
 

                                            ปฏิทินตรวจสอบวนัสําคญัทางพระพทุธศาสนาและวนัพระปกต ิ ประจําปี พุทธศักราช  2555 

                                                                                           อธิกมาส     ปกตวิาร    อธิกสุรทิน 

มกราคม กมุภาพนัธ์ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถิุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

อาทิตยท์ี่ 1 องัคาร ที่ 7 พธุ ที่ 7 ศุกร์ ที่  6 เสาร์ ที่ 5 จนัทร์ ที่ 4 องัคาร ที่ 3 พฤหสับดี ที่ 2 เสาร์ ที่ 1 จนัทร์ ที่ 8 พธุ ที่ 7 พฤหสับดี ที่ 6 

ขึ้น 8  คํ่า ขึ้น 15 คํ่า ขึ้น 15 คํ่า ขึ้น 15 คํ่า ขึ้น 15 คํ่า ขึ้น 15 คํ่า ขึ้น 15 คํ่า ขึ้น 15 คํ่า ขึ้น 15 คํ่า แรม 8 คํ่า แรม 8 คํ่า แรม 8 คํ่า 

เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 8 เดือน 8-8 เดือน 9 เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 

  มาฆบูชา   วสิาขบูชา  (อาสาฬหบูชา)     

อาทิตย ์ที่ 8 พธุ ที่ 15  พฤหสับดี ที่ 15 เสาร์ ที่ 14 อาทิตย ์ที่ 13 องัคาร ที่ 12 พธุ ที่ 11 ศุกร์ ที่ 10 อาทิตย ์ที่ 9  จนัทร์ ที่ 15 องัคาร ที่ 13 พฤหสับดี ที่ 13 

ขึ้น 15 คํ่า แรม 8 คํ่า แรม 8 คํ่า แรม 8 คํ่า แรม 8 คํ่า แรม 8 คํ่า แรม 8 คํ่า แรม 8 คํ่า แรม 8 คํ่า แรม 15 คํ่า แรม 14 คํ่า แรม 15 คํ่า 

เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 8 เดือน 8-8 เดือน 9 เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 

จนัทร์ที่ 16 องัคาร ที่ 21 พฤหสับดี ที่ 22 ศุกร์ ที่ 20 อาทิตย ์ที่ 20 จนัทร์ ที่ 18 พธุ ที่ 18 ศุกร์ ที่ 17 เสาร์ ที่ 15 องัคาร ที่ 23 พธุ ที่ 21 ศุกร์ ที่ 21 

แรม 8 คํ่า แรม 14 คํ่า แรม 15 คํ่า แรม 14 คํ่า แรม 15 คํ่า แรม 14 คํ่า แรม 15 คํ่า แรม 15 คํ่า แรม 14 คํ่า ขึ้น 8 คํ่า ขึ้น 8 คํ่า ขึ้น 8 คํ่า 

เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 8 เดือน 8-8 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 12 เดือน 1 

จนัทร์ ที่ 23 พธุ ที่ 29 ศุกร์ ที่ 30 เสาร์ ที่ 28 จนัทร์ ที่ 28 องัคาร ที่ 26 พฤหสับดี ที่ 26 เสาร์ ที่ 25 อาทิตย ์ที่ 23 องัคาร ที่ 30 พธุ ที่ 28 ศุกร์ ที่ 28 

แรม 15 คํ่า ขึ้น 8 ขึ้น 8 คํ่า ขึ้น 8 คํ่า ขึ้น 8 คํ่า ขึ้น 8 คํ่า ขึ้น 8 คํ่า ขึ้น 8 คํ่า ขึ้น 8 คํ่า ขึ้น 15 คํ่า ขึ้น 15 คํ่า ขึ้น 15 คํ่า 

เดือน 2 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 8 เดือน 8-8 เดือน 9 เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 เดือน 1 

         (ออกพรรษา)   

องัคาร ที่ 31        อาทิตย ์ที่ 30    

ขึ้น 8 คํ่า       ขึ้น 15 คํ่า   

เดือน 3       เดือน 10   

- วนัมาฆบูชา   พุธ ที ่  7 มนีาคม   (ขึน้ 15 คํา่ เดอืน 4 )                      

 -วนัวสิาขบูชา    จันทร์ ที ่ 4  มถิุนายน   (ขึน้ 15 คํา่ เดอืน 7)                                                            

- วนัอาสาฬหบูชา  พฤหัสบด ีที ่ 2  สิงหาคม   ( ขึน้ 15 คํา่   เดอืน 8/8 )                                                     สํานักพระราชวงั                               

 -วนัเข้าพรรษา       ศุกร์ ที ่   3  สิงหาคม   (แรม 1  คํา่  เดอืน   8/8 )                                                                       กรมการศาสนา   ได้ตรวจตรงกนัแล้ว  

- วนัปวารณาออกพรรษา    องัคาร ที ่ 30  ตุลาคม ( มสีังฆกรรมพระสงฆ์ทาํพธิีปวารณาออกพรรษาแทนอุโบสถคอืสวดพระปาฏิโมกข์ ) (ขึน้  15  คํา่  เดอืน  11)                                           ฝ่ายพธิี  กองศาสนูปถัมภ์  กรมการศาสนา 

- เทศกาลออกพรรษาตักบาตรเทโว เริ่มกฐินกาล   พธุ ที ่ 31  ตุลาคม (แรม 1 คํา่ เดอืน 11)                                                                                                                                                             โทร. 0 2422  8804  โทรสาร  0 2422  8801 

- วนัลอยกระทง วนัสุดท้ายกฐินกาล   พุธ ที ่ 28  พฤศจิกายน (ขึน้ 15 คํา่  เดอืน 12 )                     www. dra.go.th 
 


