
               
 

                                                                ปฏิทินตรวจสอบวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจําป  2553 

อธิกมาส    ปกติวาร    ปกติสุรทิน 

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

   ศุกรที่ 8 อาทติย ที่ 7 จันทรที ่8 พุธที่ 7 พฤหัสบดทีี่ 6 เสารที่ 5 อาทติยที่  4 อังคารที่ 3 พฤหัสบดทีี่ 2 ศุกรที่ 1 เสารที่ 6 จันทรที ่6 

  แรม   8 ค่ํา แรม 8 ค่ํา แรม 8  ค่ํา แรม  8  ค่ํา แรม  8  ค่ํา แรม  8  ค่ํา แรม 8 ค่ํา แรม  8  ค่ํา แรม  8  ค่ํา แรม  8  ค่ํา แรม  14  ค่ํา แรม 15  ค่ํา 

  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 

            

 ศุกรที ่15 เสารที่ 13 จันทรที ่15 อังคารที่ 13 พฤหัสบดทีี่ 13 ศุกรที่ 11 อาทติยที่ 11 อังคารที่ 10 พุธที่  8 ศุกรที่  8 อาทติยที่ 14 อังคารที่ 14 

 แรม 15 ค่ํา แรม 14  ค่ํา แรม 15 ค่ํา แรม 14  ค่ํา แรม 15  ค่ํา แรม 14  ค่ํา แรม 15 ค่ํา แรม  15  ค่ํา แรม  14  ค่ํา แรม  15  ค่ํา ขึ้น  8  ค่ํา ขึ้น  8  ค่ํา 

 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน  5 เดือน  6 เดือน  7 เดือน 8 เดือน  8-8 เดือน  9 เดือน  10 เดือน 12 เดือน  1 

เสาร ที่ 23 อาทติยที่ 21 อังคารที่ 23 พุธที่ 21 ศุกรที่ 21 เสารที่  19 จันทรที ่19 พุธที่ 18 พฤหัสบดทีี่ 16 เสารที่  16 อาทติยที่  21 อังคารที่ 21 

ขึ้น 8 ค่ํา ขึ้น 8 ค่ํา ขึ้น 8 ค่ํา ขึ้น  8  ค่ํา ขึ้น  8  ค่ํา ขึ้น  8  ค่ํา ขึ้น  8 ค่ํา ขึ้น  8  ค่ํา ขึ้น  8  ค่ํา ขึ้น  8  ค่ํา ขึ้น  15 ค่ํา ขึ้น 15  ค่ํา 

เดือน  3 เดือน 4 เดือน  5 เดือน  6 เดือน  7 เดือน  8 เดือน 8-8 เดือน 9 เดือน  10 เดือน  11 เดือน  12 เดือน  1 

เสารที่ 30 อาทติยที่ 28 อังคารที่ 30 พุธที่ 28 ศุกรที่ 28 เสารที่  26 จันทรที ่26 พุธที่ 25 พฤหัสบดทีี่ 23 เสารที่  23 จันทรที ่ 29 พุธที่  29 

ขึ้น 15 ค่ํา ขึ้น 15 ค่ํา ขึ้น  15  ค่ํา ขึ้น  15  ค่ํา ขึ้น  15  ค่ํา ขึ้น  15  ค่ํา ขึ้น 15 ค่ํา ขึ้น 15  ค่ํา ขึ้น  15  ค่ํา ขึ้น  15  ค่ํา แรม  8 ค่ํา แรม  8  ค่ํา 

เดือน 3 เดือน 4 

วันมาฆบูชา 

เดือน  5 เดือน  6 เดือน  7 

วันวิสาขบูชา 

เดือน  8 เดือน 8-8 

วันอาสาฬหบูชา 

เดือน  9 เดือน  10 เดือน  11 

วันออกพรรษา 

เดือน  12 เดือน  1 

        อาทติยที่  31  

      

 

  แรม  8  ค่ํา 

เดือน  11 

 

 

- วันมาฆบูชา   อาทิตยที่   28  กุมภาพันธ (ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 4)                      

 -วันวิสาขบูชา    ศุกรที่   28  พฤษภาคม  (ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 7)                                                            

- วันอาสาฬหบูชา   จันทรที่  26  กรกฎาคม  ( ขึ้น 15 ค่ํา   เดือน 8-8 )                                   สํานักพระราชวัง, พระพรหมมุนี  วัดบวรนิเวศวิหาร                          

 -วันเขาพรรษา     อังคารที่  27 กรกฎาคม  (แรม 1  ค่ํา  เดือน 8- 8 )                          กรรมการมหาเถรสมาคม  และกรมการศาสนา    ไดตรวจตรงกันแลว  

- วันปวารณาออกพรรษา  เสารที่  23  ตุลาคม ( มีสังฆกรรมพระสงฆทําพิธปีวารณาออกพรรษาแทนอุโบสถคือสวดพระปาฏิโมกข )(ขึ้น  15  ค่ํา  เดือน  11)                                           ฝายพิธี  กองศาสนูปถัมภ  กรมการศาสนา 

- เทศกาลออกพรรษาตักบาตรเทโว เริม่กฐินกาล อาทิตยที่  24 ตุลาคม (แรม 1 ค่ํา เดือน 11)                                                                                                                                          โทร. 0 2422  8804  โทรสาร  0 2422  8801 

- วนัลอยกระทง วนัสุดทายกฐินก าล  อาทิตยที่  21 พฤศจิกายน (ขึ้น 15 ค่ํา  เดือน 12)                     www. dra.go.th 
 

 


