจะมีปญหา 

 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 46 ซึ่งถือวาเปนหมายเลขที่ดีมาก และย่ิงมีผลรวมของเลข 

ชื่อ+สกุล ที่ดีเขามาประกอบดวย จึงจะสงผลทําใหชื่อหมายเลข 46 นี้ดีจริง 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   46   
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 46 นี้ ถือวาเปน

นามสกุลที่ดี จะสงผลในเจาชาตามีชีวิต มีแตความผาสุข มีความสําเร็จ มารอ

คอยอยูเบ้ืองหนา มักจะมีคนมาชอบพอรักใคร มีมิตรสหายมาก แตเปนคนที่มี

จิตใจออนไหวและควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุล

ที่ดีนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก...ชื่อหมายเลข 

14...ชื่อหมายเลข 19 (หามผูหญิง) จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด 

จะสงผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   47     ชีวิตที่จะตองด้ินรน  
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    47   
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๒  ดาวจันทร หมายถึงดาวแหง

ความสุภาพออนโยน มักจะออนนอกแข็งใน ภาพนอกดูเปนคนนุมนวล อําพราง

สวนลึกไมใหใครเห็น ยากที่ใครจะทายใจไดงาย โดยธรรมชาติแลวเปนคนชางคิด

ชางฝน คิดมาก แตสวนใหญแลวไดแตคิดวาดฝนวางแผนเอาไว แตไมสามารถ

ทําใหสําเร็จไดงายนัก เปนคนซอนบุคลิกไดดี ถาตัดสินใจทําอะไรแลวชอบถือเอา

ตัวเองเปนหลัก มักเขาขางตนเอง และถือวาเปนคนที่รักพวกพอง บางครั้งก็มักจะ

ออนไหวจิตใจรวนเร จึงถูกกระแสสังคมหรือพวกมากลากไปได เปนผูที่ไมยอมให

ใครมาลองดีหรือลูบคมได ถาสูทางตรงไมไดก็มักจะอาฆาตและหาทางลางแคน

ในภายหลัง    

 

ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   47 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  47  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 2 ดาวจันทร 

โดยมีเลข 4 ดาวพุธและ เลข 7 ดาวเสาร  (ดาวแหงโทษทุกข อุปสรรค)  เขามา

สัมพันธจะทําใหชีวิตตองพบกับปญหาตางๆ ไมรูจักจะจบสิ้นไดงายๆ มักจะเปน

คนที่ใจออนโลเลเชื่อใจคนงาย ตองระวังการหลงเชื่อการหลงผิด การถูกหลอก 

เพราะวาถาหลงผิดเมื่อใดก็จะทําลายอนาคตที่กําลังจะรุงเรืองข้ึนมาทันที ถาอยู

ในตําแหนงหนาที่การงานที่สูง ใหระวังการจะถูกใสรายปายสีจากเพ่ือนรวมงาน 

จนทําใหตกจากตําแหนงหนาที่การงาน ชีวิตมักจะข้ึนลงหาความแนนอนไดยาก 

หนาที่การงานจะไมมั่นคงถาวร ชีวิตจะมีแตเรื่องของความทุกข ความผิดหวัง  

กลายเปนคนอมทุกข ชีวิตคูสมรส ไมมีความแนนอน เปนชีวิตที่มีแตความทุกข 

ความเศราหมอง ความสําเร็จไดนั้นตองมาจากความอดทนและดวยความ

พยายามอันเหนื่อยยาก กวาที่จะพบเปาหมายในชีวิตตองใชความอดทนและความ

พยายามเปนอยางมาก จะมีอันตรายที่แอบแฝง ซอนตัวอยู ใหระวังสุขภาพที่

เก่ียวกับ อุบัติเหตุ การถูกทําราย ดวยของมีคมตางๆ การผาตัดผาเจาะ ระบบ

น้ําๆ  ระบบสมดุลย  ระบบฮอรโมนตางๆ ในรางกายจะผิดปกติ  และยังรวมไป

ถึงระบบยอยอาหาร ระบบขับถายจะมีปญหา อวัยวะภายใน และเนื้องอกตางๆ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 47 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   47    
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 47 นี้ จะทําใหชีวิต

ตองพบกับปญหาตางๆ ไมรูจักจะจบสิ้นไดงายๆ มักจะเปนคนที่ใจออนโลเลเชื่อ

ใจคนงาย ตองระวังการหลงเชื่อการหลงผิด การถูกหลอก ควรที่จะตั้งชื่อใหได

หมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก...ชื่อหมายเลข 42 (พอใชปานกลาง) 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   48     ผูไมเจอ ไมเจ็บ ไมจํา  
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    48  

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๓  ดาวอังคาร หมายถึงดาวแหง

ความกลาหาญ รักอิสระไมวาจะเปนคําพูดหรือการกระทําใดๆ ไมชอบใหใครมา

วางกรอบ ตีกรอบชีวิต อาจจะมีความขัดแยงกับตัวเองบาง คือหย่ิงถือดี แตใน

ขณะเดียวกันก็มักจะออนไหวไดงาย เชื่อใจคนงายและถูกยุยงไดงาย เปนคนกลา

แข็ง มีทิฐิสูงชอบเอาชนะ ไมชอบใหใครมาขัดมาหาม อยากอยูไดอยู อยากไปไดไป

จึงจะพอใจนัก รักความยุติธรรม เปนคนพูดจาตรงไปตรงมา มองโลกในแงที่ดี 

อะไรจะเกิดก็ใหเกิดไมคิดมากนักในผลที่จะไดตามมา ทุกอยางอยูที่ความพึงพอใจ

เปนหลัก ชอบใหคนพูดดีพูดชมดวยจึงจะพอใจ ไมชอบใหใครมาขัดคอ 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   48 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  48  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของ เลข 3 ดาวอังคาร 

(ดาวอุบัติเหตุ คดีความ)  โดยมีเลข 4 ดาวพุธและเลข 8 ดาวราหู (ดาวแหงความ

หลงที่ผิดพลาด)  เขามาสัมพันธกดดัน จึงสงผลใหชีวิตจะตองพบกับความ

ผิดหวัง และลมเหลวไดอยางไมคาดคิด จึงควรที่จะตองระวังอยาเชื่อใจใครงายๆ 

เพราะจะถูกชักจูง และหวานลอมจากผูที่ไมหวังดีทําใหหลงผิดไดงาย และอาจจะ

ทําใหตกอยูในอํานาจแหงความลุมหลงตลอด ในการกระทําสิ่งที่ไมดี ไมถูกตอง 

ฉะนั้นจึงควรที่จะตองระวังใหมาก  เปนชีวิตที่จะมีการพลิกผันหักโคนอยางไม

คาดคิด ถึงแมในจังหวะชีวิตที่กําลังจะไปไดดวยดีก็ตามที ชีวิตสมรสไมแนนอน

ราบรื่น มักจะแตงงานไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เปนชีวิตที่ข้ึน ๆ ลง ๆ จะหาความลง

ตัวไดยาก วิถีชีวิตมักจะมีเหตุการณที่ไมคาดคิดมาผลิกผันชีวิตใหเปลี่ยนแปลงไป

อยางไมทันตั้งตัว  ชีวิตของทานมักจะประสบกับอุบัติเหตุ ของมีคม สัตวเข้ียวงา 

ตางๆ ไดงาย การหลงผิดที่ไดเขาเก่ียวของกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย จนอาจจะเกิดคดี

ความ ขอพิพาทความขัดแยง หรือคุกตะราง ใหระวังของแหลมคม อาวุธจะมาทํา

รายตน และจะมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนที่เรื้อรัง ระบบประสาทตางๆ  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 48 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   48    
 

           สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 48 นี้ จะตองพบ

กับความผิดหวัง และลมเหลวไดอยางไมคาดคิด จึงควรที่จะตองระวังอยาเชื่อใจ

ใครงายๆ เพราะจะถูกชักจูง และหวานลอมจากผูที่ไมหวังดีทําใหหลงผิดไดงาย 

ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหได

หมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 15...ชื่อ

หมายเลข 42 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวก

ถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   49     ผูอับโชค อาพับความสุข 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   49   

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๔  ดาวพุธ หมายถึงดาวแหง

ความมีไหวพริบ ชั้นเชิงในการพูดที่ดี เปนคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง คอนขาง

ดื้อ มักจะเปนนักคิดนักวางแผน บางครั้งชอบฝนเกินจริง คิดทําหรือตัดสินใจใดๆ 

แลวนั้นก็จะยึดติดในสิ่งนั้นๆ วาจะตองดี จึงทําใหการตัดสินใจบางอยางมีโอกาส

ที่จะผิดพลาดไดสูง มักจะสรางสรรความคิดและมุมมองที่แปลกไปจากสิ่งเดิมๆ 

ใหกับสังคม  ชอบทําอะไรที่ไมซ้ําแปลกและแหวกแนวไมเหมือนใคร บุคคลเลข ๑๓ 

ภายนอกดูเหมือนเปนคนที่เขมแข็ง แตจริงแลวลึกๆ เปนคนรวนเรหาความ

แนนอนไดยาก ไมชอบใหใครทาทาย มักจะเปนคนที่มีความคิดเห็นขัดแยงกับผูอ่ืน

เสมอ    

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   49 
 

          บุคคลในอิทธิพลเลข  49  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 4 ดาวพุธ 

โดยมีเลข 4 ดาวพุธและเลข 9 ดาวเกตุ เขามาสัมพันธกดดัน จึงสงผลใหชีวิตมัก

คิดฝนและจะทําอะไรที่ผิดแปลก ไปจากสิ่งเดิมๆ ถือวาเปนชีวิตที่ตองดิ้นรน และ

อับโชค มีแตปญหา ทําใหชีวิตมักจะมีมุมที่หักเหและลมเหลวอยูตลอดเวลา ไม

คอยปกติสุขเทาที่ควร แถมยังมีการถูกจํากัดอํานาจ และมีภัยคุกคามอยูตลอดอีก

ดวย  เปนชีวิตที่มักจะมีเรื่องของความทุกข และความผิดหวัง ชีวิตสมรสไม

แนนอน ครอบครัวอาจจะมีปญหาแตกราว  ใหระวังการเกิดอุบัติเหตุทุกรูปแบบ 

การผาตัดผาเจาะ รถควํ่า การถูกอาวุธของ  มีคมทิ่มแทง การถูกทําราย การถูก

ฟองรองคดีความ การติดคุก ติดตะราง ผูใหญจะใหโทษ และกดดัน  ใหระวัง

สุขภาพที่เก่ียวกับชองทอง เชน ระบบยอยอาหาร ไต กระเพาะปสสาวะอักเสบ เปน

ตน 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 49 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   49    
 

          สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 49 นี้ จะตองดิ้นรน 

และอับโชค มีแตปญหา ทําใหชีวิตมักจะมีมุมที่หักเหและลมเหลวอยูตลอดเวลา ไม

คอยปกติสุขเทาที่ควร แถมยังมีการถูกจํากัดอํานาจ ควรที่จะตั้งชื่อใหได

หมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 14...ชื่อหมายเลข 41 จะเปน

หมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน 
 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   50     ผูผูกพันธสําเร็จกับตางชาต ิ

 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    50 

 

          จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๕  ดาวพฤหัสบดี หมายถึงดาว

แหงความมีปญญา มีเหตุผล มีหลักการที่ดี  คิดและตัดสินใจอะไรไดเร็ว เปนคนที่

เกงในการแกไขปญหา ย่ิงเปนปญหาเฉพาะหนา เปนคนที่มีกาลเทศะ ชอบบน 

ชอบสั่ง ชอบสอน จึงมักจะเปนคนที่จูจ้ีจุกจิก หากเห็นอะไรไมถูกตอง ก็จะแสดง

ความคิดเห็นและพูดออกมาทันที บางครั้งอาจจะนําปญหามาใหในภายหลังได 

เปนคนที่คบคนงาย มีอัธยาศัยดี และใหความเปนกันเองกับทุกๆ คน มีเหตุผลที่ดี 

มีมุมมองโลกทัศนที่กวางไกล เปนคนที่สูชีวิตไมยอมแพตออะไรงายๆ เกิดมาเพ่ือ

เสียสละแตก็ไดดีมีความสําเร็จและเปนที่ยอมรับทางสังคม 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   50 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  50  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 5 ดาว

พฤหัสบดี โดยมีเลข 5 ดาวพฤหัสบดี และเลข 0 ดาวมฤตยู เขามาสัมพันธกัน ใน

ดานการเปนคูญาณสัมผัสจึงสงผลใหชีวิตพบกับความสําเร็จรุงโรจนอยางมั่นคง 

การมีสติปญญาที่ดี ชอบคิดคนควา และจดจําสิ่งตางๆ ไดอยางแมนยํา มีความ

เขมแข็งอันที่จะผลักดันนําพาชีวิตไปสูความสําเร็จที่ย่ิงใหญ มักจะไปอยู หรือ

เก่ียวของกับตางประเทศ อาจจะไดไปศึกษาตางประเทศ หรือคบคาสมาคมกับคน

ตางชาติตางศาสนา เปนคนที่ชอบคิดคนหา ชอบแสวงหาธรรมะ เปนผูที่เชื่อใน

คุณงามความดีและพลังเรนลับของธรรมชาติ และเปนคนที่มีญาณสัมผัสกับสิ่ง

ศักดิ์สิทธ์ิไดดี เปนคนที่มีความฉลาดความสุขุม ล้ําลึก ชอบไขวควาคนหา

ความกาวหนาใหกับชีวิต 

 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 50 ซึ่งถือวาเปนหมายเลขที่ดีมาก และย่ิงมีผลรวมของเลข 

ชื่อ+สกุล ที่ดีเขามาประกอบดวย จึงจะสงผลทําใหชื่อหมายเลข 50 นี้ดีจริง 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   50   
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 50 นี้ ถือวาเปน

นามสกุลที่ดีมาก จะสงผลใหชีวิตพบกับความสําเร็จรุงโรจนอยางมั่นคง การมี

สติปญญาที่ดี ชอบคิดคนควา และจดจําสิ่งตางๆ ไดอยางแมนยํา มีความ

เขมแข็งอันที่จะผลักดันนําพาชีวิตไปสูความสําเร็จที่ย่ิงใหญ และควรที่จะตั้งชื่อให

ไดหมายเลขที่ดีใหมีความสัมพันธกับนามสกุลที่ดีมากนี้ เพ่ือใหไดหมายเลข

ผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก...ชื่อหมายเลข 15...ชื่อหมายเลข 45...

ชื่อหมายเลข 50 จะเปนหมายเลขคูสมดุลที่ดีแหงชื่อที่สุด และจะสงผลดีใน

ทางบวกถึง 100 คะแนนเต็ม (หาไดยากที่ใครจะได 100 คะแนนเต็มนะครับ) 
 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   51     ผูเปนที่รัก ที่มากดวยการอุปถัมภ 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   51 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๖  ดาวศุกร หมายถึงความรัก 

ความสุข ความสมหวัง มักเปนคนที่มีเสนห ดึงดูดใจใหคนชอบคนรักไดงาย มี

ปฏิภาณวองไวเขากับคนไดทุกระดับ อานความรูสึกและเขาใจในอารมณคนไดดี  

มักมีผูใหญใหการสงเสริม และอุปถัมภคํ้าจุนอยูตลอด  เวลา เปนคนที่สุภาพโร

แมนติก รักความยุติธรรม มองโลกในแงดี ชอบความดูดีมีรสนิยมเปนของตัวเอง 

มีมิตรสหายมาก ใจกวางกลาไดกลาเสีย ชอบสังคม จึงเหมาะที่ทําเก่ียวกับอาชีพ

นักปกครอง นักบริหาร นักการคา นักพูดที่เกงมีเสนห มีรสนิยมทางศิลปและการ

ละคร มีอํานาจดึงดูดใจคนรอบขางเฉพาะตัวที่ดีมาก  

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   51 
 

        บุคคลในอิทธิพลเลข  51  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 6 ดาวศุกร 

โดยมีเลข 5 ดาวพฤหัสบดี และเลข 1 ดาวอาทิตย เขามาสัมพันธเก่ียวของกันใน

ดานดาวคูมิตรที่ดี และยังรวมกันได ๖ ดาวศุกร จึงเปนหมายเลขที่ มีความโชคดี

มาก เพราะเปนดาวศุภโชค ที่จะนําความสําเร็จไมวาจะเปนดานการเงิน การงาน 

หรือความรักก็ตามที จึงทําใหเปนคนที่เสนห มีความสําเร็จมีความโชคดีเก่ียวกับ

เรื่องเงินๆ ทองๆ ที่จะสามารถหาไดโดยงาย บงบอกถึงความสําเร็จ จะมีมิตร

สหายมาก มีรสนิยมทางศิลปะ มีฝมือละเอียดละออนประณีต มีสติปญญา

แตกฉาน และจะมีโอกาสที่ดีเขามาหาอยูเสมอ ผลที่ไดคือของกํานัลความรักความ

เอ็นดูจากผูอ่ืน เปนหมายเลขที่โชคดีมาก จะไดรับพรที่ประเสริฐ และจะนํา

ความสุขความสําเร็จอยางเอนกอนันตมาสูคนทั้งปวง 

 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 51 ซึ่งถือวาเปนหมายเลขที่ดีมาก และย่ิงมีผลรวมของเลข 

ชื่อ+สกุล ที่ดีเขามาประกอบดวย จึงจะสงผลทําใหชื่อหมายเลข 51 นี้ดีจริง 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   51 
   

          สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 51 นี้ ถือวาเปน

นามสกุลที่ดีมาก จะนําความสําเร็จที่ดีไมวาจะเปนดานการเงิน การงาน มาใหคุณ 

และควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลที่ดีมากนี้ 

เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก...ชื่อหมายเลข 14...

ชื่อหมายเลข 54 จะเปนหมายเลขคูสมดุลที่ดีแหงชื่อที่สุด และจะสงผลดีใน

ทางบวกถึง 100 คะแนนเต็ม (หาไดยากที่ใครจะได 100 คะแนนเต็มนะครับ) 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   52     ผูที่หนีปญหาอยางไรก็ไมพน 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    52 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๗  ดาวเสาร หมายถึงดาวแหง

ความอดทน ความมุงมั่น ความเพียรพยายาม คอนขางที่จะรักความอิสระ ไม

ชอบอยูในกรอบ มีความคิดเห็นเปนของตัวเองอยางเดนชัด ไมชอบตามแบบใคร 

และไมชอบใหใคนมาบังคับ อยากอยูไดอยู ถาอยากไปตองไดไป ใครจะมาหาม

ไมได เปนคนที่มีโลกสวนตัว ไมชอบความวุนวาย ชอบใชความคิดและเหตุผลตาม

มุมมองของตัวเอง ไมคอยที่จะพูดเรื่องไรสาระ คําพูดมีหลักการและเหตุผลที่ดี 

ใชชีวิตดวยความพอเพียง ไมใครยินดีในความฟุงเฟอวา จะตองร่ํารวยมาก หาก

จะขอเพียงแคมีเงินพอเปนหลักประกันของชีวิตเทานั้นก็พอ จะใชชีวิตอยางมีสติ

อยูตลอด เปนคนที่สูชีวิตที่ดี   

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   52 
 

          บุคคลในอิทธิพลเลข  52  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 7 ดาวเสาร 

(ดาวแหงโทษทุกข อุปสรรค) โดยมีเลข 5 ดาวพฤหัสบดี และเลข 2 ดาวจันทร เขา

มาสัมพันธกัน ในความเปนเลขคูศัตรูและคูธาตุดวยในคราวเดียวกัน เปนชีวิตที่

จะตองพบอุปสรรคปญหา และความอัปโชค ทําใหชีวิตจะตองตอสู และดิ้นรนกับ

ปญหาไมจบไมสิ้น จะมีปญหาเขามาใหแกไขและรับผิดชอบในทุกรูปแบบของ

ปญหา ถือวาเปนชีวิตที่จะตองเหน็ดเหนื่อยไปทั้งชีวิต ชีวิตพบกับสภาวะคับขัน

ลําเค็ญอยางสุดขีด ถูกศัตรูปองราย ถูกกลั่นแกลง ถูกอํานาจมืดคุกคามทําให

ตองพบกับความผันผวนอยางรุนแรงเสมอ เปนชีวิตที่ตองเหนื่อยอยางมากทั้ง

กายและใจ และจะตองพบกับสภาวะคับขันลําเค็ญอยางที่สุด การถูกศัตรูปองราย 

การถูกกลั่นแกลง ปญหาครอบครัวเกิดจุดแตกหัก แตกราว เปนชีวิตที่จะตอง

เหนื่อยอยางมากทั้งกายและใจ ใหระวังการเกิดอุบัติเหตุ การผาตัด การทะเลาะ

วิวาท การถูกของมีคม อาวุธมีด ปน ขอกระดูก กลามเนื้อ และผิวหนังจะมีปญหา 

เปนตน... 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 52 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   52    
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 52 นี้  จะตองพบ

อุปสรรคปญหา และความอัปโชค ทําใหชีวิตจะตองตอสู และดิ้นรนกับปญหาไม

จบไมสิ้น จะมีปญหาเขามาใหแกไขและรับผิดชอบในทุกรูปแบบของปญหา ควรที่

จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลข

ผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก...ชื่อหมายเลข 45 (พอใชปานกลาง) 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข    53     ผูถูกคุกคามกดดัน   
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    53   

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๘  ดาวราหู หมายถึงดาวแหงชั้น

เชิงและเลหเหลี่ยม ความยึดติดดันทุรัง มักเปนคนที่มีสติปญญาแตกฉาน เขาใจ

อะไรไดงาย สามารถหย่ังรูอะไรลวงหนาไดอยางรวดเร็ว ทําอะไรมักจะตามใจฉัน

เอง ภายนอกดูเปนผูใหญที่มีระเบียบวินัย เฉลียวฉลาด แตภายในจิตใจจะ

เดียวดายตองการคนเขาใจและเห็นใจ เปนคนที่เกิดมาเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนและ

สังคมไดดีในปญหาที่มีเขามา แตพอถึงในเวลาของปญหาตัวเองนั้นกับพ่ึงภาใคร

ไดแสนยากเย็นนัก บางครั้งในความคิดบางอยางนั้นเวลาตัดสินใจอะไรไปแลวนั้น 

จะไมยอนกลับมาคิดและเปลี่ยนใจในภายหลังไดงายๆ จนคนอ่ืนอาจจะมองวาดื้อ

รั้นดันทุรัง    

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   53 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  53  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 8 ดาวราหู 

(ดาวแหงความหลงที่ผิดพลาด) โดยมีเลข 5 ดาวพฤหัสบดี และเลข 3 ดาวอังคาร 

(ดาวอุบัติเหตุ คดีความ)  เขามาสัมพันธกดดัน จะทําใหชีวิตมักถูกคุกคามกดดัน

กลั่นแกลง การถูกจํากัดอํานาจ การถูกอิจฉาริษยา การถูกแยงชิงตําแหนงหนาที่

การงาน หรือผูมีอํานาจที่ไมเปนธรรมรังแก  ตองระวังการคบหาสมาคมกับใคร 

ตองใสใจในการคบหา เพราะจะนําความพินาศมาใหได ความลมเหลวในชีวิต

มักจะเกิดจากการแนะนําผิด ๆ จากเพ่ือนฝูง หุนสวนหรือหมูคณะชักพาไป ดังนั้น

ตองระวังรอบครอบใหมากในการคบคน ตองระวังเรื่องโลกียจะพาใหเสียหายทํา

ใหเกิดความโศกเศรารุนแรงในชีวิต จะมีเบ้ืองหลังใหเขาติฉินนินทาได ความรัก

มักจะมีปญหาเรื่องรักสามเสา เรื่องชูสาวไดงาย ชีวิตมักจะอาภัพกําพราขาด

หลักประกันของชีวิต ตองอาศัยผูใหญเปนเครื่องเชิดชูการเปนอยูของตนเอง  ชีวิต

มักจะอาภัพ และกําพรา ในการขาดหลักประกันของชีวิต แตควรระวังการหลงผิด 

และหูเบาเชื่อคนงาย ใหระวังการเกิดอุบัติเหตุในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการผาตัด

ผาเจาะ รถควํ่า การถูกอาวุธของมีคมทิ่มแทง การถูกทําราย การถูกฟองรองคดี

ความ การที่เขาไปเก่ียวของกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย การติดคุก ติดตะราง  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

ผูใหญจะใหโทษ และกดดัน ใหระวังสุขภาพเอาไวบาง ไดแก...ไมเกรน โรคตับ โรค

ไต กระดูก และกลามเนื้อจะมีปญหา เปนตน... 

 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 53 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   53    
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 53 นี้ จะทําใหชีวิต

มักถูกคุกคามกดดันกลั่นแกลง การถูกจํากัดอํานาจ การถูกอิจฉาริษยา การถูก

แยงชิงตําแหนงหนาที่การงาน ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมี

ความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย 

อันไดแก...ชื่อหมายเลข 42...ชื่อหมายเลข 51 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหง

ชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข    54    ผูมากโอกาสแหงโชค  
 
ลักษณนิสัยของบุคคล หมายเลข    54  
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๙ ดาวเกตุ  หมายถึงดาวแหง

การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปนคนที่เกิดมามีสัญชาตญาณแหงการให

มาตั้งแตเกิด มักจะทําคุณคนไมข้ึน ทําดีเทาไรไมมีใครเห็น ( ปดทองกนพระ ) เปน

คนที่มีความจริงใจกับคนทุกคน เปดเผย ตรงไปตรงมา ทําอะไรมักคิดวาถาเรา

เต็มที่กับใคร ใครคนนั้นก็ตองเต็มที่กับเราเชนกัน แตผลที่ไดมาไมเคยเปนเชนนั้น

เลย  มักจะพบกับคนที่ไมมีความจริงใจ คนหลอกลวง เปนคนที่มีความตั้งใจจริง

เวลาทําอะไร บางครั้งมักตัดสินใจทําอะไรดวยอารมณชั่ววูบ จึงถูกมองวาดื้อรั้น  

เปนคนที่ปากกับใจตรงกันคิดอยางไรก็พูดไปตามนั้น เปนคนที่มีลางสังหรณที่ดี มี

จิตสัมผัสที่สูง  

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   54 
 

          บุคคลในอิทธิพลเลข  54  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 9 ดาวเกตุ 

โดยมีเลข 5 ดาวพฤหัสบดี และเลข 4 ดาวพุธ เขามาสัมพันธกันถือวาดีมาก 

เพราะถือวาเปนคูดาวแหงโอกาสความสําเร็จที่ดีงาม จะแสดงถึงนิมิตแหง

ความสําเร็จ ที่ถือวาดีมากที่สุดหมายเลขหนึ่งเลย เพราะจะทําใหชีวิตประสบ

ความสําเร็จเปนประจํา และมักจะมีโชคลาภอยางไมคาดคิดอยูเสมอ เปนคนที่มี

สติปญญาเฉลียวฉลาดดีมาก ทําอะไรก็จะพบกับโอกาสที่ดีๆ หรือสําหรับบางทาน

ที่สะสมบุญเกาไดมากพอ ก็อาจจะมีโชคลาภที่กอนใหญมากๆ ก็ไดเชนกัน จะ

ไดรับความรวมมือและการสงเสริมที่ดี การงานจะไดรับการยอมรับและยกยอง

เชิดชูอยางมีเกียรติย่ิง จะไดรับการคุมครองจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ิใหรอดปลอดภัยจาก

ทุกสิ่งที่รายๆ  

 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 54 ซึ่งถือวาเปนหมายเลขที่ดีมาก และย่ิงมีผลรวมของเลข 

ชื่อ+สกุล ที่ดีเขามาประกอบดวย จึงจะสงผลทําใหชื่อหมายเลข 54 นี้ดีจริง 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   54   
 

          สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 54 นี้ ถือวาเปน

นามสกุลที่ดีมาก จะแสดงถึงนิมิตแหงความสําเร็จ ที่ถือวาดีมากที่สุดหมายเลข

หนึ่งเลย เพราะจะทําใหชีวิตประสบความสําเร็จเปนประจํา และมักจะมีโชคลาภ

อยางไมคาดคิดอยูเสมอ เปนคนที่มีสติปญญาเฉลียวฉลาดดีมาก ทําอะไรก็จะพบ

กับโอกาสที่ดีๆ และควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับ

นามสกุลที่ดีมากนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก

...ชื่อหมายเลข 36...ชื่อหมายเลข 41...ชื่อหมายเลข 45...ชื่อหมายเลข 50...ชื่อ

หมายเลข 51 จะเปนหมายเลขคูสมดุลที่ดีแหงชื่อที่สุด และจะสงผลดีในทางบวก

ถึง 100 คะแนนเต็ม (หาไดยากที่ใครจะได 100 คะแนนเต็มนะครับ) 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   55     ผูมีความเจริญโดยถือความสงบเปนที่ตั้ง 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    55 

 

          จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๑  ดาวอาทิตย หมายถึงดาว

แหงความเปนผูนํา เปนคนที่ถือเกียรติ คอนขางจะมีความมั่นใจในตัวเองสูง มี

ความทะเยอทะยานที่ดี ชอบแสวงหาสิ่งแปลกใหม ไมชอบทําซ้ําซากแบบใคร เปน

คนที่มีความตั้งใจอันแนวแน รักอิสระ ไมชอบอยูใตบังคับงบัญชาของใคร ไมชอบ

ใหใครมาบังคับ กลาที่จะตัดสินใจทํากิจการงานใหญ และไมหว่ันไหวตออุปสรรค

ปญหาเบ้ืองหนาเลย เปนคนใจปากลาไดกลาเสีย  เปนคนที่เฉลียวฉลาด  เรียนรูไว 

เขาใจจงายและแตกฉาน  เปนคนที่ถือศักดิ์ศรีมาก ไมชอบใหใครมาดูถูกและดู

หมิ่นศักดิ์ศรี  และเปนคนที่เจ็บแลวไมจํา ไมเอาปมดอยใหใครเห็น   

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   55 
 

          บุคคลในอิทธิพลเลข  55   นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 1 ดาว

อาทิตย โดยมีเลข 5 ดาวพฤหัสบดี เขามาสัมพันธกันทั้งสองดวง จึงสงผลใหเจา

ชะตามีชีวิต ที่มีแตความผาสุข มีความสําเร็จเจริญรุงเรือง มักจะมีคนมาชอบพอ

รักใคร มีมิตรสหายมาก แตเปนคนที่มีจิตใจดี เกิดมาเพ่ือผูอ่ืน แตมีความสําเร็จ

กาวหนาที่ดีของชีวิตอยางมั่นคง มีความเที่ยงธรรม และรักในคุณธรรมความดี 

เลื่อมใสในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ บ้ันปลายชีวิตจะปลีกตัวออกจากสังคม  

 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 55 ซึ่งถือวาเปนหมายเลขที่ดีมาก และย่ิงมีผลรวมของเลข 

ชื่อ+สกุล ที่ดีเขามาประกอบดวย จึงจะสงผลทําใหชื่อหมายเลข 55 นี้ดีจริง  

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   55   
 

สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 55 นี้ ถือวาเปนนามสกุลที่

ดีมาก จะมีแตความผาสุข มีความสําเร็จเจริญรุงเรือง มักจะมีคนมาชอบพอรัก

ใคร มีมิตรสหายมาก แตเปนคนที่มีจิตใจด ี 
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และควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลที่ดีมากนี้ 

เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 45 

จะเปนหมายเลขคูสมดุลที่ดีแหงชื่อที่สุด และจะสงผลดีในทางบวกถึง 100 

คะแนนเต็ม (หาไดยากที่ใครจะได 100 คะแนนเต็มนะครับ) 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข   56     ผูมีผลดี และราย ที่แลวแตใจตัว 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    56   
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๒  ดาวจันทร หมายถึงดาวแหง

ความสุภาพออนโยน มักจะออนนอกแข็งใน ภาพนอกดูเปนคนนุมนวล อําพราง

สวนลึกไมใหใครเห็น ยากที่ใครจะทายใจไดงาย โดยธรรมชาติแลวเปนคนชางคิด

ชางฝน คิดมาก แตสวนใหญแลวไดแตคิดวาดฝนวางแผนเอาไว แตไมสามารถ

ทําใหสําเร็จไดงายนัก เปนคนซอนบุคลิกไดดี ถาตัดสินใจทําอะไรแลวชอบถือเอา

ตัวเองเปนหลัก มักเขาขางตนเอง และถือวาเปนคนที่รักพวกพอง บางครั้งก็มักจะ

ออนไหวจิตใจรวนเร จึงถูกกระแสสังคมหรือพวกมากลากไปได เปนผูที่ไมยอมให

ใครมาลองดีหรือลูบคมได ถาสูทางตรงไมไดก็มักจะอาฆาตและหาทางลางแคน

ในภายหลัง    

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   56 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  56  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 2 ดาวจันทร 

โดยมีเลข 5 ดาวพฤหัสบดี และเลข 6 ดาวศุกร เขามาสัมพันธกัน จึงมีทั้งดานที่ดี 

และราย จะสงผลใหชีวิตมีโอกาสที่ดีในการไดรับความเมตตาจากผูใหญ และคน

รอบขางอยูเสมอ เปนคนที่ชอบคิดชอบปฏิรูปเปลี่ยนแปลง ไมชอบหยุดนิ่งอยูกับที่ 

มีความทะเยอทะยานที่ดี  คิดจะทําอะไรจะตองใหญไวกอนจึงถูกใจ แตก็ไมคอย

ประสบกับความสําเร็จ เพราะมัวแตลังเล ไมคอยที่จะลงมือทําอยางจริงจังนัก จึง

ทําใหใชโอกาสที่ดี ๆ ที่ผานเขามาไปอยางนาเสียดาย แตถาไดผูใหญที่มีเมตตา 

หรือผูบังคับบัญชาที่ดีมีความรอบคอบ ชีวิตจะเปนสุขประสบความสําเร็จอยางดี

เย่ียม หากทํางานดวยตัวเองมักจะสําเร็จไดยาก เพราะสิ่งที่คิดมักจะทําคนเดียว

ไมได คิดฝนแตโครงการใหญ ถาหากขาดกําลังสนุบสนุน (ที่ปรึกษา) ยอมจะ

สําเร็จตามที่คิดไดยาก  

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 56 ซึ่งถือวาเปนหมายเลขที่ดี และย่ิงมีผลรวมของเลข ชื่อ+

สกุล ที่ดีเขามาประกอบดวย จึงจะสงผลทําใหชื่อหมายเลข 56 นี้ดีจริง 
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นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   56   
 

          สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 56 นี้ ถือวาเปน

นามสกุลที่ดี จะมีทั้งดานที่ดี และราย จะสงผลใหชีวิตมีโอกาสที่ดีในการไดรับ

ความเมตตาจากผูใหญ และคนรอบขางอยูเสมอ เปนคนที่ชอบคิดชอบปฏิรูป

เปลี่ยนแปลง ไมชอบหยุดนิ่งอยูกับที่ มีความทะเยอทะยานที่ดี  และควรที่จะตั้งชื่อ

ใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลที่ดีนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวม

ของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก...ชื่อหมายเลข 41 (พอใชปานกลาง)...ชื่อ

หมายเลข 42 (พอใชปานกลาง) 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข    57     ผูดันทุรัง ที่หลงทาง   
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    57  

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๓  ดาวอังคาร หมายถึงดาวแหง

ความกลวหาญ รักอิสระไมวาจะเปนคําพูดหรือการกระทําใดๆ ไมชอบใหใครมา

วางกรอบ ตีกรอบชีวิต อาจจะมีความขัดแยงกับตัวเองบาง คือหย่ิงถือดี แตใน

ขณะเดียวกันก็มักจะออนไหวไดงาย เชื่อใจคนงายและถูกยุยงไดงาย เปนคนกลา

แข็ง มีทิฐิสูงชอบเอาชนะ ไมชอบใหใครมาขัดมาหาม อยากอยูไดอยู อยากไปไดไป

จึงจะพอใจนัก รักความยุติธรรม เปนคนพูดจาตรงไปตรงมา มองโลกในแงที่ดี 

อะไรจะเกิดก็ใหเกิดไมคิดมากนักในผลที่จะไดตามมา ทุกอยางอยูที่ความพึงพอใจ

เปนหลัก ชอบใหคนพูดดีพูดชมดวยจึงจะพอใจ ไมชอบการขัดคอ   

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   57 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  57  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของ เลข 3 ดาวอังคาร 

(ดาวอุบัติเหตุ คดีความ) โดยมีเลข 5 ดาวพฤหัสบดี และเลข 7 ดาวเสาร (ดาว

แหงโทษทุกข อุปสรรค)  เขามาสัมพันธกดดัน จึงสงผลใหชีวิตไมหยุดนิ่งอยูกับที่ 

จะทําอะไรควรที่จะตองรอบครอบเพราะวา... ในขณะที่ชีวิตกําลังพบกับ

ความสําเร็จรุงโรจน ก็อาจที่จะลมลงมาไดอยางฉับพลัน เหมือนวิมานพังทลาย 

เชน ธุรกิจหนาที่การงาน ความรัก และการเงิน ที่กําลังไปไดดี แตตองมาสูญเสีย

อยางไมคาดคิดที่ปจจุบันทันดวน ชีวิตมักจะกําพรา และเรียนไมคอยสําเร็จ คือ 

ประเภทเรียนไดครึ่งๆ กลางๆ  และจะมีเรื่องทุกข เรื่องเศรา ความผิดหวังแอบ

แฝงอยู มีชีวิตคูในเรื่องของความรักที่ไมคอยราบรื่นแนนอนนัก ชีวิตบางครั้ง

กลายเปนการถดถอย ถอยหลังก็ได เปนวิถีชีวิต ที่มักจะมีเหตุการณที่ไมคาดคิด

มาผลิกผันชีวิตใหเปลี่ยนแปลงไปอยางไมทันตั้งตัว  ชีวิตของทานมักจะประสบกับ

อุบัติเหตุตางๆ ไดงาย การหลงผิดที่ไดเขาเก่ียวของกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย จน

อาจจะเกิดคดีความ ขอพิพาทความขัดแยง หรือคุกตะราง ใหระวังของแหลมคม 

อาวุธจะมาทํารายตน และจะมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนที่เรื้อรัง ระบบประสาทตาง 

ๆ กลามเนื้อ และกระดูก จะมีปญหาที่ผิดปกติ 

 



138 

ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 57 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   57    
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 57 นี้ จะลมลงมาได

อยางฉับพลัน เหมือนวิมานพังทลาย เชน ธุรกิจหนาที่การงาน ความรัก และ

การเงิน ที่กําลังไปไดดี แตตองมาสูญเสียอยางไมคาดคิดที่ปจจุบันทันดวน ควรที่

จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลข

ผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 42 จะเปนหมายเลขคูที่

สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   58     ผูมีชีวิตที่พลาดผิด 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    58 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๔  ดาวพุธ หมายถึงดาวแหง

ความมีไหวพริบ ชั้นเชิงในการพูดที่ดี เปนคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง คอนขาง

ดื้อ มักจะเปนนักคิดนักวางแผน บางครั้งชอบฝนเกินจริง คิดทําหรือตัดสินใจใดๆ 

แลวนั้นก็จะยึดติดในสิ่งนั้นๆ วาจะตองดี จึงทําใหการตัดสินใจบางอยางมีโอกาส

ที่จะผิดพลาดไดสูง มักจะสรางสรรความคิดและมุมมองที่แปลกไปจากสิ่งเดิมๆ 

ใหกับสังคม ชอบทําอะไรที่ไมซ้ําแปลกและแหวกแนวไมเหมือนใคร บุคคลเลข ๑๓ 

ภายนอกดูเหมือนเปนคนที่เขมแข็ง แตจริงแลวลึกๆ เปนคนรวนเรหาความ

แนนอนไดยาก ไมชอบใหใครทาทาย มักจะเปนคนที่มีความคิดเห็นขัดแยงกับผูอ่ืน

เสมอ  

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   58 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  58  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 4 ดาวพุธ โดย

มีเลข 5 ดาวพฤหัสบดี และเลข 8 ดาวราหู (ดาวแหงความหลงที่ผิดพลาด) เขา

มาสัมพันธกดดัน จึงสงผลใหชีวิตในการทําลาย และใหโทษมากกวาการใหคุณที่ดี

งาม ชีวิตมักจะโชครายในตอนเริ่มแรก กวาจะประสบกับความสําเร็จก็ตอเมื่อบ้ัน

ปลายของชีวิต ชีวิตมักจะหักเหกลางคัน จะมีความทุกข และอุปสรรคปญหา

ตางๆ หรือไมก็ความผิดหวัง ความลมเหลวเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ชอบหลงผิดคิด

ทําอะไรมักออกนอกลูนอกทาง ชอบทําอะไรดวยวธีการฉอฉลหลอกลวงชาวบาน 

อาจจะมีเหตุมีเรื่องที่เขามากระทบกระเทือนใจอยางรอนอกรอนใจจะมีชีวิตคู

สมรสที่ไมแนนอน อาจจะไมไดแตงงาน หรือครอบครัวอาจจะมีปญหา มีเรื่องชู

สาว รักสามเสา จะถูกเพ่ือนฝูงคนที่ไวใจดูถูกหยามเหยียด ใหระวังการเกิด

อุบัติเหตุในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการผาตัดผาเจาะ รถควํ่า การถูกอาวุธของมี

คมทิ่มแทง การถูกทําราย การถูกฟองรองคดีความ การที่เขาไปเก่ียวของกับสิ่งที่

ผิดกฎหมาย การติดคุก ติดตะราง ผูใหญจะใหโทษ และกดดัน ใหระวังสุขภาพ

เอาไวบาง ไดแก...หลอดลม หลอดอาหาร ระบบยอยอาหาร เปนตน...  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

             ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 58 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   58    
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 58 นี้ จะหักเหชีวิต

กลางคัน จะมีความทุกข และอุปสรรคปญหาตางๆ หรือไมก็ความผิดหวัง ความ

ลมเหลวเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธ

กับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อ

หมายเลข 41...ชื่อหมายเลข 42 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะ

สงผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข    59    ผูกําหนดชีวิต ที่เหนือกรรม   
 
ลักษณนิสัยของบุคคล หมายเลข    59  
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๙ ดาวเกตุ  หมายถึงดาวแหง

การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปนคนที่เกิดมามีสัญชาตญาณแหงการให

มาตั้งแตเกิด มักจะทําคุณคนไมข้ึน ทําดีเทาไรไมมีใครเห็น (ปดทองกนพระ) เปน

คนที่มีความจริงใจกับคนทุกคน เปดเผย ตรงไปตรงมา ทําอะไรมักคิดวาถาเรา

เต็มที่กับใคร ใครคนนั้นก็ตองเต็มที่กับเราเชนกัน แตผลที่ไดมาไมเคยเปนเชนนั้น

เลย  มักจะพบกับคนที่ไมมีความจริงใจ คนหลอกลวง เปนคนที่มีความตั้งใจจริง

เวลาทําอะไร บางครั้งมักตัดสินใจทําอะไรดวยอารมณชั่ววูบ จึงถูกมองวาดื้อรั้น  

เปนคนที่ปากกับใจตรงกันคิดอยางไรก็พูดไปตามนั้น เปนคนที่มีลางสังหรณที่ดี มี

จิตสัมผัสที่สูง  

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   59 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  59  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 5 ดาว

พฤหัสบดี โดยมีเลข 5 ดาวพฤหัสบดี และเลข 9 ดาวเกตุ เขามาสัมพันธกันถือวา

ดีมาก เพราะถือวาเปนคูดาวแหงโอกาสความสําเร็จที่ดีงามจะเชื่อ และยึดมั่นใน

สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ รักความยุติธรรม เชื่อในเรื่องของวิธีกรรมและโชคลางตางๆ  เปน

คนที่มีลางสังหรณที่ดีเย่ียม ที่ถือวาดีมากที่สุดหมายเลขหนึ่งเลย เพราะจะทําให

ชีวิตประสบความสําเร็จเปนประจํา และมักจะมีโชคลาภอยางไมคาดคิดอยูเสมอ 

เปนคนที่มีสติปญญาเฉลียวฉลาดดีมาก ทําอะไรก็จะพบกับโอกาสที่ดีๆ หรือ

สําหรับบางทานที่สะสมบุญเกาไดมากพอ ก็อาจจะมีโชคลาภที่กอนใหญมากๆ ก็

ไดเชนกัน จะไดรับความรวมมือ และการสงเสริมที่ดี การงานจะไดรับการยอมรับ

และยกยองเชิดชูอยางมีเกียรติย่ิง 

 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 59 ซึ่งถือวาเปนหมายเลขที่ดีมาก และย่ิงมีผลรวมของเลข 

ชื่อ+สกุล ที่ดีเขามาประกอบดวย จึงจะสงผลทําใหชื่อหมายเลข 59 นี้ดีจริง  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   59   
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 59 นี้ ถือวาเปน

นามสกุลที่ดีมาก จะทําใหชีวิตประสบความสําเร็จเปนประจํา และมักจะมีโชคลาภ

อยางไมคาดคิดอยูเสมอ เปนคนที่มีสติปญญาเฉลียวฉลาดดีมาก ทําอะไรก็จะพบ

กับโอกาสที่ดีๆ และควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับ

นามสกุลที่ดีมากนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก

...ชื่อหมายเลข 36...ชื่อหมายเลข 41...ชื่อหมายเลข 45...ชื่อหมายเลข 50 จะเปน

หมายเลขคูสมดุลที่ดีแหงชื่อที่สุด และจะสงผลดีในทางบวกถึง 100 คะแนนเต็ม  

(หาไดยากที่ใครจะได 100 คะแนนเต็มนะครับ) 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   60     ผูเสนหที่ดี แตอาจที่จะติดสุข หลงรูป 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   ๖๐  

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๖  ดาวศุกร หมายถึงความรัก 

ความสุข ความสมหวัง มักเปนคนที่มีเสนห ดึงดูดใจใหคนชอบคนรักไดงาย มีปฎิ

ภาณวองไวเขากับคนไดทุกระดับ อานความรูสึกและเขาใจในอารมณคนไดดี  มัก

มีผูใหญใหการสงเสริม และอุปถัมภคํ้าจุนอยูตลอด  เวลา เปนคนที่สุภาพโรแมน

ติก รักความยุติธรรม มองโลกในแงดี ชอบความดูดีมีรสนิยมเปนของตัวเอง มี

มิตรสหายมาก ใจกวางกลาไดกลาเสีย ชอบสังคม จึงเหมาะที่กับอาชีพนัก

ปกครอง นักบริหาร นักการคา นักพูดที่เกงมีเสนห มีรสนิยมทางศิลปและการ

ละคร มีอํานาจดึงดูดใจคนรอบขางเฉพาะตัวที่ดีมาก  

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   60 
 

          บุคคลในอิทธิพลเลข  60  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 6 ดาวศุกร 

โดยมีเลข 6 ดาวศุกร และเลข 0 ดาวมฤตยู เขามาสัมพันธกดดัน เปนหมายเลขที่

มีทั้ง ดี และรายอยูดวยกัน ชีวิตจึงมักจะลองลอยอยูในความเพอฝนมากกวาโลก

แหงความจริง เปนคนที่รักสวยรักงาม และชอบความโออา คอนขางเพอฝนเวลา

จะทําอะไรมักจะทําเกิดตัว ไมมีทางสายกลางในการใชเงิน ชีวิตจะพบกับความสุข

ความสําเร็จ และจะมีโอกาสที่ดีๆ ไดอยูบาง  และยังพอจะมีเพ่ือนฝูงและวงสังคม

คอยใหการอุปถัมภคํ้าชู  แตสําหรับบางคนอาจจะหลงไปอยูในโลกของฝน

มากกวาโลกของความเปนจริง 

 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 60 ซึ่งถือวาเปนหมายเลขที่ดี และย่ิงมีผลรวมของเลข ชื่อ+

สกุล ที่ดีเขามาประกอบดวย จึงจะสงผลทําใหชื่อหมายเลข 60 นี้ดีจริง  
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นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   60   
 

          สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 60 นี้ ถือวาเปน

นามสกุลที่ดี จะพบกับความสุขความสําเร็จ และจะมีโอกาสที่ดีๆ ไดอยูบาง และ

ยังพอจะมีเพ่ือนฝูงและวงสังคมคอยใหการอุปถัมภคํ้าชู และควรที่จะตั้งชื่อใหได

หมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลที่ดีนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก...ชื่อหมายเลข 45 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดี

แหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข   61     ผูแพปญหา และแพภัย 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   61 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๗  ดาวเสาร หมายถึงดาวแหง

ความอดทน ความมุงมั่น ความเพียรพยายาม คอนขางที่จะรักความอิสระ ไม

ชอบอยูในกรอบ มีความคิดเห็นเปนของตัวเองอยางเดนชัด ไมชอบตามแบบใคร 

และไมชอบใหใคนมาบังคับ อยากอยูไดอยู ถาอยากไปตองไดไป ใครจะมาหาม

ไมได เปนคนที่มีโลกสวนตัว ไมชอบความวุนวาย ชอบใชความคิดและเหตุผลตาม

มุมมองของตัวเอง ไมคอยที่จะพูดเรื่องไรสาระ คําพูดมีหลักการและเหตุผลที่ดี 

ใชชีวิตดวยความพอเพียง ไมใครยินดีในความฟุงเฟอวา จะตองร่ํารวยมาก หาก

จะขอเพียงแคมีเงินพอเปนหลักประกันของชีวิตเทานั้นก็พอ จะใชชีวิตอยางมีสติ

อยูตลอด เปนคนที่สูชีวิตที่ดี 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   61 
 

          บุคคลในอิทธิพลเลข  61  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 7 ดาวเสาร  

(ดาวแหงโทษทุกข อุปสรรค)  โดยมีเลข 6 ดาวศุกร และเลข 1 ดาวอาทิตย เขามา

สัมพันธกดดัน จะตองเปนชีวิตที่ตองตอสูกับชีวิตดวยความยากลําบาก ตองตอสู 

และฟนฝาอุปสรรคนานับประการ ธุรกิจการงานมักจะมีคูแขงขัน ทําอะไรมักจะ

พายแพเขาอยูตลอด เปนชีวิตที่จะพบกับความลมเหลวมากกวาความสําเร็จ  เลข 

61 ถือวาเปนหมายเลขที่ตองหาม สําหรับทานสุภาพสตรีเปนอยางย่ิง คือ จะ

ผิดหวังในเรื่องความรักในทุกรูปแบบ  เชน แตงงานชา อาจจะไมไดแตงงาน หรือ

ถาแตงแลวจะตองเลิกราหยาราง ไดคูมีตําหนิ หรือเปนหมายมาแลว การเปนเมีย

นอย รักสามเสา หรืออาจจะเปนหมายกอนวัยอันควร ถาเปนชายสวนใหญไมไดมี

คูคนเดียว หรือความรักไมลงตัว ใหระวังการเกิดอุบัติเหตุ การผาตัด การทะเลาะ

วิวาท การถูกของมีคม อาวุธมีด ปน ขอกระดูก กลามเนื้อ และผิวหนังจะมีปญหา 

(สวนใหญแลวจะมีตําหนิ หรือแผลเปน) 

 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 61 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว  
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และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณ

รายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่

ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   61    
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 61 นี้ จะตองเปน

ชีวิตที่ตองตอสูกับชีวิตดวยความยากลําบาก ตองตอสู และฟนฝาอุปสรรค

นานับประการ ธุรกิจการงานมักจะมีคูแขงขัน ทําอะไรมักจะพายแพเขาอยูตลอด 

ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหได

หมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก...ชื่อหมายเลข 36 (พอใช

ปานกลาง) 
 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



147 
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หมายเลข   62     ผูหลงในสิ่งที่ผิด 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   62   

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๘  ดาวราหู หมายถึงดาวแหงชั้น

เชิงและเลหเหลี่ยม ความยึดติดดันทุรัง มักเปนคนที่มีสติปญญาแตกฉาน เขาใจ

อะไรไดงาย สามารถหย่ังรูอะไรลวงหนาไดอยางรวดเร็ว ทําอะไรมักจะตามใจฉัน

เอง ภายนอกดูเปนผูใหญที่มีระเบียบวินัย เฉลียวฉลาด แตภายในจิตใจจะ

เดียวดายตองการคนเขาใจและเห็นใจ เปนคนที่เกิดมาเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนและ

สังคมไดดีในปญหาที่มีเขามา แตพอถึงในเวลาของปญหาตัวเองนั้นกับพ่ึงภาใคร

ไดแสนยากเย็นนัก บางครั้งในความคิดบางอยางนั้นเวลาตัดสินใจอะไรไปแลวนั้น 

จะไมยอนกลับมาคิดและเปลี่ยนใจในภายหลังไดงายๆ จนคนอ่ืนอาจจะมองวาดื้อ

รั้นดันทุรัง   

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   62 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  62  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 8 ดาวราหู 

(ดาวแหงความหลงที่ผิดพลาด)  โดยมีเลข 6 ดาวศุกร และเลข 2 ดาวจันทร เขา

มาสัมพันธกดดัน จึงสงผลใหชีวิตเปนคนที่ชอบปลอยตัวปลอยใจใหลองลอยหลง

มัวเมาหลงผิดไดงาย ทายที่สุดคือความหายนะ ชีวิตในวัยเยาวมักจะมีสุขภาพที่

ไมแข็งแรงนัก เจ็บปวยอยูเสมอ ชีวิตมักจะถูกคุกคามกดดันกลั่นแกลง การถูก

จํากัดอํานาจ การถูกอิจฉาริษยา การถูกแยงชิงตําแหนงหนาที่การงาน หรือผูมี

อํานาจที่ไมเปนธรรมรังแก  ตองระวังการคบหาสมาคมกับใคร ตองใสใจในการ

คบหา เพราะจะนําความพินาศมาใหได ความลมเหลวในชีวิตมักจะเกิดจากการ

แนะนําผิดๆ จากเพ่ือนฝูง หุนสวนหรือหมูคณะชักพาไป จะตองระวังเรื่องโลกียจะ

พาใหเสียหายทําใหเกิดความโศกเศรารุนแรงในชีวิต จะมีเบ้ืองหลังใหเขาติฉิน

นินทาได ความรักมักจะมีปญหาเรื่องรักสามเสา เรื่องชูสาวไดงาย ใหระวังการ

เกิดอุบัติเหตุในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการผาตัดผาเจาะ รถควํ่า การถูกอาวุธ

ของมีคมทิ่มแทง การถูกทําราย การเขาไปเก่ียวของกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย การถูก

ฟองรองคดีความ การติดคุก ติดตะราง ผูใหญจะใหโทษและกดดัน ใหระวัง

สุขภาพเอาไวบาง ไดแก...ไมเกรน โรคตับ โรคไต โรคมาม เปนตน... 
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              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 62 ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหได

หมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ 

ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ได

กําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   62    
 

          สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 62 นี้ จะถูกคุกคาม

กดดันกลั่นแกลง การถูกจํากัดอํานาจ การถูกอิจฉาริษยา การถูกแยงชิงตําแหนง

หนาที่การงาน หรือผูมีอํานาจที่ไมเปนธรรมรังแก ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่

ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดี

อีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 42 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด 

จะสงผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   63     ผูสุขในความรักที่ดี  
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   63   

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๙ ดาวเกตุ  หมายถึงดาวแหง

การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปนคนที่เกิดมามีสัญชาตญาณแหงการให

มาตั้งแตเกิด มักจะทําคุณคนไมข้ึน ทําดีเทาไรไมมีใครเห็น ( ปดทองกนพระ ) เปน

คนที่มีความจริงใจกับคนทุกคน เปดเผย ตรงไปตรงมา ทําอะไรมักคิดวาถาเรา

เต็มที่กับใคร ใครคนนั้นก็ตองเต็มที่กับเราเชนกัน แตผลที่ไดมาไมเคยเปนเชนนั้น

เลย  มักจะพบกับคนที่ไมมีความจริงใจ คนหลอกลวง เปนคนที่มีความตั้งใจจริง

เวลาทําอะไร บางครั้งมักตัดสินใจทําอะไรดวยอารมณชั่ววูบ จึงถูกมองวาดื้อรั้น  

เปนคนที่ปากกับใจตรงกันคิดอยางไรก็พูดไปตามนั้น เปนคนที่มีลางสังหรณที่ดี มี

จิตสัมผัสที่สูง  

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   63 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  63  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 9 ดาวเกตุ 

โดยมีเลข 6 ดาวศุกร และเลข 3 ดาวอังคาร เขามาสัมพันธ ถือวาเปนคูมิตรใหญ

ที่ดีมาก  จะย่ิงเดนเปนพิเศษในเรื่องของความรัก หมายถึงความรักวาจะมีแต

ความสดชื่นของชีวิต ชีวิตจะประสบความสําเร็จเปนอยางดี มีมิตรสหายมาก จะมี

ความสุขความสําเร็จ เปนคนที่มีเสนหดึงดูดใจคนทั่วไปใหชอบพอรักใคร เพศ

ตรงขามจะใหความรักและความอบอุนเปนอยางดี จะทําใหชีวิตประสบกับ

ความสําเร็จไดเปนอยางดีและมั่นคง ย่ิงคุณผูหญิงถาไดใชหมายเลข 63 นี้ จะย่ิง

มีโอกาสที่ดี ที่จะมีชีวิตคูหรือมีโอกาสที่จะไดแตงงานสูงมาก  

 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 63 ซึ่งถือวาเปนหมายเลขที่ดีมาก และย่ิงมีผลรวมของเลข 

ชื่อ+สกุล ที่ดีเขามาประกอบดวย จึงจะสงผลทําใหชื่อหมายเลข 63 นี้ดีจริง  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   63   
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 63 นี้ ถือวาเปน

นามสกุลที่ดีมาก จะย่ิงเดนเปนพิเศษในเรื่องของความรัก หมายถึงความรักวาจะ

มีแตความสดชื่นของชีวิต ชีวิตจะประสบความสําเร็จเปนอยางดี มีมิตรสหายมาก 

จะมีความสุขความสําเร็จ เปนคนที่มีเสนหดึงดูดใจคนทั่วไปใหชอบพอรักใคร และ

ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลที่ดีมากนี้ เพ่ือให

ไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 36...ชื่อ

หมายเลข 41...ชื่อหมายเลข 42 จะเปนหมายเลขคูสมดุลที่ดีแหงชื่อที่สุด และจะ

สงผลดีในทางบวกถึง 100 คะแนนเต็ม (หาไดยากที่ใครจะได 100 คะแนนเต็มนะ

ครับ) 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   64    ผูแสวงหาการสรางสุข  
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    64 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๑  ดาวอาทิตย หมายถึงดาว

แหงความเปนผูนํา เปนคนที่ถือเกียรติ คอนขางจะมีความมั่นใจในตัวเองสูง มี

ความทะเยอทะยานที่ดี ชอบแสวงหาสิ่งแปลกใหม ไมชอบทําซ้ําซากแบบใคร เปน

คนที่มีความตั้งใจอันแนวแน รักอิสระ ไมชอบอยูใตบังคับงบัญชาของใคร ไมชอบ

ใหใครมาบังคับ กลาที่จะตัดสินใจทํากิจการงานใหญ และไมหว่ันไหวตออุปสรรค

ปญหาเบ้ืองหนาเลย เปนคนใจปากลาไดกลาเสีย  เปนคนที่เฉลียวฉลาด  เรียนรูไว 

เขาใจจงายและแตกฉาน  เปนคนที่ถือศักดิ์ศรีมาก ไมชอบใหใครมาดูถูกและดู

หมิ่นศักดิ์ศรี  และเปนคนที่เจ็บแลวไมจํา ไมเอาปมดอยใหใครเห็น   

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   64  
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  64  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 1 ดาวอาทิตย 

โดยมีเลข 6 ดาวศุกร และเลข 4 ดาวพุธ เขามาสัมพันธ  จึงสงผลในเจาชาตามี

ชีวิต มีแตความผาสุข มีความสําเร็จรอคอยอยูเบ้ืองหนา  มักจะมีคนมาชอบพอ

รักใคร มีมิตรสหายมาก แตเปนคนที่มีจิตใจออนไหว จึงมักจะไหลตามอิทธิพล

ของผูอ่ืนไดงาย  เพราะวาถาปลอยตัวปลอยใจตนเองมากเกินไปก็อาจจะนําชีวิต

ของตนสูความหายนะไดงาย เพราะเปนหมายเลขที่มีทั้งดานที่ดีและดานที่เสีย อยู

ในตัวเอง ย่ิงหมายเลขนี้ไปจับคูกับหมายเลขของนามสกุลที่ไมดี ก็จะทําใน

หมายเลข 64 แปรสภาพเปนหมายเลข 10 กําลังของดาวเสาร 7 (ดาวแหงโทษ

ทุกข อุปสรรค) ที่จะใหผลในเรื่องของโทษทุกขเขามาแทน  

 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 64 ซึ่งถือวาเปนหมายเลขที่ดี และย่ิงมีผลรวมของเลข ชื่อ+

สกุล ที่ดีเขามาประกอบดวย จึงจะสงผลทําใหชื่อหมายเลข 64 นี้ดีจริง 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   64   
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 64 นี้ ถือวาเปน

นามสกุลที่ดี จะมีแตความผาสุข มีความสําเร็จรอคอยอยูเบ้ืองหนา มักจะมีคนมา

ชอบพอรักใคร มีมิตรสหายมาก และควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมี

ความสัมพันธกับนามสกุลที่ดีนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีก

ดวย อันไดแก...ชื่อหมายเลข 36...ชื่อหมายเลข 41 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่

ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   ๖๕     ผูแสวงหาสวนขาด  
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    65   
 

          จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๒  ดาวจันทร หมายถึงดาวแหง

ความสุภาพออนโยน มักจะออนนอกแข็งใน ภาพนอกดูเปนคนนุมนวล อําพราง

สวนลึกไมใหใครเห็น ยากที่ใครจะทายใจไดงาย โดยธรรมชาติแลวเปนคนชางคิด

ชางฝน คิดมาก แตสวนใหญแลวไดแตคิดวาดฝนวางแผนเอาไว แตไมสามารถ

ทําใหสําเร็จไดงายนัก เปนคนซอนบุคลิกไดดี ถาตัดสินใจทําอะไรแลวชอบถือเอา

ตัวเองเปนหลัก มักเขาขางตนเอง และถือวาเปนคนที่รักพวกพอง บางครั้งก็มักจะ

ออนไหวจิตใจรวนเร จึงถูกกระแสสังคมหรือพวกมากลากไปได เปนผูที่ไมยอมให

ใครมาลองดีหรือลูบคมได ถาสูทางตรงไมไดก็มักจะอาฆาตและหาทางลางแคน

ในภายหลัง    

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิตบุคคลท่ีมีเลข ช่ือ  

หรือผลรวม ช่ือ+สกุล ได หมายเลข   65 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  65  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 2 ดาวจันทร 

โดยมีเลข 6 ดาวศุกร และเลข 5 ดาวพฤหัสบดี เขามาสัมพันธ  จึงมีทั้งดานที่ดี 

และรายจะสงผลใหชอบคิดและทําอะไรเกินจริง และชอบปฏิรูปเปลี่ยนแปลง ไม

ชอบหยุดนิ่งอยูกับที่ มีความทะเยอทะยาน ชอบทําอะไรดวยวิธีการใหม เปนคนที่

กลาลองกลาเสี่ยง  เพราะเชื่อวาสิ่งที่ทําตองมีความสําเร็จ ชอบทําอะไรที่ใหญเกิน

ตัว เล็กๆ ทําไมเปน คิดจะทําอะไรจะตองใหญจึงถูกใจ เปนคนที่มีสองบุคลิค 

บางครั้งนิ่มนวล แตบางครั้งก็แข็งกราว และเปนนักรักตัวฉกาจดวย แตถาได

ผูใหญที่มีเมตตา หรือผูบังคับบัญชาที่ดีมีความรอบคอบ ชีวิตจะเปนสุขประสบ

ความสําเร็จอยางดีเย่ียม  

 

              ในขณะเดียวกัน ถาชื่อของทานถอดรหัสหมายเลข ชื่อ หรือ ผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 65 ซึ่งถือวาเปนหมายเลขที่ดี และย่ิงมีผลรวมของเลข ชื่อ+

สกุล ที่ดีเขามาประกอบดวย จึงจะสงผลทําใหชื่อหมายเลข 65 นี้ดีจริง  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   65 
   

          สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 65 นี้ ถือวาเปน

นามสกุลที่ดี จะมีทั้งดานที่ดี และรายจะสงผลใหชอบคิดและทําอะไรเกินจริง และ

ชอบปฏิรูปเปลี่ยนแปลง ไมชอบหยุดนิ่งอยูกับที่ มีความทะเยอทะยาน ชอบทําอะไร

ดวยวิธีการใหม เปนคนที่กลาลองกลาเสี่ยง และควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี 

ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลที่ดีนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดี

อีกดวย อันไดแก...ชื่อหมายเลข 14  

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   66   ผูมีกิเลสเปนตัวกระตุน 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข  66 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๓  ดาวอังคาร หมายถึงดาวแหง

ความกลาหาญ รักอิสระไมวาจะเปนคําพูดหรือการกระทําใดๆ ไมชอบใหใครมา

วางกรอบ ตีกรอบชีวิต อาจจะมีความขัดแยงกับตนเองบาง คือหย่ิงถือดี แตใน

ขณะเดียวกันก็มักจะออนไหวไดงาย เชื่อใจคนงายและถูกยุยงไดงาย เปนคนที่กลา

แข็ง มีทิฐิสูงชอบเอาชนะ ไมชอบใหใครมาขัดมาหาม อยากอยูไดอยู อยากไปไดไป 

จึงจะพอใจนัก รักความยุติธรรม เปนคนพูดจาตรงไปตรงมา มองโลกในแงดี 

อะไรจะเกิดก็ใหเกิด ไมคิดมากนักในผลที่จะตามมา ทุกอยางอยูที่ความพ่ึงพอใจ

เปนหลัก ชอบใหคนพูดดีพูดชมดวยจึงจะพอใจ ไมชอบใหใครมาขัดคอ  

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   66 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  66  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของ เลข 3 ดาวอังคาร 

(ดาวอุบัติเหตุ คดีความ) โดยมีเลข 6 ดาวศุกร เขามาสัมพันธทั้งสองดวง ซึ่งเปน

คูความสัมพันธดาวที่หลงกิเลสไดงาย มักจะมัวเมากับสิ่งย่ัวเยาอารมณ เปนคนที่

มีสองลักษณะในตัวเอง ภายนอกมักจะแสดงออกดูสุภาพออนแอ แตภายในเปนคน

ที่กลาแข็ง จึงทําใหเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการดําเนินชีวิต บงบอกถึงความไม

แนนอนของชีวิต และอนาคต บางชวงของชีวิตอาจจะพบกับความสําเร็จไดอยาง

สูง และในขณะเดียวกันก็อาจจะลมเหลวไดอยางฉับพลัน ไมวาจะเปนธุรกิจการ

งาน ความรักครอบครัว การเงิน หรือการมีชีวิตคูที่ไมราบรื่น  ถือวาเปนชีวิตที่

ข้ึนๆ ลงๆ หาความแนนอนไมไดเลย เปนวิถีชีวิต ที่มักจะมีเหตุการณที่ไมคาดคิด

มาผลิกผันชีวิตใหเปลี่ยนแปลงไปอยางไมทันตั้งตัว  ชีวิตของทานมักจะประสบกับ

อุบัติเหตุตางๆ ไดงาย การหลงผิดที่ไดเขาเก่ียวของกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย จน

อาจจะเกิดคดีความ ขอพิพาทความขัดแยง หรือคุกตะราง ใหระวังของแหลมคม 

อาวุธจะมาทํารายตน และจะมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนที่เรื้อรัง ระบบประสาทตาง 

ๆ กลามเนื้อ ระบบสืบพันธ  และกระดูก จะมีปญหาที่ผิดปกติ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 66 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะ

วา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมา

กอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   66    
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 66 นี้ จะข้ึนๆ ลงๆ 

หาความแนนอนไมไดเลย เปนวิถีชีวิต ที่มักจะมีเหตุการณที่ไมคาดคิดมาผลิกผัน

ชีวิตใหเปลี่ยนแปลงไปอยางไมทันตั้งตัว ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมี

ความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย 

อันไดแก... ชื่อหมายเลข 24 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผล

ดีในทางบวกถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   67     ผูมีชีวิตที่แตกราว 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข  67   

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๔  ดาวพุธ หมายถึงดาวแหง

ความมีไหวพริบ ชั้นเชิงในการพูดที่ดี เปนคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง คอนขาง

ดื้อ มักจะเปนนักคิดนักวางแผน บางครั้งชอบฝนเกินจริง คิดทําหรือตัดสินใจใดๆ 

แลวนั้นก็จะยึดติดในสิ่งนั้นๆ วาจะตองดี จึงทําใหการตัดสินใจบางอยางมีโอกาส

ที่จะผิดพลาดไดสูง มักจะสรางสรรความคิดและมุมมองที่แปลกไปจากสิ่งเดิมๆ 

ใหกับสังคม  ชอบทําอะไรที่ไมซ้ําแปลกและแหวกแนวไมเหมือนใคร บุคคลเลข ๑๓ 

ภายนอกดูเหมือนเปนคนที่เขมแข็ง แตจริงแลวลึกๆ เปนคนรวนเรหาความ

แนนอนไดยาก ไมชอบใหใครทาทาย มักจะเปนคนที่มีความคิดเห็นขัดแยงกับผูอ่ืน

เสมอ    
 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   67 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  67  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 4 ดาวพุธ โดย

มีเลข 6 ดาวศุกร และเลข 7 ดาวเสาร (ดาวแหงโทษทุกข อุปสรรค)  เขามา

สัมพันธกดดัน จึงสงผลใหชีวิตมักจะพบอุปสรรคอยางมาก ผิดหวังในดานความ

รัก ครอบครัวแตกราว  บานแตกสาแหรกขาด  จะตกต่ําในบ้ันปลายของชีวิต 

มักจะเชื่อคนงาย เปนคนที่ไมชอบทําอะไรเดิม ๆ จึงอยูกับที่ไมคอยนาน อยูไมติด

ที่ ชอบที่จะเดินทางไปเรื่อย ๆ ชอบคิดคน และคนหาแนวคิดและแนวทางที่จะทํา

ในสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ ไมสิ้นสุด ดวยความเปนเลขคูศัตรูและยังรวมกันได เลข 

13 ที่เปนเลขราย ที่ย่ิงชวยซ้ําเติมความโชครายใหรุนแรงย่ิงข้ึนถือวาเปนเลขที่

หาม อาจจะมีเหตุ มีเรื่องที่เขามากระทบกระเทือนใจอยางรุนแรง และจะมีชีวิตคู

สมรสที่ไมแนนอน อาจที่จะไมไดแตงงาน หรือครอบครัวอาจจะมีปญหา มีเรื่องชู

สาว รักสามเสา จะถูกเพ่ือนฝูงคนที่ไวใจดูถูกหยามเหยียด ใหระวังการเกิด

อุบัติเหตุทุกรูปแบบ การผาตัดผาเจาะ รถควํ่า การถูกอาวุธของมีคมทิ่มแทง การ

ถูกทําราย การถูกฟองรองคดีความ คุกตะราง ผูใหญจะใหโทษ และกดดัน จะมี

ปญหาที่สายตา ใหระวังสุขภาพที่เก่ียวกับชองทอง เชน ระบบยอยอาหาร ไต 

กระเพาะปสสาวะอักเสบ เปนตน... 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 67 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะ

วา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมา

กอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 
 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   67    
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 67 นี้  จะพบ

อุปสรรคอยางมาก ผิดหวังในดานความรัก ครอบครัวแตกราว บานแตกสาแหรก

ขาด จะตกต่ําในบ้ันปลายของชีวิต มักจะเชื่อคนงาย ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลข

ที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดี

อีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 23 (หามผูชาย)...ชื่อหมายเลข 42 จะเปน

หมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   68     ผูที่เมามัว ลุมหลง 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   68 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๕  ดาวพฤหัสบดี หมายถึงดาว

แหงความมีปญญา มีเหตุผล มีหลักการที่ดี  คิดและตัดสินใจอะไรไดเร็ว เปนคนที่

เกงในการแกไขปญหาย่ิงปญหาเฉพาะหนา เปนคนที่มีกาลเทศะ ชอบบน ชอบสั่ง 

ชอบสอน จึงมักจะเปนคนที่จูจ้ีจุกจิก หากเห็นอะไรไมถูกตอง ก็จะแสดงความ

คิดเห็นและพูดออกมาทันที บางครั้งอาจจะนําปญหามาใหในภายหลังได เปนคนที่

คบคนงาย มีอัธยาศัยดี ดูสุภาพนุมนวล และใหความเปนกันเองกับทุกๆ คน มี

เหตุผลที่ดี มีมุมมองโลกทัศนที่กวางไกล เปนคนที่สูชีวิตไมยอมแพตออะไรงายๆ 

เกิดมาเพ่ือเสียสละ แตก็ไดดีมีความสําเร็จและเปนที่ยอมรับทางสังคม เปนคนที่

ไมยอมแพอะไรงายๆ และไมยอมใหใครมากดข่ีขมเหงรังแก ดูดีมีเสนหไมขาด

ความรัก มีจิตที่เปนกุศลดีงาม   

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   68 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  68  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 5 ดาว

พฤหัสบดี โดยมีเลข 6 ดาวศุกร และ เลข 8 ดาวราหู  (ดาวแหงความหลงที่

ผิดพลาด) เขามาสัมพันธกดดัน  จะสงผลในดานความรักที่เกินงามที่จะสงผลให

ชีวิต เปนคนที่มีเสนหที่รุนแรงบงบอกถึงความเปนคนเจาชู แตถาย่ิงใฝต่ําในเรื่อง

ของโลกีย ชีวิตก็ย่ิงจะพบกับความตกต่ําได เชน อาจจะสรางปญหาใหตกจาก

ตําแหนงหนาที่ การงานไมอาจมั่นคงย่ังยืนถาวร ถาเปนผูชายตองระวัง ผูหญิง

สรางปญหาและนําความทุกขมาให ชีวิตมักจะกําพรา มักจะหลงมัวเมาในอุดมคติ 

หลงใหลไดปลื้มกับสิ่งที่เปนอบายมุข จิตลุมหลง หลงในสังคม หลงในตัวเองชอบ

ทําตัวเดน  ชีวิตของทานมักจะประสบกับอุบัติเหตุตางๆ ไดงาย อาจจะเกิดคดี

ความ ขอพิพาทความขัดแยง หรือคุกตะราง ใหระวังของแหลมคม อาวุธจะมาทํา

รายตน และจะมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนที่เรื้อรัง ระบบประสาทตางๆ พรอมทั้ง

ยังรวมไปถึงการทํางานของระบบหัวใจ และโรคผิวหนังในอาการตางๆ อีกดวย 

(โรคภูมิแพตางๆ) 

 



160 

ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 68 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะ

วา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมา

กอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   68    
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 68 นี้  จะพบกับ

ความตกต่ําได เชน อาจจะสรางปญหาใหตกจากตําแหนงหนาที่ การงานไมอาจ

มั่นคงย่ังยืนถาวร  ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับ

นามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อ

หมายเลข 36 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวก

ถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   69    ผูไปไมถึงความสําเร็จ 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    69 

 

          จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๖  ดาวศุกร หมายถึงความรัก 

ความสุข ความสมหวัง มักเปนคนที่มีเสนห ดึงดูดใจใหคนชอบคนรักไดงาย มีปฎิ

ภานวองไวเขากับคนไดทุกระดับ อานความรูสึกและเขาใจในอารมณคนไดดี  มักมี

ผูใหญใหการสงเสริม และอุปถัมภคํ้าจุนอยูตลอด  เวลา เปนคนที่สุภาพโรแมนติก 

รักความยุติธรรม มองโลกในแงดี ชอบความดูดีมีรสนิยมเปนของตัวเอง มีมิตร

สหายมาก ใจกวางกลาไดกลาเสีย ชอบสังคม จึงเหมาะที่กับอาชีพนักปกครอง 

นักบริหาร นักการคา นักพูดที่เกงมีเสนห มีรสนิยมทางศิลปและการละคร มี

อํานาจดึงดูดคนรอบขางเฉพาะตัวที่ดีมาก จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของโชคลาภและ

เงินทอง 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   69 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  69  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 6 ดาวศุกร 

โดยมีเลข 6 ดาวศุกร และเลข 9 ดาวเกตุ เขามาสัมพันธกดดัน  ที่ถือวาเปนดาวที่

ใหพลังไดแคครึ่งเดียวเทานั้น เพราะวาเปนหมายเลขที่กลับหัว 69 ไปมาจึงทําให

ชีวิตไมมีพลัง เปนคนใจออน เพอฝน มักติดอยูภายใตการชี้นําของผูอ่ืน แตก็พอมี

โอกาสที่ดีในเรื่องของการชวยเหลืออุปถัมภอยูบาง ในบางคนก็มีความตองการ

ความปรารถนาทางเพศที่มาก อาจจะสามารถทําใหครอบครัวแตกราวได ถาเกิด

การนอกใจ อยาไดประมาท เพราะ...ทุกอยางที่ไดมา จะเปนประเภทที่มาไวไปไว 

แตอาจจะมาไดอยางตอเนื่องเทานั้นเอง ชีวิตของทานมักจะประสบกับอุบัติเหตุ

ตางๆ ไดงาย การทะเลาะวิวาท การหลงผิดที่ไดเขาเก่ียวของกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย 

จนอาจจะเกิดคดีความ ขอพิพาทความขัดแยง หรือติดคุก ติดตะราง ใหระวังของ

แหลมคม จะมาทํารายตน และจะมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนที่เรื้อรัง ระบบสืบพันธ

ตาง ๆ จะมีปญหาที่ผิดปกติ 

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 69 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณ

ข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   69    
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 69 นี้ จะถือวาเปน

ดาวที่ใหพลังไดแคครึ่งเดียวเทานั้น เพราะวาเปนหมายเลขที่กลับหัว 69 ไปมาจึง

ทําใหชีวิตไมมีพลัง  ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับ

นามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อ

หมายเลข 36 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวก

ถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   70     ผูเรียนรูทุกข ที่แสนทุกข  
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    70 

 

          จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๗  ดาวเสาร หมายถึงดาวแหง

ความอดทน ความมุงมั่น ความเพียรพยายาม คอนขางที่จะรักความอิสระ ไม

ชอบอยูในกรอบ มีความคิดเห็นเปนของตัวเองอยางเดนชัด ไมชอบตามแบบใคร 

และไมชอบใหใคนมาบังคับ อยากอยูไดอยู ถาอยากไปตองไดไป ใครจะมาหาม

ไมได เปนคนที่มีโลกสวนตัว ไมชอบความวุนวาย ชอบใชความคิดและเหตุผลตาม

มุมมองของตัวเอง ไมคอยที่จะพูดเรื่องไรสาระ คําพูดมีหลักการและเหตุผลที่ดี 

ใชชีวิตดวยความพอเพียง ไมใครยินดีในความฟุงเฟอวา จะตองร่ํารวยมาก หาก

จะขอเพียงแคมีเงินพอเปนหลักประกันของชีวิตเทานั้นก็พอ จะใชชีวิตอยางมีสติ

อยูตลอด เปนคนที่สูชีวิตที่ดี   

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   70 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  70  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของ เลข 7 ดาวเสาร  

(ดาวแหงโทษทุกข อุปสรรค)  โดยมีเลข 7 ดาวเสาร (ดาวแหงโทษทุกข อุปสรรค)  

และเลข 0 ดาวมฤตยู (ดาวแหงการสูญเสีย)  เขามาสัมพันธกดดัน จึงสงผลราย

ใหเจาชะตามีอารมณที่รุนแรง ระวังโรคประสาทเพราะจะถูกอํานาจเรนลับ อํานาจ

มืดคุกคาม เปนชีวิตที่ตองเหน็ดเหนื่อยลําบาก ตองอยูกับปญหาตลอด แมวาจะ

ชวงวัยที่สรางตัวหรือชวงสูงวัยแลวก็ยังตองเหนื่อยทั้งกายและใจอยู ใหระวังใน

ความหวังดีบางอยางอาจจะสรางหรือนําพาศัตรูมาให ระวังคนอิจฉาริษยา 

อาจจะถูกปองราย คุกคาม จะไดรับทุกขจากกรรมเกาที่มองไมเห็น บ้ันปลายชีวิต

มักจะถูกปลอยใหอยูอยางโดดเดียว ชีวิตมักจะประสบอุบัติเหตุ การผาตัด การ

ทะเลาะวิวาท การถูกของมีคม อาวุธมีด ปน หรือบาดเจ็บจาก เข้ียวงา ขอกระดูก 

กลามเนื้อ และผิวหนังจะมีปญหา ระวังภูมิแพตางๆ เปนตน... 

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 70 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้  
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เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณ

ข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   70    
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 70 นี้ จะถูกอํานาจ

เรนลับ อํานาจมืดคุกคาม เปนชีวิตที่ตองเหน็ดเหนื่อยลําบาก ตองอยูกับปญหา

ตลอด ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือให

ไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก...ชื่อหมายเลข 19 (หาม

ผูหญิง)  

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข   71   ผูถูกจํากัดสิทธิ 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   71 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๘  ดาวราหู หมายถึงดาวแหงชั้น

เชิงและเลหเหลี่ยม ความยึดติดดันทุรัง มักเปนคนที่มีสติปญญาแตกฉาน เขาใจ

อะไรไดงาย สามารถหย่ังรูอะไรลวงหนาไดอยางรวดเร็ว ทําอะไรมักจะตามใจฉัน

เอง ภายนอกดูเปนผูใหญที่มีระเบียบวินัย เฉลียวฉลาด แตภายในจิตใจจะ

เดียวดายตองการคนเขาใจและเห็นใจ เปนคนที่เกิดมาเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนและ

สังคมไดดีในปญหาที่มีเขามา แตพอถึงในเวลาของปญหาตัวเองนั้นกับพ่ึงภาใคร

ไดแสนยากเย็นนัก บางครั้งในความคิดบางอยางนั้นเวลาตัดสินใจอะไรไปแลวนั้น 

จะไมยอนกลับมาคิดและเปลี่ยนใจในภายหลังไดงายๆ จนคนอ่ืนอาจจะมองวาดื้อ

รั้นดันทุรัง 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   71 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  71  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของ เลข 8 ดาวราหู  

(ดาวแหงความหลงที่ผิดพลาด)  โดยมี เลข 7 ดาวเสาร  (ดาวแหงโทษทุกข 

อุปสรรค)  และเลข 1 ดาวอาทิตย เขามาสัมพันธกดดัน ทําใหชีวิตตองตกอยูใน

สิ่งแวดลอมที่ไมดี  ชีวิตจะมักพบกับอุปสรรค และเกิดความยุงยากในชีวิตอยู

บอยๆ มักจะถูกผูใหญกดดันและใหโทษ การถูกกลั่นแกลง ถูกคนอิจฉาริษยา ถูก

เอารัดเอาเปรียบ ถูกแยงชิงเอาความดีความชอบที่ทํามา การถูกจํากัดอํานาจ 

การตกจากตําแหนง การถูกใสรายปายสี แสดงถึงความวิบัติ การหลงมัวเมาที่

ผิด เลข 71 นี้เปนเลขที่ตองหามสําหรับสตรี จะทําใหผิดหวังในเรื่องของความรัก

ในทุกรูปแบบ การพลัดพราก เลิกราหยาราง การเปนหมายกอนวัยอันควร รัก

ซอน หรือวาการไดคูเบียดเบียบ  ชีวิตมักจะมีเหตุที่ทําใหเกิดอันตรายอยูเสมอ 

ระวังการเกิดอุบัติเหตุในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการผาตัดผาเจาะ รถควํ่า การถูก

อาวุธของมีคมทิ่มแทง การถูกทําราย การถูกฟองรองคดีความ การติดคุก ติด

ตะราง ผูใหญจะใหโทษและกดดัน จะมีปญหาที่สายตา ใหระวังสุขภาพเอาไวบาง 

ไดแก...ไมเกรน โรคตับ โรคไต เปนตน... 
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         ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 71 ทาน

ควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะวา...

ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมากอน

ตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   71    

 
         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 71 นี้ จะมักพบกับ

อุปสรรค และเกิดความยุงยากในชีวิตอยูบอยๆ มักจะถูกผูใหญกดดันและใหโทษ 

การถูกกลั่นแกลง ถูกคนอิจฉาริษยา ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกแยงชิงเอาความดี

ความชอบที่ทํามา การถูกจํากัดอํานาจ การตกจากตําแหนง การถูกใสรายปายสี 

ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหได

หมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 19 (หาม

ผูหญิง)...ชื่อหมายเลข 24 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดี

ในทางบวกถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข   72     ผูเดือดรอนไมรูจบ 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   72 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๙ ดาวเกตุ  หมายถึงดาวแหง

การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปนคนที่เกิดมามีสัญชาตญาณแหงการให

มาตั้งแตเกิด มักจะทําคุณคนไมข้ึน ทําดีเทาไรไมมีใครเห็น ( ปดทองหลังพระ ) 

เปนคนที่มีความจริงใจกับคนทุกคน เปดเผย ตรงไปตรงมา ทําอะไรมักคิดวาถา

เราเต็มที่กับใคร ใครคนนั้นก็ตองเต็มที่กับเราเชนกัน แตผลที่ไดมาไมเคยเปน

เชนนั้นเลย  มักจะพบกับคนที่ไมมีความจริงใจ คนหลอกลวง เปนคนที่มีความ

ตั้งใจจริงเวลาทําอะไร บางครั้งมักตัดสินใจทําอะไรดวยอารมณชั่ววูบ จึงถูกมอง

วาดื้อรั้น  เปนคนที่ปากกับใจตรงกันคิดอยางไรก็พูดไปตามนั้น เปนคนที่มีลาง

สังหรณที่ดี มีจิตสัมผัสที่สูง   

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   72 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  72  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 9 ดาวเกตุ 

โดยมีเลข 7 ดาวเสาร (ดาวแหงโทษทุกข อุปสรรค)  และเลข 2 ดาวจันทร เขามา

สัมพันธกดดัน ถือวาเปคูศัตรูกันใหผลในทางเดือดรอนวุนวายไมรูจักจบสิ้น  ชีวิต

มักจะพบกับความกดดันอยางรุนแรง จะมีความทุกขความผิดหวังขมข่ืนแอบแฝง

อยู เหมือนเปนคนอมทุกข มักมีโรคภัยไขเจ็บแปลกๆ มาคอยเบียดเบียน เปนชีวิต

ที่มักจะพบแตความเศราโศกเสียใจ และมักจะประสบความโชครายอยาง

กระทันหัน จะตองสูญเสียคนที่รักบุคคลที่ผูกพันธในขณะชวงชีวิตที่กําลังรุงเรือง

ของชีวิต เชน เสียบิดาหรือคูครอง หรือลูกหลานที่เคารพรักตองจากไป  ไมก็จะ

เสียเงินเสียทองที่หามาได หมดไปอยางไมคาดคิด สวนใหญจะเสียไปมากกวาที่จะ

ไดมา ชีวิตจะวุนวายไมคอยปกติสุขนัก เพศตรงขามจะนําความทุกขและสราง

ปญหามาใหอยูตลอดเวลา บ้ันปลายชีวิตจะตองทุกขทรมานกับโรคราย ชีวิตมักจะ

เกิดอุบัติเหตุ การผาตัด การทะเลาะวิวาท การถูกทําราย การถูกฟองรองคดี

ความ การถูกของมีคม อาวุธมีด ปน ขอกระดูก กลามเนื้อ และผิวหนังจะมีปญหา 

(สวนใหญแลวจะมีตําหนิ หรือแผลเปน) 
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              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 72 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะ

วา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมา

กอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   72    
 

          สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 72 นี้ มักจะพบกับ

ความกดดันอยางรุนแรง จะมีความทุกขความผิดหวังขมข่ืนแอบแฝงอยู เหมือน

เปนคนอมทุกข มักมีโรคภัยไขเจ็บแปลกๆ มาคอยเบียดเบียน เปนชีวิตที่มักจะพบ

แตความเศราโศกเสียใจ  ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับ

นามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อ

หมายเลข 23 (หามผูชาย)...ชื่อหมายเลข 42 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหง

ชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   73     ผูลมละลาย 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   73 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๑  ดาวอาทิตย หมายถึงดาว

แหงความเปนผูนํา เปนคนที่ถือเกียรติ คอนขางจะมีความมั่นใจในตัวเองสูง มี

ความทะเยอทะยานที่ดี ชอบแสวงหาสิ่งแปลกใหม ไมชอบทําซ้ําซากแบบใคร เปน

คนที่มีความตั้งใจอันแนวแน รักอิสระ ไมชอบอยูใตบังคับงบัญชาของใคร ไมชอบ

ใหใครมาบังคับ กลาที่จะตัดสินใจทํากิจการงานใหญ และไมหว่ันไหวตออุปสรรค

ปญหาเบ้ืองหนาเลย เปนคนใจปากลาไดกลาเสีย  เปนคนที่เฉลียวฉลาด  เรียนรูไว 

เขาใจจงายและแตกฉาน  เปนคนที่ถือศักดิ์ศรีมาก ไมชอบใหใครมาดูถูกและดู

หมิ่นศักดิ์ศรี  และเปนคนที่เจ็บแลวไมจํา ไมเอาปมดอยใหใครเห็น อารมณ

คอนขางรอนไมกลัวใคร 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   73 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  73  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 1 ดาวอาทิตย 

โดยมีเลข 7 ดาวเสาร (ดาวแหงโทษทุกข อุปสรรค)  และเลข 3 ดาวอังคาร (ดาว

อุบัติเหตุ คดีความ)  เขามาสัมพันธกดดัน ถือวาเปนเลขรายเพราะเปนดาวบาป

เคราะหที่เปนคูศัตรูมาอยูดวยกัน  หมายถึงการทะเลาะวิวาท ความวิบัติที่รุนแรง 

การขัดแยงความไมเขาใจ การถูกเอาเปรียบกดดัน จะมีความทุกขทรมาน เปน

ชีวิตที่หักมุมหักเหอยูตลอดเวลา ชีวิตมักข้ึนๆ ลงๆ ไมคอยราบรื่นนัก เปนชีวิตที่

ตองเริ่มตนใหมอยูเสมอ นับหนึ่งไมถึงรอย ยังมีดาวเสาร 7 (ดาวแหงโทษทุกข 

อุปสรรค) เขามา ที่หมายถึง โทษทุกข อุปสรรคปญหา ที่ตองแบกรับไมจบไมสิ้น 

จะตองแบกรับภาระการงานที่นัก อาจจะมีภาระหนี้สินใหแบกรับดวย บางชวงของ

ชีวิตอาจจะพบกับความสําเร็จในขณะหนึ่ง แตเมื่อดวงตก อะไรที่เคยมีเคยสราง

เอาไว ก็อาจจะมะลายหายสิ้นไปจนไมเหลืออะไรเลยก็ได  ชีวิตจะตองทุกขทรมาน

จากปญหาในเรื่องของโรคภัยไขเจ็บ ใหระวังการผาตัดผาเจาะ การเกิดอุบัติเหตุ 

ความเสียหายอยางรวดเร็ว และรุนแรง การทะเลาะวิวาท ความขัดแยงตางๆ 

หรืออาจที่จะมีคดีความ ที่ถึงคุกถึงตะราง ระบบประสาทจะมีปญหา  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

โรคหัวใจความดัน การหมุนเวียนเลือดที่ผิดปกติ การปวดหัว สายตา และยัง

รวมถึงขอกระดูกตางๆ อาจที่จะมีปญหา เปนตน... 

 

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 73 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะ

วา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมา

กอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   73    
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 73 นี้  จะถูกเอา

เปรียบกดดัน จะมีความทุกขทรมาน เปนชีวิตที่หักมุมหักเหอยูตลอดเวลา ชีวิตมัก

ข้ึนๆ ลงๆ ไมคอยราบรื่นนัก ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธ

กับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อ

หมายเลข 36 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวก

ถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   74     ผูมีชีวิตที่ผานเลย  
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    74   
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๒  ดาวจันทร หมายถึงดาวแหง

ความสุภาพออนโยน มักจะออนนอกแข็งใน ภาพนอกดูเปนคนนุมนวล อําพราง

สวนลึกไมใหใครเห็น ยากที่ใครจะทายใจไดงาย โดยธรรมชาติแลวเปนคนชางคิด

ชางฝน คิดมาก แตสวนใหญแลวไดแตคิดวาดฝนวางแผนเอาไว แตไมสามารถ

ทําใหสําเร็จไดงายนัก เปนคนซอนบุคลิกไดดี ถาตัดสินใจทําอะไรแลวชอบถือเอา

ตัวเองเปนหลัก มักเขาขางตนเอง และถือวาเปนคนที่รักพวกพอง บางครั้งก็มักจะ

ออนไหวจิตใจรวนเร จึงถูกกระแสสังคมหรือพวกมากลากไปได เปนผูที่ไมยอมให

ใครมาลองดีหรือลูบคมได ถาสูทางตรงไมไดก็มักจะอาฆาตและหาทางลางแคน

ในภายหลัง    

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   74 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  74   นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 2 ดาวจันทร 

โดยมีเลข 7 ดาวเสาร (ดาวแหงโทษทุกข อุปสรรค)  และเลข 4 ดาวพุธ เขามา

สัมพันธกดดัน จะทําใหชีวิตไมมีความกาวหนา ไปไมถึงจุดหมาย คอนขางเพอฝน 

เปนคนชอบกังวล ทําใหมีเรื่องทุกขใจเสมอ จะทําใหชีวิตตองพบกับปญหาตางๆ 

ไมรูจักจะจบสิ้นไดงายๆ  ใหระวังการจะถูกใสรายปายสีจากเพ่ือนรวมงาน จนทํา

ใหตกจากตําแหนงหนาที่การงาน ชีวิตมักจะข้ึนลงหาความแนนอนไดยาก หนาที่

การงานจะไมมั่นคงถาวร ชีวิตจะมีแตเรื่องของความทุกข ความผิดหวัง  

กลายเปนคนอมทุกข ชีวิตคูสมรส ไมมีความแนนอน เปนชีวิตที่มีแตความทุกข 

ความเศราหมอง ความสําเร็จไดนั้นตองมาจากความอดทนและดวยความ

พยายามอันเหนื่อยยาก กวาที่จะพบเปาหมายในชีวิตตองใชความอดทนและความ

พยายามเปนอยางมาก จะมีอันตรายที่แอบแฝง ซอนตัวอยู ใหระวังสุขภาพที่

เก่ียวกับ อุบัติเหตุ การถูกทําราย ดวยของมีคมตางๆ การผาตัดผาเจาะ ระบบ

น้ําๆ  ระบบสมดุลย  ระบบฮอรโมนตางๆ ในรางกายจะผิดปกติ  และยังรวมไป

ถึงระบบยอยอาหาร ระบบขับถายจะมีปญหา อวัยวะภายใน และเนื้องอกตางๆ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 74 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะ

วา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมา

กอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   74    
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 74 นี้ จะทําใหชีวิต

ไมมีความกาวหนา ไปไมถึงจุดหมาย คอนขางเพอฝน เปนคนชอบกังวล ทําใหมี

เรื่องทุกขใจเสมอ จะทําใหชีวิตตองพบกับปญหาตางๆ ไมรูจักจะจบสิ้นไดงายๆ 

ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหได

หมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 24 (พอใช

ปานกลาง) 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข    75     ผูที่มีแตเรื่องโกลาหล   
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    75  

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๓  ดาวอังคาร หมายถึงดาวแหง

ความกลวหาญ รักอิสระไมวาจะเปนคําพูดหรือการกระทําใด ๆ ไมชอบใหใครมา

วางกรอบ ตีกรอบชีวิต อาจจะมีความขัดแยงกับตัวเองบาง คือหย่ิงถือดี แตใน

ขณะเดียวกันก็มักจะออนไหวไดงาย เชื่อใจคนงายและถูกยุยงไดงาย เปนคนกลา

แข็ง มีทิฐิสูงชอบเอาชนะ ไมชอบใหใครมาขัดมาหาม อยากอยูไดอยู อยากไปไดไป

จึงจะพอใจนัก รักความยุติธรรม เปนคนพูดจาตรงไปตรงมา มองโลกในแงที่ดี 

อะไรจะเกิดก็ใหเกิดไมคิดมากนักในผลที่จะไดตามมา ทุกอยางอยูที่ความพึงพอใจ

เปนหลัก ชอบใหคนพูดดีพูดชมดวยจึงจะพอใจ ไมชอบการขัดคอ   

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   75 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  75  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 3 ดาวอังคาร 

(ดาวอุบัติเหตุ คดีความ)  โดยมีเลข 7 ดาวเสาร (ดาวแหงโทษทุกข อุปสรรค)  และ

เลข 5 ดาวพฤหัสบดี เขามาสัมพันธกดดัน สงผลให ชีวิตมักจะไมประสบ

ความสําเร็จ มีแตเรื่องยุงเหยิงปนปวน จะพบกับเรื่องโกลาหลวุนวายตางๆ อยู

เสมอ และในขณะที่ชีวิตกําลังพบกับความสําเร็จรุงโรจน ก็อาจที่จะลมลงมาได

อยางฉับพลัน เหมือนวิมานพังทลาย เชน ธุรกิจหนาที่การงาน ความรัก และ

การเงิน ที่กําลังไปไดดี แตตองมาสูญเสียอยางไมคาดคิดที่ปจจุบันทันดวน  มักจะ

ไมเชื่อใจใครทําอะไรจะครึ่งๆ กลางๆ ชีวิตดําเนินไปอยางมั่นคงไดยาก จะมีเรื่อง

ทุกขเรื่องเศรา และความผิดหวังแอบแฝงอยู จะมีชีวิตคูในเรื่องของความรักที่ไม

คอยราบรื่นแนนอนนัก ชีวิตบางครั้งกลายเปนการถดถอย ถอยหลังก็ได เปนวิถี

ชีวิต ที่มักจะมีเหตุการณที่ไมคาดคิดมาผลิกผันชีวิตใหเปลี่ยนแปลงไปอยางไมทัน

ตั้งตัว ชีวิตของทานมักจะประสบกับอุบัติเหตุตางๆ ไดงาย การหลงผิดที่ไดเขา

เก่ียวของกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย จนอาจจะเกิดคดีความ ขอพิพาทความขัดแยง 

หรือคุกตะราง ใหระวังของแหลมคม อาวุธจะมาทํารายตน และจะมีโรคภัยไขเจ็บ

เบียดเบียนที่เรื้อรัง ระบบประสาทตาง ๆ กลามเนื้อ และกระดูก จะมีปญหาที่

ผิดปกติ 
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              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 75 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะ

วา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมา

กอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   75      
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 75 นี้ จะไมประสบ

ความสําเร็จ มีแตเรื่องยุงเหยิงปนปวน จะพบกับเรื่องโกลาหลวุนวายตางๆ อยู

เสมอ ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหได

หมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 24 จะเปน

หมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข   76     ผูมีชีวิตที่แสนจะอับเฉา 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข  76 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๔  ดาวพุธ หมายถึงดาวแหง

ความมีไหวพริบ ชั้นเชิงในการพูดที่ดี เปนคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง คอนขาง

ดื้อ มักจะเปนนักคิดนักวางแผน บางครั้งชอบฝนเกินจริง คิดทําหรือตัดสินใจใดๆ 

แลวนั้นก็จะยึดติดในสิ่งนั้นๆ วาจะตองดี จึงทําใหการตัดสินใจบางอยางมีโอกาส

ที่จะผิดพลาดไดสูง มักจะสรางสรรความคิดและมุมมองที่แปลกไปจากสิ่งเดิมๆ 

ใหกับสังคม  ชอบทําอะไรที่ไมซ้ําแปลกและแหวกแนวไมเหมือนใคร บุคคลเลข ๑๓ 

ภายนอกดูเหมือนเปนคนที่เขมแข็ง แตจริงแลวลึกๆ เปนคนรวนเรหาความ

แนนอนไดยาก ไมชอบใหใครทาทาย มักจะเปนคนที่มีความคิดเห็นขัดแยงกับผูอ่ืน

เสมอ    

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   76 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  76  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 4 ดาวพุธ โดย

มีเลข 7 ดาวเสาร (ดาวแหงโทษทุกข อุปสรรค)  และเลข 6 ดาวศุกร เขามา

สัมพันธกดดัน ถือวาเปนเลขที่ใหโทษตองระวังชีวิตจะอับเฉา บานแตกสาแหรก

ขาด จึงสงผลใหชีวิตมักจะพบอุปสรรคอยางมาก ผิดหวังในดานความรัก 

ครอบครัวแตกราว จะตกต่ําในบ้ันปลายของชีวิต ชีวิตในเรื่องของความรัก มักจะ

รางคู หรือตกพุมหมาย และดวยความเปนเลขคูศัตรู และยังรวมกันได เลข 13 ที่

เปนเลขรายย่ิงเติมความโชครายใหรุนแรงย่ิงข้ึนถือวาเปนเลขที่ตองหามไมเหมาะ

แกการนํามาใช ไมวาจะเปน ชื่อ หรือนามสกุลก็ตาม  ใหระวังการเกิดอุบัติเหตุทุก

รูปแบบ การผาตัดผาเจาะ รถควํ่า การถูกอาวุธของมีคมทิ่มแทง การถูกทําราย 

การถูกฟองรองคดีความ คุกตะราง ผูใหญจะใหโทษ และกดดัน จะมีปญหาที่

สายตา ใหระวังสุขภาพที่เก่ียวกับชองทอง เชน ระบบยอยอาหาร ไต กระเพาะ

ปสสาวะอักเสบ เปนตน... 

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 76 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้  
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เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณ

ข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   76    
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 76 นี้  จะอับเฉา 

บานแตกสาแหรกขาด จึงสงผลใหชีวิตมักจะพบอุปสรรคอยางมาก ผิดหวังใน

ดานความรัก ครอบครัวแตกราว จะตกต่ําในบ้ันปลายของชีวิต ควรที่จะตั้งชื่อให

ไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ 

ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 24 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดี

แหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข   77     ผูแสนจะทุกข ทุกข 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   77     

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๕  ดาวพฤหัสบดี หมายถึงดาว

แหงความมีปญญา มีเหตุผล มีหลักการที่ดี  คิดและตัดสินใจอะไรไดเร็ว เปนคนที่

เกงในการแกไขปญหาย่ิงปญหาเฉพาะหนา เปนคนที่มีกาลเทศะ ชอบบน ชอบสั่ง 

ชอบสอน จึงมักจะเปนคนที่จูจ้ีจุกจิก หากเห็นอะไรไมถูกตอง ก็จะแสดงความ

คิดเห็นและพูดออกมาทันที บางครั้งอาจจะนําปญหามาใหในภายหลังได เปนคนที่

คบคนงาย มีอัธยาศัยดี ดูสุภาพนุมนวล และใหความเปนกันเองกับทุกๆ คน มี

เหตุผลที่ดี มีมุมมองโลกทัศนที่กวางไกล เปนคนที่สูชีวิตไมยอมแพตออะไรงายๆ 

เกิดมาเพ่ือเสียสละ แตก็ไดดีมีความสําเร็จและเปนที่ยอมรับทางสังคม เปนคนที่

ไมยอมแพอะไรงายๆ และไมยอมใหใครมากดข่ีขมเหงรังแก ดูดีมีเสนหไมขาด

ความรัก มีจิตที่เปนกุศลดีงาม   

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   77 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  77  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 5 ดาว

พฤหัสบดี โดยมีเลข 7 ดาวเสาร (ดาวแหงโทษทุกข อุปสรรค)  เขามาสัมพันธ

กดดันถึงสองดวง บงบอกความทุกขเปนสองเทา ชีวิตจะประสบชะตากรรมรายๆ 

สองเทาขวางหนา และจะมีโรคภัยมาเบียดเบียนบ่ันทอนอยูเสมอเปนชีวิตที่จะตอง

อยูกับปญหาทุกรูปแบบ หนาที่การงานอาจจะเจอปญหาทําใหตกจากตําแหนง

หนาที่  การงานไมอาจมั่นคงย่ังยืนถาวร งานทุกอยางหากไมทําเองมักจะพบกับ

ความลมเหลว บางชวงของชีวิตอาจจะตองพบกับภาวะคับขันลําเค็ญอยางที่สุด 

สุขภาพไมคอยดี ชีวิตมักจะกําพรา ถือวาเปนหมายเลขที่ไมคอยดี  ระวังคนอิจฉา

ริษยา อาจจะถูกปองราย คุกคาม จะไดรับทุกขจากกรรมเกาที่มองไมเห็น บ้ัน

ปลายชีวิตมักจะถูกปลอยใหอยูอยางโดดเดียว ชีวิตมักจะประสบอุบัติเหตุ การ

ผาตัด การทะเลาะวิวาท การถูกของมีคม อาวุธมีด ปน หรือบาดเจ็บจาก เข้ียวงา 

ขอกระดูก กลามเนื้อ และผิวหนังจะมีปญหา ระวังภูมิแพตางๆ เปนตน... 

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 77 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้  
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เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณ

ข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   77 
    

       สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 77 นี้ จะประสบชะตา

กรรมรายๆ สองเทาขวางหนา และจะมีโรคภัยมาเบียดเบียนบ่ันทอนอยูเสมอเปน

ชีวิตที่จะตองอยูกับปญหาทุกรูปแบบ หนาที่การงานอาจจะเจอปญหาทําใหตก

จากตําแหนงหนาที่  ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับ

นามสกุลนี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อ

หมายเลข 23 (หามผูชาย) จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดี

ในทางบวกถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข   78     ผูระส่ําระสายดวยความทุกข  
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    78 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๖  ดาวศุกร หมายถึงความรัก 

ความสุข ความสมหวัง มักเปนคนที่มีเสนห ดึงดูดใจใหคนชอบคนรักไดงาย มีปฎิ

ภานวองไวเขากับคนไดทุกระดับ อานความรูสึกและเขาใจในอารมณคนไดดี  มักมี

ผูใหญใหการสงเสริม และอุปถัมภคํ้าจุนอยูตลอด  เวลา เปนคนที่สุภาพโรแมนติก 

รักความยุติธรรม มองโลกในแงดี ชอบความดูดีมีรสนิยมเปนของตัวเอง มีมิตร

สหายมาก ใจกวางกลาไดกลาเสีย ชอบสังคม จึงเหมาะที่กับอาชีพนักปกครอง 

นักบริหาร นักการคา นักพูดที่เกงมีเสนห มีรสนิยมทางศิลปและการละคร มี

อํานาจดึงดูดคนรอบขางเฉพาะตัวที่ดีมาก จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของโชคลาภและ

เงินทอง 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   78 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  78  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 6 ดาวศุกร 

โดยมีเลข 7 ดาวเสาร (ดาวแหงโทษทุกข อุปสรรค)  และเลข 8 ดาวราหู (ดาวแหง

ความหลงที่ผิดพลาด)  เขามาสัมพันธกดดัน จึงสงผลใหชีวิตตองจะพบกับความ

ระส่ําระสาย ทําใหเกิดความอลเวง ชีวิตตองวุนวาย ประสบแตเรื่องรายๆ และจะ

มักพบกับอุปสรรค เกิดความยุงยากในชีวิตอยูบอยๆ มักจะถูกผูใหญกดดันและ

ใหโทษ การถูกกลั่นแกลง ถูกคนอิจฉาริษยา ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกแยงชิงเอา

ความดีความชอบที่ทํามา การถูกจํากัดอํานาจ การตกจากตําแหนง การถูกใส

รายปายสี แสดงถึงความวิบัติ การหลงมัวเมาที่ผิดและดวยความใจออนไวเนื้อ

เชื่อใจคนที่งาย อาจที่จะนําความลมเหลวหรือความหายนะมาใหได ไมวาจะทํา

อะไรตองรอบคอบใหมากๆ ชีวิตมักจะประสบอุบัติเหตุ การผาตัด การทะเลาะ

วิวาท การถูกของมีคม อาวุธมีด ปน หรือบาดเจ็บจาก เข้ียวงา ขอกระดูก 

กลามเนื้อ ระบบสืบพันธ และผิวหนังจะมีปญหา ระวังโรคภูมิแพตางๆ เปนตน... 
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              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 78 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะ

วา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมา

กอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   78    
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 78 นี้  จะพบกับ

ความระส่ําระสาย ทําใหเกิดความอลเวง ชีวิตตองวุนวาย ประสบแตเรื่องรายๆ 

และจะมักพบกับอุปสรรค เกิดความยุงยากในชีวิตอยูบอยๆ มักจะถูกผูใหญ

กดดันและใหโทษ ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุล

นี้ เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 

36 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวกถึง 80 

คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข   79     ผูที่อยูอยางสุดแสนจะทรมาน 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    79 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๗  ดาวเสาร หมายถึงดาวแหง

ความอดทน ความมุงมั่น ความเพียรพยายาม คอนขางที่จะรักความอิสระ ไม

ชอบอยูในกรอบ มีความคิดเห็นเปนของตัวเองอยางเดนชัด ไมชอบตามแบบใคร 

และไมชอบใหใคนมาบังคับ อยากอยูไดอยู ถาอยากไปตองไดไป ใครจะมาหาม

ไมได เปนคนที่มีโลกสวนตัว ไมชอบความวุนวาย ชอบใชความคิดและเหตุผลตาม

มุมมองของตัวเอง ไมคอยที่จะพูดเรื่องไรสาระ คําพูดมีหลักการและเหตุผลที่ดี 

ใชชีวิตดวยความพอเพียง ไมใครยินดีในความฟุงเฟอวา จะตองร่ํารวยมาก หาก

จะขอเพียงแคมีเงินพอเปนหลักประกันของชีวิตเทานั้นก็พอ จะใชชีวิตอยางมีสติ

อยูตลอด เปนคนที่สูชีวิตที่ดี   

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   79 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  79  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 7 ดาวเสาร 

(ดาวแหงโทษทุกข อุปสรรค)  โดยมีเลข 7 ดาวเสาร (ดาวแหงโทษทุกข อุปสรรค)  

และเลข 9 ดาวเกตุ เขามาสัมพันธกดดัน ทําใหในบางชวงของชีวิตจะประสบ

ความสําเร็จอยางโลดโผน และในขณะเดียวกันก็อาจจะพบกับความลมเหลวได

อยางฉับพัน แตก็อยูภายใตของอิทธิพลดาวเสาร 7 ที่เปนดาวแหงความทุกข  

อุปสรรคปญหาและความอัปโชค ทําใหชีวิตจะตองตอสูและดิ้นรนกับปญหาไมจบ

ไมสิ้น จะมีปญหาเขามาใหแกไขและรับผิดชอบในทุกรูปแบบของปญหา ถือวาเปน

ชีวิตที่จะตองเหน็ดเหนื่อยไปทั้งชีวิต ชีวิตพบกับสภาวะคับขันลําเค็ญอยางสุดขีด 

ถูกศัตรูปองราย ถูกกลั่นแกลง ถูกอํานาจมืดคุกคามทําใหตองพบกับความผัน

ผวนอยางรุนแรงเสมอ ปญหาครอบครัวเกิดจุดแตกหัก เปนชีวิตที่ตองเหนื่อย

อยางมากทั้งกายและใจ  จะไดรับทุกขจากกรรมเกาที่มองไมเห็น บ้ันปลายชีวิต

มักจะถูกปลอยใหอยูอยางโดดเดียว  ชีวิตมักจะประสบอุบัติเหตุ การผาตัด การ

ทะเลาะวิวาท การถูกของมีคม อาวุธมีด ปน หรือบาดเจ็บจาก เข้ียวงา ขอกระดูก 

กลามเนื้อ และผิวหนังจะมีปญหา ระวังภูมิแพตางๆ เปนตน... 
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              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 79 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะ

วา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมา

กอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   79    
 

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 79 นี้  จะประสบ

ความสําเร็จอยางโลดโผน และในขณะเดียวกันก็อาจจะพบกับความลมเหลวได

อยางฉับพัน ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ 

เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 19 

(หามผูหญิง) จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีในทางบวกถึง 

80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
 
 
 
 
 
 
 



183 

ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   80     ผูถูกขมเหงรังแก 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   80 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๘  ดาวราหู หมายถึงดาวแหงชั้น

เชิงและเลหเหลี่ยม ความยึดติดดันทุรัง มักเปนคนที่มีสติปญญาแตกฉาน เขาใจ

อะไรไดงาย สามารถหย่ังรูอะไรลวงหนาไดอยางรวดเร็ว ทําอะไรมักจะตามใจฉัน

เอง ภายนอกดูเปนผูใหญที่มีระเบียบวินัย เฉลียวฉลาด แตภายในจิตใจจะ

เดียวดายตองการคนเขาใจและเห็นใจ เปนคนที่เกิดมาเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนและ

สังคมไดดีในปญหาที่มีเขามา แตพอถึงในเวลาของปญหาตัวเองนั้นกับพ่ึงภาใคร

ไดแสนยากเย็นนัก บางครั้งในความคิดบางอยางนั้นเวลาตัดสินใจอะไรไปแลวนั้น 

จะไมยอนกลับมาคิดและเปลี่ยนใจในภายหลังไดงายๆ จนคนอ่ืนอาจจะมองวาดื้อ

รั้นดันทุรัง   

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   80 
 

          บุคคลในอิทธิพลเลข  80  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 8 ดาวราหู 

(ดาวแหงความหลงที่ผิดพลาด)  โดยมีเลข 8 ดาวราหู (ดาวแหงความหลงที่

ผิดพลาด)  และเลข 0 ดาวมฤตยู เขามาสัมพันธกดดัน จึงสงผลใหชีวิตมักถูก

คุกคาม กดดันกลั่นแกลง การถูกจํากัดอํานาจ การถูกอิจฉาริษยา การถูกแยงชิง

ตําแหนงหนาที่การงาน หรือผูมีอํานาจที่ไมเปนธรรมรังแก  ตองระวังการคบหา

สมาคมกับใคร ตองใสใจในการคบหา เพราะจะนําความพินาศมาใหได ความ

ลมเหลวในชีวิตมักจะเกิดจากการแนะนําผิด ๆ จากเพ่ือนฝูง หุนสวนหรือหมูคณะ

ชักพาไป ดังนั้นตองระวังรอบครอบใหมากในการคบคน ตองระวังเรื่องโลกียจะ

พาใหเสียหายทําใหเกิดความโศกเศรารุนแรงในชีวิต  จะมีเบ้ืองหลังใหเขาติฉิน

นินทาได ความรักมักจะมีปญหาเรื่องรักสามเสา เรื่องชูสาวไดงาย และมักจะตก

อยูในสิ่งแวดลอมที่ไมดีถูกขมข่ีรอบดาน มีคนใชอํานาจกดข่ีและยังมีวิญญาณชั่ว

รายมาคอยคุกคามอยูตลอดเวลา ชีวิตมักจะมีเหตุที่ทําใหเกิดอันตรายอยูเสมอ  

ระวังการเกิดอุบัติเหตุในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการผาตัดผาเจาะ รถควํ่า การถูก

อาวุธของมีคมทิ่มแทง การถูกทําราย การถูกฟองรองคดีความ  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

การติดคุก ติดตะราง ผูใหญจะใหโทษและกดดัน จะมีปญหาที่สายตา ใหระวัง

สุขภาพเอาไวบาง ไดแก...ไมเกรน โรคตับ โรคไต เปนตน... 

 

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 80 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะ

วา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมา

กอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   80    
 

          สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 80 นี้ จะถูกคุกคาม 

กดดันกลั่นแกลง การถูกจํากัดอํานาจ การถูกอิจฉาริษยา การถูกแยงชิงตําแหนง

หนาที่การงาน ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ 

เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก...ชื่อหมายเลข 15...

ชื่อหมายเลข 24 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะสงผลดีใน

ทางบวกถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   81     ผูมีหลักประกันที่ขาดหาย 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   81 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๙ ดาวเกตุ  หมายถึงดาวแหง

การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปนคนที่เกิดมามีสัญชาตญาณแหงการให

มาตั้งแตเกิด มักจะทําคุณคนไมข้ึน ทําดีเทาไรไมมีใครเห็น ( ปดทองหลังพระ ) 

เปนคนที่มีความจริงใจกับคนทุกคน เปดเผย ตรงไปตรงมา ทําอะไรมักคิดวาถา

เราเต็มที่กับใคร ใครคนนั้นก็ตองเต็มที่กับเราเชนกัน แตผลที่ไดมาไมเคยเปน

เชนนั้นเลย  มักจะพบกับคนที่ไมมีความจริงใจ คนหลอกลวง เปนคนที่มีความ

ตั้งใจจริงเวลาทําอะไร บางครั้งมักตัดสินใจทําอะไรดวยอารมณชั่ววูบ จึงถูกมอง

วาดื้อรั้น  เปนคนที่ปากกับใจตรงกันคิดอยางไรก็พูดไปตามนั้น เปนคนที่มีลาง

สังหรณที่ดี มีจิตสัมผัสที่สูง 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   81 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  81  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 9 ดาวเกตุ 

โดยมีเลข 8 ดาวราหู (ดาวแหงความหลงที่ผิดพลาด)  และเลข 1 ดาวอาทิตย เขา

มาสัมพันธกดดัน จึงทําใหชีวิตที่รุงโรจนไดรับความตกต่ํา ชีวิตมักจะกําพรา ขาด

หลักประกันของชีวิต อาจจะตองพลัดพลากจากบิดา มารดา ชีวิตอยูไมเปนที่ ถา

เปนหญิงจะตกพุมหมายไรสามี ถูกอริศัตรูปองราย ชีวิตครอบครัวแตกแยก

แตกราว เปนชีวิตที่จะตองพบกับความผิดหวังขมข่ืนย่ิงในเรื่องของความรัก ย่ิง

แสนจะเจ็บปวด ไมวาจะทํากิจการงานใดก็จะตองพบกับอุปสรรคปญหาตาง ๆ 

ไมจบไมสิ้น หมายเลข ๘๑ เปนหมายเลขตองหามสําหรับคุณผูหญิง เพราะจะทํา

ใหผิดหวังในเรื่องของความรักในทุกรูปแบบจะทําใหเปนหมายกอนวัยอันควร 

ชีวิตรักหาความลงตัวไดยาก อาจจะไมไดแตงงาน หรือแตงงานชา การไดคูที่แก

กวา อาจจะเปนหมายมาแลวก็ได  บ้ันปลายชีวิตจะตองทุกขทรมานกับโรคราย 

ชีวิตมักจะเกิดอุบัติเหตุ การผาตัด การทะเลาะวิวาท การถูกทําราย การถูก

ฟองรองคดีความ การถูกของมีคม อาวุธมีด ปน ขอกระดูก กลามเนื้อ และ

ผิวหนังจะมีปญหา (สวนใหญแลวจะมีตําหนิ หรือแผลเปน) 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 81 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะ

วา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมา

กอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 
นามสกุลท่ีถอดรหัสได หมายเลข   81 
    

         สงผลใหตัวบุคคลที่มีนามสกุล ที่ถอดรหัสไดหมายเลข 81 นี ้จะทําใหชีวิตที่

รุงโรจนไดรับความตกต่ํา ชีวิตมักจะกําพรา ขาดหลักประกันของชีวิต อาจจะตอง

พลัดพลาก  ควรที่จะตั้งชื่อใหไดหมายเลขที่ดี ใหมีความสัมพันธกับนามสกุลนี้ 

เพ่ือใหไดหมายเลขผลรวมของ ชื่อ+สกุล ที่ดีอีกดวย อันไดแก... ชื่อหมายเลข 23 

(หามผูชาย)...ชื่อหมายเลข 24 จะเปนหมายเลขคูที่สมดุลยที่ดีแหงชื่อที่สุด จะ

สงผลดีในทางบวกถึง 80 คะแนน 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   ๘๒     ผูที่ลอยไปตามวิบากกรรม 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    82 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๑  ดาวอาทิตย หมายถึงดาว

แหงความเปนผูนํา เปนคนที่ถือเกียรติ คอนขางจะมีความมั่นใจในตัวเองสูง มี

ความทะเยอทะยานที่ดี ชอบแสวงหาสิ่งแปลกใหม ไมชอบทําซ้ําซากแบบใคร เปน

คนที่มีความตั้งใจอันแนวแน รักอิสระ ไมชอบอยูใตบังคับงบัญชาของใคร ไมชอบ

ใหใครมาบังคับ กลาที่จะตัดสินใจทํากิจการงานใหญ และไมหว่ันไหวตออุปสรรค

ปญหาเบ้ืองหนาเลย เปนคนใจปากลาไดกลาเสีย  เปนคนที่เฉลียวฉลาด  เรียนรูไว 

เขาใจจงายและแตกฉาน  เปนคนที่ถือศักดิ์ศรีมาก ไมชอบใหใครมาดูถูกและดู

หมิ่นศักดิ์ศรี  และเปนคนที่เจ็บแลวไมจํา ไมเอาปมดอยใหใครเห็น  

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   82 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  82  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 1 ดาวอาทิตย 

โดยมีเลข 8 ดาวราหู (ดาวแหงความหลงที่ผิดพลาด) และเลข 2 ดาวจันทร เขา

มาสัมพันธกดดัน จึงสงผลใหชีวิตเต็มไปดวยปญหา และความขัดแยง มักจะ

วาเหวและหงอยเหงา จะมีคนคอยเบียดบังความดีความชอบ ทําใหตัวเองปลอย

ตัวลอยละลองไปตามบุญตามกรรม ชีวิตมักจะมีเรื่องทุกข ความผิดหวังแอบแฝง

อยู บางครั้งกลายเปนคนที่อมทุกข ชีวิตมักจะกําพรา ผิดหวังในเรื่องของความ

รัก ไมมีความสุขในชีวิตสมรส ตองพลัดพรากจากคนที่รักกันคนละทิศละทาง 

หนาที่การงานจะถูกเบียดเบียบแยงชิงยศตําแหนง ถูกเอาเปรียบ ตองแบก

รับภาระและความรับผิดชอบคอนขางสูงในหนาที่การงาน ระวังภาระหนี้สินตางๆ 

จะเกิดข้ึนอยางไมคาดคิด ใหระวังการเกิดอุบัติเหตุในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการ

ผาตัดผาเจาะ รถควํ่า การถูกอาวุธของมีคมทิ่มแทง การถูกทําราย การถูก

ฟองรองคดีความ การที่เขาไปเก่ียวของกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย การติดคุก ติด

ตะราง ผูใหญจะใหโทษ และกดดัน ใหระวังสุขภาพเอาไวบาง ไดแก...ไมเกรน โรค

ตับ โรคไต กระดูก และกลามเนื้อจะมีปญหา เปนตน... 
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              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได หมายเลข 82 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะ

วา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมา

กอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข   83     ผูที่เสียหายแตกหักอยูเสมอ 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    83   
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๒  ดาวจันทร หมายถึงดาวแหง

ความสุภาพออนโยน มักจะออนนอกแข็งใน ภาพนอกดูเปนคนนุมนวล อําพราง

สวนลึกไมใหใครเห็น ยากที่ใครจะทายใจไดงาย โดยธรรมชาติแลวเปนคนชางคิด

ชางฝน คิดมาก แตสวนใหญแลวไดแตคิดวาดฝนวางแผนเอาไว แตไมสามารถ

ทําใหสําเร็จไดงายนัก เปนคนซอนบุคลิกไดดี ถาตัดสินใจทําอะไรแลวชอบถือเอา

ตัวเองเปนหลัก มักเขาขางตนเอง และถือวาเปนคนที่รักพวกพอง บางครั้งก็มักจะ

ออนไหวจิตใจรวนเร จึงถูกกระแสสังคมหรือพวกมากลากไปได เปนผูที่ไมยอมให

ใครมาลองดีหรือลูบคมได ถาสูทางตรงไมไดก็มักจะอาฆาตและหาทางลางแคน

ในภายหลัง    

 

ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   83 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  83  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 2 ดาวจันทร 

โดยมีเลข 8 ดาวราหู (ดาวแหงความหลงที่ผิดพลาด)  และเลข 3 ดาวอังคาร 

(ดาวอุบัติเหตุ คดีความ)  เขามาสัมพันธกดดัน  ทําใหชีวิตมักพบกับความผันผวน

ในชีวิตอยางรุนแรงมักจะมีเหตุทําใหเสียหายแตกหักอยูเสมอ จะมีอุบัติเหตุรุนแรง

เก่ียวกับการผาตัดในชีวิต อาจจะตองเขาไปผูกพันกับคนมีสี ตํารวจ ทหาร นักเลง 

อันธพาล นักกฎหมาย อาจจะมาในรูปแบบของเพ่ือน คูคาคูธุรกิจ หรือการจะเปน

ศัตรูก็ได ตองระวังในเรื่องของความเชื่อ เรื่องวิญญาณ เรื่องทรงเจาเขาผี จะ

หลงงมงายไดงาย หรือแมแตการเบียดเบียบสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ วิญญาณราย เจาที่เจา

ทางที่เราอยูอาศัย อาจจะเลนงานเราโดยไมรูตัวก็เปนไปได ถือวาเปนชีวิตที่

แตกหักทําลาย จะหาความมั่นคงไดยาก ไมวาจะทําอะไรก็แลวแตมักจะไดดีแต

ตอนเริ่มตน สุดทายก็ลมเหลวตามเคย เปนชีวิตที่มักจะมีอันตรายที่แอบแฝง ซอน

ตัวอยู ใหระวังการเกิดอุบัติเหตุทุกรูปแบบ การผาตัดผาเจาะ รถควํ่า การถูก

อาวุธของมีคมทิ่มแทง การถูกทําราย การที่เขาไปเก่ียวของกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย 

การถูกฟองรอง คดีความ การติดคุก ติดตะราง ผูใหญจะใหโทษ  ระบบน้ําๆ  

ระบบสมดุลย  ระบบฮอรโมนตางๆ ในรางกายจะผิดปกติ   
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และยังรวมไปถึงกลามเนื้อ กระดูก ระบบยอยอาหาร ระบบขับถายจะ อวัยวะ

ภายใน และเนื้องอกตามสวนตางๆ จะเปนปญหา  

 

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 83 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะ

วา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมา

กอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข   84     ผูสูญเสียอยางใหญหลวง  
  
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    84  

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๓  ดาวอังคาร หมายถึงดาวแหง

ความกลาหาญ รักอิสระไมวาจะเปนคําพูดหรือการกระทําใดๆ ไมชอบใหใครมา

วางกรอบ ตีกรอบชีวิต อาจจะมีความขัดแยงกับตัวเองบาง คือหย่ิงถือดี แตใน

ขณะเดียวกันก็มักจะออนไหวไดงาย เชื่อใจคนงายและถูกยุยงไดงาย เปนคนกลา

แข็ง มีทิฐิสูงชอบเอาชนะ ไมชอบใหใครมาขัดมาหาม อยากอยูไดอยู อยากไปไดไป

จึงจะพอใจนัก รักความยุติธรรม เปนคนพูดจาตรงไปตรงมา มองโลกในแงที่ดี 

อะไรจะเกิดก็ใหเกิดไมคิดมากนักในผลที่จะไดตามมา ทุกอยางอยูที่ความพึงพอใจ

เปนหลัก ชอบใหคนพูดดีพูดชมดวยจึงจะพอใจ ไมชอบใหใครมาขัดคอ 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   84 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  84  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 3 ดาวอังคาร 

(ดาวอุบัติเหตุ คดีความ)  โดยมีเลข 8 ดาวราหู (ดาวแหงความหลงที่ผิดพลาด)  

และเลข 4 ดาวพุธ เขามาสัมพันธกดดัน จึงสงผลชีวิตจะตองพบกับความผิดหวัง 

ลมเหลวไดอยางไมคาดคิด ในชีวิตนี้มักจะไดรับความเดือดรอน และการสูญเสีย

อยางใหญหลวง มักประสบชะตากรรมอยางรุนแรง จึงควรที่จะตองระวังอยาเชื่อ

ใจใครงายๆ เพราะจะถูกชักจูง หวานลอมจากผูที่ไมหวังดีทําใหหลงผิดไดงาย 

การพลิกผันหักโคนอยางไมคาดคิดของจังหวะชีวิตทั้งที่กําลังจะไปไดดวยดีก็ตาม 

ชีวิตสมรสไมแนนอนราบรื่น มักจะแตงงานไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เปนชีวิตที่ข้ึน ๆ 

ลง ๆ จะหาความลงตัวไดยาก  วิถีชีวิตมักจะมีเหตุการณที่ไมคาดคิดมาผลิกผัน

ชีวิตใหเปลี่ยนแปลงไปอยางไมทันตั้งตัว  ชีวิตของทานมักจะประสบกับอุบัติเหตุ 

ของมีคม สัตวเข้ียวงา ตางๆ ไดงาย การหลงผิดที่ไดเขาเก่ียวของกับสิ่งที่ผิด

กฎหมาย จนอาจจะเกิดคดีความ ขอพิพาทความขัดแยง หรือคุกตะราง ใหระวัง

ของแหลมคม อาวุธจะมาทํารายตน และจะมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนที่เรื้อรัง 

ระบบประสาทตางๆ  

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 84 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้  
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เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณ

ข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   85     ผูเห็นผิดเปนชอบ 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    85  

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๔  ดาวพุธ หมายถึงดาวแหง

ความมีไหวพริบ ชั้นเชิงในการพูดที่ดี เปนคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง คอนขาง

ดื้อ มักจะเปนนักคิดนักวางแผน บางครั้งชอบฝนเกินจริง คิดทําหรือตัดสินใจใดๆ 

แลวนั้นก็จะยึดติดในสิ่งนั้นๆ วาจะตองดี จึงทําใหการตัดสินใจบางอยางมีโอกาส

ที่จะผิดพลาดไดสูง มักจะสรางสรรความคิดและมุมมองที่แปลกไปจากสิ่งเดิมๆ 

ใหกับสังคม ชอบทําอะไรที่ไมซ้ําแปลกและแหวกแนวไมเหมือนใคร บุคคลเลข ๑๓ 

ภายนอกดูเหมือนเปนคนที่เขมแข็ง แตจริงแลวลึกๆ เปนคนรวนเรหาความ

แนนอนไดยาก ไมชอบใหใครทาทาย มักจะเปนคนที่มีความคิดเห็นขัดแยงกับผูอ่ืน

เสมอ  

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   85 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  85  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 4 ดาวพุธ โดย

มีเลข 8 ดาวราหู (ดาวแหงความหลงที่ผิดพลาด)  และเลข 5 ดาวพฤหัสบดี เขา

มาสัมพันธกดดัน  จึงสงผลใหชีวิตมักหลักลอย ยึดถือแตตนเอง การที่หลงผิด

อาจจะนําชีวิตไปสูความลมเหลวหายนะ ชีวิตมักจะหักเหกลางคัน จะมีความทุกข 

และอุปสรรคปญหาตาง ๆ หรือไมก็ความผิดหวัง ความลมเหลวเกิดข้ึนอยาง

ตอเนื่อง อาจจะมีเหตุมีเรื่องที่เขามากระทบกระเทือนใจอยางรอนอกรอนใจจะมี

ชีวิตคูสมรสที่ไมแนนอน อาจจะไมไดแตงงาน หรือครอบครัวอาจจะมีปญหา มี

เรื่องชูสาว รักสามเสา จะถูกเพ่ือนฝูงคนที่ไวใจดูถูกหยามเหยียด ใหระวังการเกิด

อุบัติเหตุในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการผาตัดผาเจาะ รถควํ่า การถูกอาวุธของมี

คมทิ่มแทง การถูกทําราย การถูกฟองรองคดีความ การที่เขาไปเก่ียวของกับสิ่งที่

ผิดกฎหมาย การติดคุก ติดตะราง ผูใหญจะใหโทษ และกดดัน ใหระวังสุขภาพ

เอาไวบาง ไดแก...สายตาจะมีปญหา (อาจจะสั้น หรือ ยาว)  หลอดลม หลอด

อาหาร ระบบยอยอาหาร เปนตน...  

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 85 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณ

ข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข   86     ผูพายแพทางโลกีย 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   86     

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๕  ดาวพฤหัสบดี หมายถึงดาว

แหงความมีปญญา มีเหตุผล มีหลักการที่ดี  คิดและตัดสินใจอะไรไดเร็ว เปนคนที่

เกงในการแกไขปญหาย่ิงปญหาเฉพาะหนา เปนคนที่มีกาลเทศะ ชอบบน ชอบสั่ง 

ชอบสอน จึงมักจะเปนคนที่จูจ้ีจุกจิก หากเห็นอะไรไมถูกตอง ก็จะแสดงความ

คิดเห็นและพูดออกมาทันที บางครั้งอาจจะนําปญหามาใหในภายหลังได เปนคนที่

คบคนงาย มีอัธยาศัยดี ดูสุภาพนุมนวล และใหความเปนกันเองกับทุก ๆ คน มี

เหตุผลที่ดี มีมุมมองโลกทัศนที่กวางไกล เปนคนที่สูชีวิตไมยอมแพตออะไรงาย ๆ 

เกิดมาเพ่ือเสียสละ แตก็ไดดีมีความสําเร็จและเปนที่ยอมรับทางสังคม เปนคนที่

ไมยอมแพอะไรงาย ๆ และไมยอมใหใครมากดข่ีขมเหงรังแก ดูดีมีเสนหไมขาด

ความรัก มีจิตที่เปนกุศลดีงาม   

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   86 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  86  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 5 ดาว

พฤหัสบดี โดยมีเลข 8 ดาวราหู (ดาวแหงความหลงที่ผิดพลาด)  และเลข 6 ดาว

ศุกร เขามาสัมพันธกดดัน สงผลใหชีวิตเปนคนที่มีเสนหที่รุนแรงบงบอกถึงความ

เปนคนเจาชู แตถาใฝต่ําในเรื่องของงโลกียชีวิตก็อาจจะพบกับความตกต่ําได เชน 

อาจจะสรางปญหาใหตกจากตําแหนงหนาที่ การงานไมมั่นคง เปนชีวิตที่จะตอง

พายแพทางโลกีย เพราะชีวิตจะลุมหลง และมัวเมาแตกิเลส อบายมุข เอาแตใจ

ตนเอง ถาไมรูจักจุดอ่ิมตัว จุดพอดี ชีวิตจะพบกับความหายนะไดไมยาก สุขภาพ

ไมคอยดี ชีวิตมักจะกําพรา มัวเมาในอุดมคติ หลงใหลไดปลื้มกับสิ่งที่เปน

อบายมุข จิตลุมหลง หลงในสังคม หลงในตัวเองชอบทําตัวเดน ถือวาเปน

หมายเลขที่ไมคอยดี ชีวิตของทานมักจะประสบกับอุบัติเหตุตางๆ ไดงาย อาจจะ

เกิดคดีความ ขอพิพาทความขัดแยง หรือคุกตะราง ใหระวังของแหลมคม อาวุธ

จะมาทํารายตน และจะมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนที่เรื้อรัง ระบบประสาทตางๆ 

พรอมทั้งยังรวมไปถึงการทํางานของระบบหัวใจ และโรคผิวหนังในอาการตางๆ 

อีกดวย (โรคภูมิแพตางๆ) 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได หมายเลข 86 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะ

วา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมา

กอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   87     ผูที่ตกต่ําลมเหลว 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    87  

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๖  ดาวศุกร หมายถึงความรัก 

ความสุข ความสมหวัง มักเปนคนที่มีเสนห ดึงดูดใจใหคนชอบคนรักไดงาย มีปฎิ

ภานวองไวเขากับคนไดทุกระดับ อานความรูสึกและเขาใจในอารมณคนไดดี  มักมี

ผูใหญใหการสงเสริม และอุปถัมภคํ้าจุนอยูตลอด  เวลา เปนคนที่สุภาพโรแมนติก 

รักความยุติธรรม มองโลกในแงดี ชอบความดูดีมีรสนิยมเปนของตัวเอง มีมิตร

สหายมาก ใจกวางกลาไดกลาเสีย ชอบสังคม จึงเหมาะที่กับอาชีพนักปกครอง 

นักบริหาร นักการคา นักพูดที่เกงมีเสนห มีรสนิยมทางศิลปและการละคร มี

อํานาจดึงดูดคนรอบขางเฉพาะตัวที่ดีมาก จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของโชคลาภและ

เงินทอง 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   87  
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  87  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 6 ดาวศุกร 

โดยมีเลข 8 ดาวราหู (ดาวแหงความหลงที่ผิดพลาด)  และเลข 7 ดาวเสาร (ดาว

แหงโทษทุกข อุปสรรค)  เขามาสัมพันธกดดัน  สงผลใหชีวิตตองพบกับความ

ระส่ําระสาย ทําใหเกิดความอลเวง  ชีวิตตองวุนวาย ประสบแตเรื่องรายๆ มักจะ

หลงผิด หูเบา เชื่อใจคนงาย ชีวิตบ่ันปลายมักจะตกต่ํา  เปนคนออนไหว ที่คนอ่ืน

ชักจูงไดงาย ความใจออนนี้เองที่เชื่อใจคนอาจนําความลมเหลวหรือความหายนะ

มาใหได ไมวาจะทําอะไรตองรอบคอบใหมากๆ แตดวยความที่อยูภายใตดาวศุกร 

๖ และยังเปนดาวคูมิตร ก็อาจจะสงผลใหชีวิตพบกับความสําเร็จทางดานการเงิน 

แตไดอยาประมาทเพราะทุกอยางที่ไดมา จะเปนประเภท ที่มาไวไปไว แตอาจจะมา

ไดอยางตอเนื่องเทานั้นเอง ชีวิตมักจะประสบอุบัติเหตุ การผาตัด การทะเลาะ

วิวาท การถูกของมีคม อาวุธมีด ปน หรือบาดเจ็บจาก เข้ียวงา ขอกระดูก 

กลามเนื้อ ระบบสืบพันธ และผิวหนังจะมีปญหา ระวังโรคภูมิแพตางๆ เปนตน... 

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 87 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้  
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เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณ

ข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   88     ผูที่เตือนแลวไมยอมฟง 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   88 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๗  ดาวเสาร หมายถึงดาวแหง

ความอดทน ความมุงมั่น ความเพียรพยายาม คอนขางที่จะรักความอิสระ ไม

ชอบอยูในกรอบ มีความคิดเห็นเปนของตัวเองอยางเดนชัด ไมชอบตามแบบใคร 

และไมชอบใหใคนมาบังคับ อยากอยูไดอยู ถาอยากไปตองไดไป ใครจะมาหาม

ไมได เปนคนที่มีโลกสวนตัว ไมชอบความวุนวาย ชอบใชความคิดและเหตุผลตาม

มุมมองของตัวเอง ไมคอยที่จะพูดเรื่องไรสาระ คําพูดมีหลักการและเหตุผลที่ดี 

ใชชีวิตดวยความพอเพียง ไมใครยินดีในความฟุงเฟอวา จะตองร่ํารวยมาก หาก

จะขอเพียงแคมีเงินพอเปนหลักประกันของชีวิตเทานั้นก็พอ จะใชชีวิตอยางมีสติ

อยูตลอด เปนคนที่สูชีวิตที่ดี 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   88 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  88  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 7 ดาวเสาร 

(ดาวแหงโทษทุกข อุปสรรค)  โดยมีเลข 8 ดาวราหู (ดาวแหงความหลงที่

ผิดพลาด) เขามาสัมพันธกดดันถึงสองดวง   จึงทําใหชีวิตมักที่จะเห็นผิดเปนชอบ

ไดงาย ไมยอมฟงคําตักเตือนของผูใดทั้งสิ้น ชีวิตจะพบกับมรณะกรรมอยาง

ผิดปกติจะตองตอสูกับชีวิตดวยความยากลําบาก ตองตอสูและฟนฝาอุปสรรค

นานับประการ ธุรกิจการงานมักจะมีคูแขงขัน ทําอะไรมักจะพายแพเขาอยูตลอด 

เปนชีวิตที่จะพบกับความลมเหลวมากกวาความสําเร็จ  จะผิดหวังในเรื่องความ

รักในทุกรูปแบบ  เชน แตงงานชา อาจจะไมไดแตงงาน หรือถาแตงแลวจะตอง

เลิกราหยาราง ไดคูมีตําหนิหรือหมายมาแลว เปนเมียนอยรักสามเสา  หรืออาจจะ

เปนหมายกอนวัยอันควร ถาเปนชายสวนใหญไมไดมีคูคนเดียว หรือความรักไม

ลงตัว ชีวิตของทานมักจะประสบกับอุบัติเหตุตางๆ ไดงาย การทะเลาะวิวาท  การ

หลงผิดที่ไดเขาเก่ียวของกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย จนอาจจะเกิดคดีความ ขอพิพาท

ความขัดแยง หรือติดคุก ติดตะราง ใหระวังของแหลมคม จะมาทํารายตน และจะ

มีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนที่เรื้อรัง ระบบสืบพันธตาง ๆ จะมีปญหาที่ผิดปกติ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 88 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะ

วา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมา

กอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   89   ผูที่หลง จนเกินที่จะหลง 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   89 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๘  ดาวราหู หมายถึงดาวแหงชั้น

เชิงและเลหเหลี่ยม ความยึดติดดันทุรัง มักเปนคนที่มีสติปญญาแตกฉาน เขาใจ

อะไรไดงาย สามารถหย่ังรูอะไรลวงหนาไดอยางรวดเร็ว ทําอะไรมักจะตามใจฉัน

เอง ภายนอกดูเปนผูใหญที่มีระเบียบวินัย เฉลียวฉลาด แตภายในจิตใจจะ

เดียวดายตองการคนเขาใจและเห็นใจ เปนคนที่เกิดมาเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนและ

สังคมไดดีในปญหาที่มีเขามา แตพอถึงในเวลาของปญหาตัวเองนั้นกับพ่ึงภาใคร

ไดแสนยากเย็นนัก บางครั้งในความคิดบางอยางนั้นเวลาตัดสินใจอะไรไปแลวนั้น 

จะไมยอนกลับมาคิดและเปลี่ยนใจในภายหลังไดงายๆ จนคนอ่ืนอาจจะมองวาดื้อ

รั้นดันทุรัง 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   89 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  89  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 8 ดาวราหู 

(ดาวแหงความหลงที่ผิดพลาด)  โดยมีเลข 8 ดาวราหู (ดาวแหงความหลงที่

ผิดพลาด)  และเลข 9 ดาวเกตุ เขามาสัมพันธกดดัน  ทําใหชีวิตตองตกอยูใน

สิ่งแวดลอมที่ไมดี ชีวิตจะมักพบกับอุปสรรคและเกิดความยุงยากในชีวิตอยูบอย 

ๆ มักจะถูกผูใหญกดดันและใหโทษ การถูกกลั่นแกลง ถูกคนอิจฉาริษยา ถูกเอา

รัดเอาเปรียบ ถูกแยงชิงเอาความดีความชอบที่ทํามา การจํากัดอํานาจ ตกจาก

ตําแหนง การถูกใสรายปายสี แสดงถึงความวิบัติ การหลงมัวเมาที่ผิด  ตองระวัง

ในการคบหาคนเอาไวใหมาก ๆ เพราะความลมเหลวและผิดพลาดที่เกิดข้ึนนั้น

สวนใหญจะมาจากคนรอบขาง หากทําอะไรตามใจตัวมากเกินไปอาจเกิดความ

ผิดพลาดของชีวิตได จะมีปญหาเรื่องชูสาวรักสามเสา หนาที่การงานไมมั่นคง

ถาวร ข้ึนเร็วลงเร็ว จะทําใหผิดหวังในเรื่องของความรักในทุกรูปแบบ การพลัด

พราก เลิกราหยาราง การเปนหมายกอนวัยอันควร รักซอน หรือวาการไดคูเบียด

เบียบ หรือการไมมีความสุขในเรื่องครอบครัว ระวังการเกิดอุบัติเหตุในทุกรูปแบบ 

ไมวาจะเปนการผาตัดผาเจาะ รถควํ่า การถูกอาวุธของมีคมทิ่มแทง การถูกทํา

ราย การถูกฟองรองคดีความ การติดคุก ติดตะราง  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

ผูใหญจะใหโทษและกดดัน จะมีปญหาที่สายตา ใหระวังสุขภาพเอาไวบาง ไดแก...

ไมเกรน โรคตับ โรคไต เปนตน... 

 

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 89 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะ

วา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมา

กอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   90     ผูมีญาณศักด์ิสิทธ์ิ  
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   90   
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๙ ดาวเกตุ  หมายถึงดาวแหง

การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปนคนที่เกิดมามีสัญชาตญาณแหงการให

มาตั้งแตเกิด มักจะทําคุณคนไมข้ึน ทําดีเทาไรไมมีใครเห็น ( ปดทองกนพระ ) เปน

คนที่มีความจริงใจกับคนทุกคน เปดเผย ตรงไปตรงมา ทําอะไรมักคิดวาถาเรา

เต็มที่กับใคร ใครคนนั้นก็ตองเต็มที่กับเราเชนกัน แตผลที่ไดมาไมเคยเปนเชนนั้น

เลย  มักจะพบกับคนที่ไมมีความจริงใจ คนหลอกลวง เปนคนที่มีความตั้งใจจริง

เวลาทําอะไร บางครั้งมักตัดสินใจทําอะไรดวยอารมณชั่ววูบ จึงถูกมองวาดื้อรั้น  

เปนคนที่ปากกับใจตรงกันคิดอยางไรก็พูดไปตามนั้น เปนคนที่มีลางสังหรณที่ดี มี

จิตสัมผัสที่สูง  

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   90 
 

บุคคลในอิทธิพลเลข  90  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 9 ดาวเกตุ โดยมีเลข 

9 ดาวเกตุ และเลข 0 ดาวมฤตยู เขามาสัมพันธ  จะย่ิงเดนเปนพิเศษในเรื่องของ

การบงบอกถึงความศักดิ์สิทธ์ิ ชีวิตมักจะพัวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิและวิญญาณ

ตลอดเวลา แตไดรับการคุมครองจากวิญญาณ ในชีวิตจะประสบความสําเร็จใน

ศาสตรเรนลับไดดี ย่ิงศึกษาศาสตรพยากรณดวยแลวจะย่ิงเปดจิตเปดใจไดดีมาก 

(อยาทิ้งศีล และ สมาธิ) เปนคนมีมิตรสหายมาก จะมีความสุขความสําเร็จ เปนคน

ที่มีเสนหดึงดูดใจคนทั่วไปใหชอบพอรักใคร จะทําใหชีวิตประสบกับความสําเร็จได

เปนอยางดีและมั่นคง แตดวยความที่บางครั้งก็อาจจะเอาแตอารมณตนเอง 

อาจจะนําพาปญหามาใหได  

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 90 ซึ่งถือวาเปน

หมายเลขที่ดีมาก และย่ิงมีหมายเลข ชื่อ ที่ดีเขามาประกอบดวย จึงจะสงผลทําให

หมายเลข 90 นี้ดีจริง  
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ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   91     ผูหวังที่จะทะเยอทะยาน 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   91 

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๑  ดาวอาทิตย หมายถึงดาว

แหงความเปนผูนํา เปนคนที่ถือเกียรติ คอนขางจะมีความมั่นใจในตัวเองสูง มี

ความทะเยอทะยานดี ชอบแสวงหาสิ่งแปลกใหม ไมชอบทําซ้ําซากแบบใคร เปน

คนที่มีความตั้งใจอันแนวแน รักอิสระ ไมชอบอยูใตบังคับงบัญชาของใคร ไมชอบ

ใหใครมาบังคับ กลาที่จะตัดสินใจทํากิจการงานใหญ และไมหว่ันไหวตออุปสรรค

ปญหาเบ้ืองหนาเลย เปนคนใจปากลาไดกลาเสีย เปนคนที่เฉลียวฉลาด  เรียนรูไว 

เขาใจจงายและแตกฉาน  เปนคนที่ถือศักดิ์ศรีมาก ไมชอบใหใครมาดูถูกและดู

หมิ่นศักดิ์ศรี  และเปนคนที่เจ็บแลวไมจํา ไมเอาปมดอยใหใครเห็น แตเจาชาตาก็มี

ความสามารถที่จะเรียนรูหรือเขาใจอะไรไดเร็ว กับมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิคุมครอง 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   91 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  91  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 1 ดาวอาทิตย 

โดยมีเลข 9 ดาวเกตุ และเลข 1 ดาวอาทิตย เขามาสัมพันธกดดัน จะสงผลให

ชีวิตมักเปนคนที่ทะเยอทะยาน ชอบใฝหาความรูความกาวหนาในชีวิตอยูเสมอๆ 

จะไดรับเกียรติอยางสูงในสังคม สงเสริมอนาคตใหพบกับความสําเร็จอยาง

ย่ิงใหญ เปนชีวิตที่ถือวางดงาม แตบางครั้งชีวิตก็มักจะอมทุกขและมักจะมีโรคภัย

มาเบียดเบียนเพราะผลรวมของเลขได 10 ที่เปนเลขกําลังของดาวเสาร 7 (ดาว

แหงโทษทุกข อุปสรรค) ก็จะกลายเปนชีวิตที่จะตองมีแตความทุกขความผิดหวัง 

บุคคลรอบขางหรือบริวารในครอบครัวจะนําพาปญหามาให ตองแบกรับภาระ

และปญหาสารพัดกับปญหา หมายเลข 91 ยังเปนหมายเลขตองหาม สําหรับคุณ

สุภาพสตรี เพราะวา...จะทําใหมีปญหาในเรื่องของความรัก และจะผิดหวังใน

เรื่องของความรักทุกรูปแบบ  ใหระวังอุบัติเหตุ การถูกฟองรองคดีความ คุก

ตะราง ผูใหญจะใหโทษและกดดัน การถูกขับไล การเนรเทศ และจะมีปญหากับ

สายตา 
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              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 91 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะ

วา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมา

กอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



207 

ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข    92   ผูแสวงหาของแปลกใหม 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   92  

 

          จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๒  ดาวจันทร หมายถึงดาวแหง

ความสุภาพออนโยน มักจะออนนอกแข็งใน ภาพนอกดูเปนคนนุมนวล อําพราง

สวนลึกไมใหใครเห็น ยากที่ใครจะทายใจไดงาย โดยธรรมชาติแลวเปนคนชางคิด

ชางฝน คิดมาก แตสวนใหญแลวไดแตคิดวาดฝนวางแผนเอาไว แตไมสามารถ

ทําใหสําเร็จไดงายนัก เปนคนซอนบุคลิกไดดี ถาตัดสินใจทําอะไรแลวชอบถือเอา

ตัวเองเปนหลัก มักเขาขางตนเอง และถือวาเปนคนที่รักพวกพอง บางครั้งก็มักจะ

ออนไหวจิตใจรวนเร จึงถูกกระแสสังคมหรือพวกมากลากไปได เปนผูที่ไมยอมให

ใครมาลองดีหรือลูบคมได ถาสูทางตรงไมไดก็มักจะอาฆาตและหาทางลางแคน

ในภายหลัง    

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   92 
 

บุคคลในอิทธิพลเลข  92  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 2 ดาวจันทร โดยมี

เลข 9 ดาวเกตุ และเลข 2 ดาวจันทร เขามาสัมพันธกดดัน สงผลใหการดําเนิน

ชีวิตพลิกผันถูกกดดันกลั่นแกลง ถูกอิจฉาริษยา จะทําอะไรมักจะดีแตตอนเริ่มตน

สุดทายก็ลมเหลว ถือวาเปนชีวิตที่นับหนึ่งไมถึงสิบ ชีวิตมักจะหักเหกลางคัน จะ

ถูกคนอิจฉาปองรายคิดไมดี มักแพภัยจากศัตรูคูแขงขัน ชีวิตจะอมทุกขผิดหวัง 

สุขภาพไมคอยดีนัก ชีวิตคูมักหักเหผิดหวัง เพศตรงขามจะนําปญหามาให จะมี

อันตรายแบบไมคาดฝนคอยอยู เปนคนที่ชอบแสดงออกอยางหนึ่งแตในใจอีก

อยางหนึ่ง จึงมักถูกหลอกลวงจากคนอ่ืน ระวังจะถูกทรยศหักหลังจากผูอ่ืนและ

เพศตรงขามที่เขามา ใหระวังสุขภาพที่เก่ียวกับ อุบัติเหตุ จากการเดินทาง การ

ผาตัดผาเจาะ การถูกทําราย ดวยของมีคมตางๆ ระบบน้ําๆ  ระบบสมดุลย  

ระบบฮอรโมนตางๆ ในรางกายจะผิดปกติ  และยังรวมไปถึงระบบยอยอาหาร 

ระบบขับถายจะมีปญหา ถาเปนทานสุภาพสตรีสวนใหญแลว ใหระวังการเปนเนื้อ

งอกตามอวัยวะตางๆ  

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 92 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้  
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เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณ

ข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข   93     ผูมีแตเหตุราย และเรื่องราวที่วุนวาย  
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    93  

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๓  ดาวอังคาร หมายถึงดาวแหง

ความกลาหาญ รักอิสระไมวาจะเปนคําพูดหรือการกระทําใดๆ ไมชอบใหใครมา

วางกรอบ ตีกรอบชีวิต อาจจะมีความขัดแยงกับตัวเองบาง คือหย่ิงถือดี แตใน

ขณะเดียวกันก็มักจะออนไหวไดงาย เชื่อใจคนงายและถูกยุยงไดงาย เปนคนกลา

แข็ง มีทิฐิสูงชอบเอาชนะ ไมชอบใหใครมาขัดมาหาม อยากอยูไดอยู อยากไปไดไป

จึงจะพอใจนัก รักความยุติธรรม เปนคนพูดจาตรงไปตรงมา มองโลกในแงที่ดี 

อะไรจะเกิดก็ใหเกิดไมคิดมากนักในผลที่จะไดตามมา ทุกอยางอยูที่ความพึงพอใจ

เปนหลัก ชอบใหคนพูดดีพูดชมดวยจึงจะพอใจ ไมชอบใหใครมาขัดคอ 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   93 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  93  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 3 ดาวอังคาร 

(ดาวอุบัติเหตุ คดีความ)  โดยมีเลข 9 ดาวเกตุ และเลข 3 ดาวอังคาร (ดาว

อุบัติเหตุ คดีความ)  เขามาสัมพันธกดดัน สงผลชีวิตจะตองพบกับความยุงยาก

และความวุนวายในชีวิตคอนขางมาก คิดทําในสิ่งใดๆ มักจะผิดพลาดและ

ลมเหลวไดงาย ชอบทําอะไรที่แตกหักยอมแพไมเปนชีวิตจึงมักประสบอุบัติเหตุอยู

เสมอ ไมวาจะทําอะไรมักเอาแตใจตัว  จึงเปนเหตุทําใหชีวิตมักพบกับความ

เปลี่ยนแปลงผันผวนในชีวิตไดอยางรุนแรง ไมวาจะเปนธุรกิจการงาน ความรัก

ครอบครัว ภาระทางการเงิน อาจนํามาเปนเหตุใหตองกระทบกระเทือนใจ ผิดหวัง

หรือเสียใจไดอยางรุนแรง เพราะความถูกกดดันทางจิตใจ  ในดานความรักชีวิต

รักอาจจะตองผิดหวังในทุกรูปแบบ ครอบครัวอาจมีรอยราว อาจจะมีเรื่องมือที่

สามเขามานําใหกอเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาดวย ( ควรปลอยวางใหเปน ) เปน

วิถีชีวิต ที่มักจะมีเหตุการณที่ไมคาดคิดมาผลิกผันชีวิตใหเปลี่ยนแปลงไปอยางไม

ทันตั้งตัว ชีวิตของทานมักจะประสบกับอุบัติเหตุตางๆ และมักเกิดความเสียหาย

อยางรวดเร็วที่รุนแรง การหลงผิดที่ไดเขาเก่ียวของกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย จน

อาจจะเกิดคดีความ ขอพิพาทความขัดแยง หรือการติดคุก ติดตะราง  

 



210 

ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

ใหระวังของแหลมคม อาวุธจะมาทํารายตน และจะมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนที่

เรื้อรัง ระบบประสาทตางๆ กลามเนื้อ และกระดูก จะมีปญหาที่ผิดปกติ 

 

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 93 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะ

วา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมา

กอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข   94     ผูมีความเสื่อม และความอับโชค 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   94   

 

           จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๔  ดาวพุธ หมายถึงดาวแหง

ความมีไหวพริบ ชั้นเชิงในการพูดที่ดี เปนคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง คอนขาง

ดื้อ มักจะเปนนักคิดนักวางแผน บางครั้งชอบฝนเกินจริง คิดทําหรือตัดสินใจใดๆ 

แลวนั้นก็จะยึดติดในสิ่งนั้นๆ วาจะตองดี จึงทําใหการตัดสินใจบางอยางมีโอกาส

ที่จะผิดพลาดไดสูง มักจะสรางสรรความคิดและมุมมองที่แปลกไปจากสิ่งเดิมๆ 

ใหกับสังคม  ชอบทําอะไรที่ไมซ้ําแปลกและแหวกแนวไมเหมือนใคร บุคคลเลข ๑๓ 

ภายนอกดูเหมือนเปนคนที่เขมแข็ง แตจริงแลวลึกๆ เปนคนรวนเรหาความ

แนนอนไดยาก ไมชอบใหใครทาทาย มักจะเปนคนที่มีความคิดเห็นขัดแยงกับผูอ่ืน

เสมอ    

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   94 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  94  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 4 ดาวพุธ โดย

มีเลข 9 ดาวเกตุ และเลข 4 ดาวพุธ เขามาสัมพันธกดดัน จึงสงผลใหชีวิตมักคิด

ฝนและจะทําอะไรที่ผิดแปลก ไปจากสิ่งเดิมๆ เปนชีวิตที่มักจะพบกับความเสื่อม 

และความอับโชค ความขัดของทั้งมวล แมจะมีชีวิตที่ดีอยางไร แตอุปสรรคก็จะ

ติดตามเปนเงาตามตัว ถือวาเปนชีวิตที่ตองดิ้นรน มีแตปญหา ทําใหชีวิตมักจะมี

มุมที่หักเหและลมเหลวอยูตลอดเวลา ไมคอยปกติสุขเทาที่ควร แถมยังมีการถูก

จํากัดอํานาจและมีภัยคุกคามอยูตลอดอีกดวย  จะมีเรื่องของความทุกขความ

ผิดหวังแอบแฝง ชีวิตสมรสไมแนนอนครอบครัวอาจจะมีปญหาแตกราว การถูก

ผูใหญผูมีอิทธิพลกดดัน ใหระวังการเกิดอุบัติเหตุทุกรูปแบบ การผาตัดผาเจาะ 

รถควํ่า การถูกอาวุธของ  มีคมทิ่มแทง การถูกทําราย การถูกฟองรองคดีความ 

การติดคุก ติดตะราง ผูใหญจะใหโทษ และกดดัน  ใหระวังสุขภาพที่เก่ียวกับชอง

ทอง เชน ระบบยอยอาหาร ไต กระเพาะปสสาวะอักเสบ เปนตน 

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 94 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้  
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เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณ

ข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข    95    ผูมีสิ่งดีๆ ที่คุมครองตน  
 
ลักษณนิสัยของบุคคล หมายเลข    95 
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๕ ดาวพฤหัส  หมายถึงดาวแหง

การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปนคนที่เกิดมามีสัญชาตญาณแหงการให

มาตั้งแตเกิด มักจะทําคุณคนไมข้ึน ทําดีเทาไรไมมีใครเห็น ( ปดทองกนพระ ) เปน

คนที่มีความจริงใจกับคนทุกคน เปดเผย ตรงไปตรงมา ทําอะไรมักคิดวาถาเรา

เต็มที่กับใคร ใครคนนั้นก็ตองเต็มที่กับเราเชนกัน แตผลที่ไดมาไมเคยเปนเชนนั้น

เลย  มักจะพบกับคนที่ไมมีความจริงใจ คนหลอกลวง เปนคนที่มีความตั้งใจจริง

เวลาทําอะไร บางครั้งมักตัดสินใจทําอะไรดวยอารมณชั่ววูบ จึงถูกมองวาดื้อรั้น  

เปนคนที่ปากกับใจตรงกันคิดอยางไรก็พูดไปตามนั้น เปนคนที่มีลางสังหรณที่ดี มี

จิตสัมผัสที่สูง  

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   95 
 

           บุคคลในอิทธิพลเลข  95  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 5 ดาว

พฤหัสบดี โดยมีเลข 9 ดาวเกตุ และเลข 5 ดาวพฤหัสบดี เขามาสัมพันธเก่ียวของ

กันถือวาดีมาก เพราะถือวาเปนคูดาวแหงโอกาสความสําเร็จที่ดีงามจะเชื่อ และ

ยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ จะมีญาณวิเศษในตัวเอง จะสนใจศาสตรและวิญญาณ  รัก

ความยุติธรรม เชื่อในเรื่องของวิธีกรรมและโชคลางตางๆ  เปนคนที่มีลาง

สังหรณดีเย่ียม ที่ถือวาดีมากที่สุดหมายเลขหนึ่งเลย เพราะจะทําใหชีวิตประสบ

ความสําเร็จเปนประจํา และมักจะมีโชคลาภอยางไมคาดคิดอยูเสมอ เปนคนที่มี

สติปญญาเฉลียวฉลาดดีมาก ทําอะไรก็จะพบกับโอกาสที่ดีๆ หรือสําหรับบางทาน

ที่สะสมบุญเกาไดมากพอ ก็อาจจะมีโชคลาภที่กอนใหญมากๆ ก็ไดเชนกัน จะ

ไดรับความรวมมือและการสงเสริมที่ดี การงานจะไดรับการยอมรับและยกยอง

เชิดชูอยางมีเกียรติย่ิง 

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 95 ซึ่งถือวาเปน

หมายเลขที่ดีมาก และย่ิงมีหมายเลข ชื่อ ที่ดีเขามาประกอบดวย จึงจะสงผลทําให

หมายเลข 95 นี้ดีจริง  
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ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข   96     ผูไมมีพลัง  
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    96   

 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๖  ดาวศุกร หมายถึงความรัก 

ความสุข ความสมหวัง มักเปนคนที่มีเสนห ดึงดูดใจใหคนชอบคนรักไดงาย มีปฎิ

ภานวองไวเขากับคนไดทุกระดับ อานความรูสึกและเขาใจในอารมณคนไดดี  มักมี

ผูใหญใหการสงเสริม และอุปถัมภคํ้าจุนอยูตลอด  เวลา เปนคนที่สุภาพโรแมนติก 

รักความยุติธรรม มองโลกในแงดี ชอบความดูดีมีรสนิยมเปนของตัวเอง มีมิตร

สหายมาก ใจกวางกลาไดกลาเสีย ชอบสังคม จึงเหมาะที่กับอาชีพนักปกครอง 

นักบริหาร นักการคา นักพูดที่เกงมีเสนห มีรสนิยมทางศิลปและการละคร มี

อํานาจดึงดูดคนรอบขางเฉพาะตัวที่ดีมาก จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของโชคลาภและ

เงินทอง 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   96 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  96  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 6 ดาวศุกร 

โดยมีเลข 9 ดาวเกตุ และเลข 6 ดาวศุกร เขามาสัมพันธกดดัน ที่ถือวาเปนดาวที่

ใหพลังไดแคครึ่งเดียวเทานั้น เพราะวาเปนหมายเลข 96 ที่กลับหัว ไปมาจึงทําให

ชีวิตไมมีพลัง ชีวิตจึงสุกๆ ดิบๆ ครึ่งๆ กลางๆ เปนคนใจออน เพอฝน มักติดอยู

ภายใตการชี้นําของผูอ่ืนทําใหหลงผิดไดงาย แตก็พอมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการ

ชวยเหลืออุปถัมภอยูบาง ความรักครอบครัวอาจแตกราวไดถาเกิดการนอกใจ แต

ดวยความที่อยูภายใตดาวศุกร ๖ ก็อาจจะสงผลใหชีวิตพบกับความสําเร็จ

ทางดานการเงิน แตไดอยาประมาทเพราะทุกอยางที่ไดมา จะเปนประเภท ที่มาไว

ไปไว แตอาจจะมาไดอยางตอเนื่องเทานั้นเอง ชีวิตของทานมักจะประสบกับ

อุบัติเหตุตางๆ ไดงาย การทะเลาะวิวาท การหลงผิดที่ไดเขาเก่ียวของกับสิ่งที่ผิด

กฎหมาย จนอาจจะเกิดคดีความ ขอพิพาทความขัดแยง หรือติดคุก ติดตะราง 

ใหระวังของแหลมคม จะมาทํารายตน และจะมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนที่เรื้อรัง 

ระบบสืบพันธตาง ๆ จะมีปญหาที่ผิดปกติ 

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 96 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณ

ข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   97     ผูมีภาระที่ตองทํา 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข    97  
 

          จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๗  ดาวเสาร หมายถึงดาวแหง

ความอดทน ความมุงมั่น ความเพียรพยายาม คอนขางที่จะรักความอิสระ ไม

ชอบอยูในกรอบ มีความคิดเห็นเปนของตัวเองอยางเดนชัด ไมชอบตามแบบใคร 

และไมชอบใหใคนมาบังคับ อยากอยูไดอยู ถาอยากไปตองไดไป ใครจะมาหาม

ไมได เปนคนที่มีโลกสวนตัว ไมชอบความวุนวาย ชอบใชความคิดและเหตุผลตาม

มุมมองของตัวเอง ไมคอยที่จะพูดเรื่องไรสาระ คําพูดมีหลักการและเหตุผลที่ดี 

ใชชีวิตดวยความพอเพียง ไมใครยินดีในความฟุงเฟอวา จะตองร่ํารวยมาก หาก

จะขอเพียงแคมีเงินพอเปนหลักประกันของชีวิตเทานั้นก็พอ จะใชชีวิตอยางมีสติ

อยูตลอด เปนคนที่สูชีวิตที่ดี   

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   97 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  97  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 7 ดาวเสาร 

(ดาวแหงโทษทุกข อุปสรรค)  โดยมีเลข 9 ดาวเกตุ และเลข 7 ดาวเสาร (ดาวแหง

โทษทุกข อุปสรรค)  เขามาสัมพันธกดดัน ทําใหชีวิตจะประสบความลมเหลวได

งาย ทําอะไรก็จะตองตอสู และดิ้นรนกับปญหาไมจบไมสิ้น จะมีปญหาเขามาให

แกไขและรับผิดชอบในทุกรูปแบบของปญหา ถือวาเปนชีวิตที่จะตองเหน็ดเหนื่อย

ไปทั้งชีวิต ชีวิตพบกับสภาวะคับขันลําเค็ญอยางสุดขีด ถูกศัตรูปองราย ถูกกลั่น

แกลง ถูกอํานาจมืดคุกคามทําใหตองพบกับความผันผวนอยางรุนแรงเสมอ 

ปญหาครอบครัวเกิดจุดแตกหัก เปนชีวิตที่ตองเหนื่อยอยางมากทั้งกายและใจ จะ

ไดรับทุกขจากกรรมเกาที่มองไมเห็น บ้ันปลายชีวิตมักจะถูกปลอยใหอยูอยางโดด

เดียว ชีวิตมักจะประสบอุบัติเหตุ การผาตัด การทะเลาะวิวาท การถูกของมีคม 

อาวุธมีด ปน หรือบาดเจ็บจาก เข้ียวงา ขอกระดูก กลามเนื้อ และผิวหนังจะมี

ปญหา ระวังภูมิแพตางๆ เปนตน... 

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 97 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้  
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

เพราะวา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณ

ข้ึนมากอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   98   ผูตองเหตุเพราะคนพาล 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   98  
 

         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๘  ดาวราหู หมายถึงดาวแหงชั้น

เชิงและเลหเหลี่ยม ความยึดติดดันทุรัง มักเปนคนที่มีสติปญญาแตกฉาน เขาใจ

อะไรไดงาย สามารถหย่ังรูอะไรลวงหนาไดอยางรวดเร็ว ทําอะไรมักจะตามใจฉัน

เอง ภายนอกดูเปนผูใหญที่มีระเบียบวินัย เฉลียวฉลาด แตภายในจิตใจจะ

เดียวดายตองการคนเขาใจและเห็นใจ เปนคนที่เกิดมาเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนและ

สังคมไดดีในปญหาที่มีเขามา แตพอถึงในเวลาของปญหาตัวเองนั้นกับพ่ึงภาใคร

ไดแสนยากเย็นนัก บางครั้งในความคิดบางอยางนั้นเวลาตัดสินใจอะไรไปแลวนั้น 

จะไมยอนกลับมาคิดและเปลี่ยนใจในภายหลังไดงายๆ จนคนอ่ืนอาจจะมองวาดื้อ

รั้นดันทุรัง 

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   98 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  98  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 8 ดาวราหู 

(ดาวแหงความหลงที่ผิดพลาด)  โดยมีเลข 9 ดาวเกตุ และเลข 8 ดาวราหู (ดาว

แหงความหลงที่ผิดพลาด)  เขามาสัมพันธกดดัน ทําใหชีวิตตองตกอยูใน

สิ่งแวดลอมที่ไมดี ชีวิตจะมักพบกับอุปสรรคและเกิดความยุงยากในชีวิตอยูบอยๆ 

ทําอะไรมักจะโลดโผน มักจะถูกผูใหญกดดันและใหโทษ การถูกกลั่นแกลง ถูกคน

อิจฉาริษยา ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกแยงชิงเอาความดีความชอบที่ทํามา การ

จํากัดอํานาจ ตกจากตําแหนง การถูกใสรายปายสี แสดงถึงความวิบัติ การหลง

มัวเมาที่ผิด จะมีปญหาเรื่องชูสาวรักสามเสา หนาที่การงานไมมั่นคงถาวร ข้ึนเร็ว

ลงเร็ว จะทําใหผิดหวังในเรื่องของความรักในทุกรูปแบบ การพลัดพราก เลิกรา

หยาราง การเปนหมายกอนวัยอันควร รักซอน หรือวาการไดคูเบียดเบียบ ระวัง

การเกิดอุบัติเหตุในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการผาตัดผาเจาะ รถควํ่า การถูก

อาวุธของมีคมทิ่มแทง การถูกทําราย การถูกฟองรองคดีความ การติดคุก ติด

ตะราง ผูใหญจะใหโทษและกดดัน จะมีปญหาที่สายตา ใหระวังสุขภาพเอาไวบาง 

ไดแก...ไมเกรน โรคตับ โรคไต เปนตน... 

 



220 

ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ของทานได  หมายเลข 98 

ทานควรที่จะรีบทําการเปลี่ยนชื่อใหมโดยเร็ว และใหไดหมายเลขที่ดีกวานี้ เพราะ

วา...ในชวงเวลาที่ทานดวงตก เหตุการณรายๆ ทั้งหมดนี้ จะเกิดเหตุการณข้ึนมา

กอนตามที่ ชื่อ – สกุล ของตัวทานเอง ที่ไดกําหนดชะตาชีวิตเอาไวแลว 

 

ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน สัตตะนวดารา 
 
หมายเลข   99     ผูมีความสําเร็จอยางมหัศจรรย 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   99   
 

          จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๙ ดาวเกตุ  หมายถึงดาวแหง

การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปนคนที่เกิดมามีสัญชาตญาณแหงการให

มาตั้งแตเกิด มักจะทําคุณคนไมข้ึน ทําดีเทาไรไมมีใครเห็น ( ปดทองกนพระ ) เปน

คนที่มีความจริงใจกับคนทุกคน เปดเผย ตรงไปตรงมา ทําอะไรมักคิดวาถาเรา

เต็มที่กับใคร ใครคนนั้นก็ตองเต็มที่กับเราเชนกัน แตผลที่ไดมาไมเคยเปนเชนนั้น

เลย  มักจะพบกับคนที่ไมมีความจริงใจ คนหลอกลวง เปนคนที่มีความตั้งใจจริง

เวลาทําอะไร บางครั้งมักตัดสินใจทําอะไรดวยอารมณชั่ววูบ จึงถูกมองวาดื้อรั้น  

เปนคนที่ปากกับใจตรงกันคิดอยางไรก็พูดไปตามนั้น เปนคนที่มีลางสังหรณที่ดี มี

จิตสัมผัสที่สูง  

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   99 
 

บุคคลในอิทธิพลเลข  99  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 9 ดาวเกตุ โดยมีเลข 

9 ดาวเกตุ เขามาสัมพันธทั้งสองดวง จะย่ิงเดนเปนพิเศษในเรื่องของการบงบอก

ถึงความศักดิ์สิทธ์ิ ชีวิตมักจะพัวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิและวิญญาณตลอดเวลา แต

ไดรับการคุมครองจากวิญญาณ ในชีวิตจะประสบความสําเร็จในศาสตรเรนลับได

ดี จึงทําใหชีวิตพบกับความสําเร็จไดอยางมหัสจรรย ไดรับพลังจากสิ่งเรนลับใน

จักรวาลชวยเหลือ มีพรสวรรคทางอํานาจจิต จะมีโชคลาภแบบฟลุคๆ เสมอๆ  

ย่ิงศึกษาศาสตรพยากรณดวยแลวจะย่ิงเปดจิตเปดใจไดดีมาก (อยาทิ้งศีล และ 

สมาธิ) เปนคนมีมิตรสหายมาก จะมีความสุขความสําเร็จ เปนคนที่มีเสนหดึงดูด

ใจคนทั่วไปใหชอบพอรักใคร  จะทําใหชีวิตประสบกับความสําเร็จไดเปนอยางดี

และมั่นคง 

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 99 ซึ่งถือวาเปน

หมายเลขที่ดีมาก และย่ิงมีหมายเลข ชื่อ ที่ดีเขามาประกอบดวย จึงจะสงผลทําให

หมายเลข 99 นี้ดีจริง  
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ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
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หมายเลข   100     ผูสําเร็จสมบูรณ 
 
ลักษณะนิสัยของบุคคล หมายเลข   ๑๐๐ 

 
         จะอยูภายใตอิทธิพลของหมายเลขหลักที่  ๑  ดาวอาทิตย หมายถึงดาว

แหงความเปนผูนํา เปนคนที่ถือเกียรติ คอนขางจะมีความมั่นใจในตัวเองสูง มี

ความทะเยอทะยานที่ดี ชอบแสวงหาสิ่งแปลกใหม ไมชอบทําซ้ําซากแบบใคร เปน

คนที่มีความตั้งใจอันแนวแน รักอิสระ ไมชอบอยูใตบังคับงบัญชาของใคร ไมชอบ

ใหใครมาบังคับ กลาที่จะตัดสินใจทํากิจการงานใหญ และไมหว่ันไหวตออุปสรรค

ปญหาเบ้ืองหนาเลย เปนคนใจปากลาไดกลาเสีย   เปนคนที่เฉลียวฉลาด เรียนรูได

ไว  งายและแตกฉาน  เปนคนที่ถือศักดิ์ศรีมาก ไมชอบใหใครมาดูถูกและดูหมิ่น

ศักดิ์ศรี  และเปนคนที่เจ็บแลวไมจํา ไมเอาปมดอยใหใครเห็น  

 
ชะตากรรมของจังหวะชีวิต บุคคลท่ีมีผลรวมของ ช่ือ+สกุล ได  

หมายเลข   100 
 

         บุคคลในอิทธิพลเลข  100  นี้ไดตกอยูภายใตอิทธิพลของเลข 1 ดาว

อาทิตย โดยมีเลข 1 ดาวอาทิตย และเลข 0 ดาวมฤตยู เขามาสัมพันธ ถึงจะเปน

องคประกอบของตัวเลขที่ยังไมดีมากนักแตดวยความที่เปน เลขจํานวนเต็น 100 

ที่ถือวาสมบูรณสูงที่สุดแลว ที่จะชวยสงผลใหมีความกาวหนาอยางไมหยุดย้ัง 

เปนเลขที่ใหคุณ แตทําอะไรตองอยูในความพอดีเปนที่ตั้ง เพราะถาปลอยตัว

ปลอยใจตามอิสระอาจจะเกิดผลเสียได เพราะเลข ศูนยสองตัวเพ่ิมพลัง  เลข ๑๐๐ 

จึงเปนหมายเลขที่พอดีของรอบ ศตวรรษ ถือวาเปนเลขที่จะอํานวยความสําเร็จ 

ใหแกเจาชาตาไดอยางดีย่ิง 

 

              ในขณะเดียวกัน ถาผลรวมของ ชื่อ+สกุล ไดหมายเลข 100 ซึ่งถือวา

เปนหมายเลขที่ดีมาก และย่ิงมีหมายเลข ชื่อ ที่ดีเขามาประกอบดวย จึงจะสงผล

ทําใหหมายเลข 100 นี้ดีจริง  
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ปล..... 

         การตั้งชื่อที่ดี ไมควรที่จะตั้งชื่อใหมีคาของ  ดาวอังคาร ๓  ดาวเสาร ๗   

ดาวราหู ๘  ข้ึนมาในคาของ ชื่อ คาสกุล และคาของผลรวมจาก ชื่อ + สกุล  

(แมแตการรวมคา ที่ตั้งอยูของอิทธิพลใตตัวเลขหลักเดียวแลวก็ตามทีครับ)  

เพราะเปนดาวบาปที่จะใหโทษไดอยางรุนแรง ย่ิงในชวงชีวิตที่ดวงตก ก็จะย่ิง

สงผลที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน  

         และศาสตรแหงการพยากรณเกณฑชะตาชีวิตจาก ชื่อ-สกุล นี้ถือวาเปนแค

... กุศโลบายของครูโหรฯ โบราณ ที่ทาน ใชเปนหลักในการใหยึดมั่นของจิตใจ

เทานั้นครับ หาใชวาการเปลี่ยนชื่อแลว จะเปนการเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตไม … แต

การเปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนสันดาน  ตางหากครับ จึงที่จะสามารถเปลี่ยน

ดวง และเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไดอยางแทจริงครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมตัวอยางของการเขียนการตั้งชื่อใหกับลูกคาครับ 
 
 

ชื่อสําหรับคุณ........................................................................ 
 
๑..................................แปลวา............................................................................ 
                                               .................................. ...........................................  
๒.................................แปลวา............................................................................ 
                                                ............... ............................................................. 
๓.................................แปลวา............................................................................ 
                                               ............. ................................................................ 
๔.................................แปลวา............................................................................ 

                                               ....................................... ...................................... 
 
วันท่ีดีในการเปล่ียนชื่อ  ไดแกทุกวันท่ี   2 , 4 , 5 , 6 , 9 , 14 , 15 , 19 , 23 , 24 ของทุก

เดือนถือเปนวันท่ีดี  ตอนเชากรุณาทําบุญทําทานเพื่อเปนสิริมงคล กอนการไปเปล่ียนชื่อ 
 

ชื่อดีทุกชื่อ เลือกไดตามใจชอบ 

ระวัง ! อยาลดหรือเพ่ิมตัวสะกดใดๆ ของชื่อ 

 

ขอใหพบแตความสุขความสําเร็จความรุงเรืองที่ดีงามในทุกสิ่งทุกอยางตลอดไป 

 
 
 
 
 
 
 



ตัวอยางเอกสารแนบไปใหลูกคาพรอมกับรายชื่อท่ีตั้งให 
 
   
 

ชื่อดี – มีมงคลใหโชคสงเสริมรุงเรือง    

 
        ชื่อคือเสนทางชีวิตโดยรวมของแตละบุคคล แตไมใชโชคชะตาทั้งหมดของชีวิตทาน ซ่ึงแตละทานได
ถูกกําหนดจากดวงกําเนิดเอาไวแลว คือ  ถาดวงกําเนิดดี และสามารถไดชื่อท่ีดีก็จะย่ิงสงเสริม

ใหกอเกิดความเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น ถาดวงกําเนิดไมดี แตสามารถไดชื่อท่ีดี ก็เปรียบเสมือน

ทานไดเกราะปองกันท่ีชวยผอนหนักใหเปนเบาไดในดวงชะตา  เพราะชะตาชีวิตไดถูกกําหนดไว
แลว ดังนี้... 

 
1. ดวงกําเนิด  (วัน เดือน ปเกิด ซ่ึงไมสามารถที่จะแกไขไดแลว) 

2. บุญวาสนาของแตละคน  (ซ่ึงเราไมสามารถที่จะแขงวาสนากันได) 
3. อิทธิพลของดวงดาว  (ชื่อท่ีดีของทานยังสามารถท่ีจะแกไขกันได) 

4. ชัยภูมิฮวงจุย  (การจัดสมดุลยของชัยภูมิ ทานยังสามารถท่ีจะแกไขได) 

5. กลาขยันและคิดดีทําดี  (การไมยอทอและการสรางบุญกุศลเพ่ิมเติมได)  

 
                   ดังนั้น...อยางนอยเดือนละครั้งทานควรที่จะทําบุญตักบาตร และถวายสังฆทาน หรือ
สรางบุญกุศลอยางใดอยางหนึ่งก็ได เพื่อความเปนสิริมงคลกับตัวของทานเอง และใหอุทิศสวนกุศล
ผลบุญที่ไดทํานี้ ขออุทิศใหเจากรรมนายเวรทั้งหลายที่ทานไดเคยลวงเกินทั้งที่ต้ังใจและไมต้ังใจก็ตาม
ที และขออโหสิกรรมใหกับทานดวย ขออยาไดจองเวรจองกรรมซ่ึงกันและกันอีกเลย 

 
 

ขอใหทานพบกับความสุขความเจริญรุงเรืองสําเร็จ 

และมีความร่ํารวยย่ิงๆ ข้ึนไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนเขียนดวงพิชัยมหาสัตตะดารา เพ่ือใชเขียนชวยหนุนดวงใหกับลูกคาที่ได

เปลี่ยนชื่อใหมไปแลว ใหมีความเขมแข็งและความมีความเจริญรุงเรืองมากย่ิงข้ึน 

 
 

ทุกทานสามารถเขามาอาน หรือดาวนโหลดวิชาตางๆ ไดที่ 

www.7tua.com   
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