
 

 
 

 
ปฏทิินจนัทรคติไทย 

พ.ศ.2559 

 ป�มะแม - ป�วอก 
 

สัปตศก จุลศักราช 1377 ถึง อัฐศก จุลศักราช 1378  
คริสตศักราช 2016 , มหาศักราช 1938 , รัตนโกสินทร#ศก 234 - 235 3 

 
สุริยคติ เป)น อธิกสุรทิน , จันทรคติ เป)น ปกติมาส อธิกวาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ตุลาคม พ.ศ.2559 
 
 
 
 

 

 



ปฏิทนิจนัทรคติไทยป0 พ.ศ. 2559 / ค.ศ.2016  - มายโหรา.คอม (www.myhora.com) 

 
2/25 

หมายเหตุ ปฏิทินจนัทรคติไทย พ.ศ.2559 / ค.ศ.2016 
 

 
ปฏิทินในป=จจุบันนําเสนอผAานส่ือหลายรูปแบบทั้งปฏิทินกระดาษทั้งแขวนและต้ังโตKะ นาฬิกา โทรศัพท#มือถือ คอมพิวเตอร# หรืออื่นๆ ซ่ึงสAวนใหญAจะเป)นปฏิทินแบบสุริยคติตาม
นานาๆประเทศ การใชPงานคงไมAมีป=ญหามากนักเพราะคุPนเคยกันอยูAแลPว อาจมีป0ศักราชท่ีอPางองิตAางกันเทAาน้ัน เร่ืองปฏิทินหากยPอนไปประมาณ 100 กวAาป0 หรือกAอนป0 พ.ศ.2456 
ประเทศไทยยังใชPปฏิทินจันทรคติเป)นหลัก ช่ือเดือน มกราคม-ธันวาคม ยังไมAมีใชP ผูPคนยุคนั้นจะรูPจักปฏิทินวันแรมคํ่า เดือนอPายย่ี ป0ชวด ฉลู ฯ หรือจดจําวันเกิดตามปฏิทินจันทรคติ 
เชAน เกิดวันศุกร# เดือนย่ี ป0กุน เทAานั้น 
 
หลังจากมีการเปล่ียนแปลงเร่ิมใชPวันเดือนป0สุริยคติตามสากล ปฏิทินจันทรคติไทยก็ลดบทบาทลงจนเกือบจะหายไป แตAก็ยังคงเหลือใชPเฉพาะกลุAม เชAน ทางโหราศาสตร# พิธีกรรม 
ศาสนา วัฒนธรรม สAวนอื่นๆ จะใชPปฏิทินสุริยคติแบบสากลเกือบทั้งหมด ดังนั้น หากจะใชPปฏิทินในทางโหราศาสตร# พิธีกรรม หรือ วันสําคัญทางพุทธศาสนา ก็ควรตPองเขPาใจหลัก
ปฏิทินจันทรคติแบบเกAาดPวย จะนําเงือนไขกฏเกณฑ#ปฏิทินสุริยคติป=จจุบันมาใชPไมAไดP ตPองเปรียบเทียบหาวันเวลาที่ถูกตPองกAอนใชP 
 
ในสAวนหมายเหตุนี้ จะเป)นขPอมูลเพ่ิมเติมของปฏิทินจันทรคติไทย ทัง้ในลักษณะการใชPงาน ที่มาทีไ่ป กฏเกณฑ# ขPอกําหนดตAางๆ ที่ควรทราบ เพ่ือใหPเขPาใจที่ถูกตPองตรงกัน และเพ่ือใหP
การใชPงานปฏิทินจันทรคติไทยนี้เกิดประโยชน#สูงสุด จงึสรุปขPอมูลเป)นขPอๆ ดังนี้ 
 
1. ปฏิทินชุดนี้เปล่ียนป0นักษัตร(ชวด,ฉลู,ขาล,เถาะ) ตามคติพราหมณ#เกณฑ#ปฏิทินจันทรคติไทย คือเปล่ียนป0นักษัตรในวันขึ้น ๑ คํ่า เดือนหPา(๕) โดยป0 พ.ศ.2559 ป0วอก จะเริ่ม
ต้ังแตA วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 06:09น. เป)นตPนไป , ขPอมูลปฏิทินชุดนี้ครอบคลุมชAวงป0 พ.ศ.2300 - พ.ศ.2584 หรือ 284 ป0เทAาน้ัน , รอบวันทางจันทรคติ เร่ิมเวลา
ดวงอาทิตย#ขึ้นจริง หรือประมาณ เวลา 06:00น. 
 
2. วันสําคัญทางพุทธศาสนา ไดPกําหนดตามเงื่อนไขปฏิทินจันทรคติ ตรวจสอบความถูกตPองป0ตAอป0ตามประกาศ กรมการศาสนา , วันสําคัญอื่นๆ เงื่อนไขตายตัวไดPกําหนดตามปฏิทินสุ
ริยคติ ทั้งนี้บางวันสําคัญจะเร่ิมแสดงผลตามป0ที่ประกาศใชPวันสําคัญนั้นๆ เชAน วันรัฐธรรมนูญ เร่ิมใชPเม่ือป0 พ.ศ.2475 เป)นตPนมาดังนั้นป0กAอนหนPานั้นจะยังไมAมวัีนรัฐธรรมนูญ ,  
 
วันสําคัญ วันหยุดธนาคาร วันหยุดชดเชยหรืออื่นๆ ที่มีกําหนดการไมAแนAนอน เชAน วันพืชมงคลซ่ึงถูกกําหนดวันโดยสํานักพระราชวัง วันหยุดพิเศษตามสถานการณ# ตามประกาศ ครม. 
รวมถึง วันตรุษจีน วันสารทจีน จะมีขPอมูลยPอนหลังถึงป0 พ.ศ.2540 สAวนขPอมูลป0ป=จจุบัน จะอปัเดทตรวจสอบความถูกตPองเพ่ิมเติมป0ตAอป0 หรือตามประกาศเป)นคร้ังๆไป 
 
3. ปฏิทินชุดนี้เปล่ียนจุลศักราชวันท่ี 16 เมษายน ตามหลักที่ถูกแลPวตPองเปล่ียนหลังจากวันเถลิงศก คํานวณตามคัมภีร#สุริยยาตร#ป0 พ.ศ.2559 วันเถลิงศกจะตรงกับ วันเสาร#ที่ 16 
เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 00:34น. วันเดียวกันอาจมี 2 จุลศักราชก็เป)นไดPเพราะมีชAวงเวลาเขPามาเก่ียวขPอง ปฏิทินดPานบนจึงแสดงผลภาพรวมเพ่ือใหPครอบคลุม ซ่ึงป0จุลศักราชอาจ
คลาดเคล่ือนเล็กนPอย ดังนั้นวันเวลาหลังจากเถลิงศก จะเปล่ียนจุลศักราชใหมAเป)น ป0จุลศักราช 1378 วันเวลากAอนเถลิงศกยังคงเป)นป0จุลศักราช 1377 อยูA สAวนกาลโยคจะเร่ิมใชP
หลังจากวันเถลิงศกน้ีเชAนกัน รายละเอียดเพ่ิมเติม ประกาศสงกรานต# พ.ศ.2559  
 
รัตนโกสินทรศก เร่ิมใชPจริงวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2432 (ป0เดียวกันที่เร่ิมใชPวันที่ 1 เมษายน เป)นวันข้ึนป0ใหมA) และยกเลิกใชPงานเม่ือ พ.ศ.2455 , ปฏิทินชุดนี้ ยPอนหลังรัตนโกสินทรศก 
1 ในวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2325 ชAวงเวลากAอน เมษายน พ.ศ.2325 จะแสดงรัตนโกสินทรศก 0 ทั้งหมด ทั้งนี้แมPจะยกเลิกใชPงานไปแลPว ปฏิทินชุดนี้การแสดงผลป0ป=จจุบันยังนับป0รัตน
โกสินทรศกใหPอยูA 
 
4. วันขึ้นป0ใหมA ต้ังแตAสมัยอยุธยาจนถึงสมัยตPนกรุงรัตนโกสินทร# กําหนดวันขึ้นป0ใหมAใน วันขึ้น ๑ คํ่า เดือนหPา(๕) ตามคติพราหมณ# และใชPจนถึงวันขึ้น ๑ คํ่า เดือนหPา(๕) พ.ศ.2432 
ซ่ึงตรงกับวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (รัตนโกสินทร#ศก. 108) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลPาเจPาอยูAหัว รัชกาลท่ี 5 จึงไดPทรงเปล่ียนวันขึ้นป0ใหมA เป)น วันที่ 1 เมษายน แทน และใชP
จนถึง พ.ศ.2483 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงมีการเปล่ียนวันขึ้นป0ใหมAไทยตามสากลประเทศ จากวันที่ 1 เมษายน เป)น วันที่ 1 มกราคม เร่ิมใชP
เป)นทางการต้ังแตAวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2484 เป)นตPนมา , ป0 พ.ศ.2483 ถPานับถงึเปล่ียนป0ใหมA เลือนวันจาก 1 เมษายน เป)นวันท่ี 1 มกราคม เปล่ียนป0เร็วขึ้น จาํนวนเดือนจงึหายไป 
3 เดือน ดังนั้นในป0 พ.ศ.2483 หากนับชAวงเวลาจะมี 9 เดือน โดยวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2483 - 31 มีนาคม พ.ศ.2483 ไมAมีอยูAจริงตามปฏิทินไทย แตAตามปฏิทินสากล ซ่ึงตรงกับ ป0 
ค.ศ.1940 ชAวงเวลาดังกลAาวมีอยูA  
 
ชAวงกAอนป0 พ.ศ.2483 ปฏิทินชุดนี้จะแสดงป0ที่คาบเก่ียวกัน เพราะยังนับวันเปล่ียนป0ใหมAวันที่ 1 เมษายน เชAน 2482(2481) ซ่ึงคAาแรก 2482 เป)นป0 พ.ศ.ที่ไดPจากป0 ค.ศ.+543 คือนับ 1 
มกราคมเป)นวันขึ้นป0ใหมA สAวนคAาในวงเล็บ(2481) เป)นป0 พ.ศ.ไทยที่ใชPจริงหรือที่เรียกป0 พ.ศ.ในชAวงเวลานั้นๆซ่ึงนับ 1 เมษายน เป)นวันขึ้นป0ใหมA ดังนั้นทAานที่ตPองการดูปฏิทินยPอนหลัง
ชAวงเวลาดังกลAาว โปรดทําความเขPาใจหลักการนับป0ใหPดีกAอน , นอกจากนี้ยังมีชAวง กAอนป0 พ.ศ.2432 ซ่ึงนับวันขึ้นป0ใหมA ตรงกับ วันขึ้น ๑ คํ่า เดือนหPา(๕) ซ่ึงถPาอยูAในชAวงวันเวลานั้น 
อาจนับป0 เรียกใชP หรือเขPาใจไมAตรงกัน 
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ปฏิทินชุดนี้ เปล่ียนป0นักษัตรตามคติพราหมณ#เกณฑ#ปฏิทินจันทรคติไทย (โหราศาสตร#แบบไทยไดPรับอิทธิพลมาจากพราหมณ#-ฮินดู) คือเปล่ียนป0นักษัตรในวันขึ้น ๑ คํ่า เดือนหPา(๕) 
โดยในป0 พ.ศ.2559 จะเปล่ียนป0นักษัตรจาก ป0มะแม เป)น ป0วอก ใน วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 06:09น. เป)นตPนไป 
 
การเปล่ียนป0นักษัตรมีหลายแบบ เชAน เปล่ียนป0นักษัตรใหมAในวันขึ้น ๑ คํ่า เดือนอPาย(๑) ตามปฏิทินหลวง เป)นแบบท่ีใชPในการบันทึกสูติบัตรป=จจุบัน (แนวทางปฏิบัติตาม 
หนังสือเวียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว4 ออกเม่ือ 5 กุมภาพันธ# พ.ศ.2539) , เปล่ียนป0นักษัตรในวันขึ้น ๑ คํ่า เดือนหPา(๕) ตามคติพราหมณ# (ชAวงเวลา
เปล่ียนป0นักษัตรตามสูติบัตร จะไมAตรงกันกับแบบคติพราหมณ#ที่ใชPพยากรณ#ทางโหราศาสตร#แบบไทย) , เปล่ียนป0นักษัตรใหมAในวันเถลิงศก ชAวงวันท่ี 15-17 เมษายน , เปล่ียนป0

นักษัตรใหมAใน วันสังขารลAอง หรือ วันสงกรานต# ตามแบบทางภาคเหนือ , เปล่ียนป0นักษัตรใหมAในวันสารทลิบชุน(立春) หรือ ขึ้นป0ใหมAในวันตรุษจีน ตาม ปฏิทินจีน พ.ศ.2559 , 
เปล่ียนป0นักษัตรใหมAในวันที่ 1 มกราคม ตามปฏิทินของ อ.ทองเจือ อAางแกPว , เปล่ียนป0นักษัตรใหมAในวันที่ 1 เมษายน ตามปฏิทินของ อ.เทพย# สาริกบุตร 
 
ใชPป0นักษัตรแบบใด ขึ้นอยูAกับวAาจะใชPทําการใด เชAน บันทึกสูติบัตรใชPปล่ียนป0นักษัตรในวันขึ้น ๑ คํ่า เดือนอPาย(๑) , พยากรณ#ทางโหราศาสตร# ดูดวงตามวันเดือนป0เกิดใชPป0นักษัตร
ตามคติพราหมณ# เปล่ียนป0นักษัตรในวันขึ้น ๑ คํ่า เดือนหPา(๕) , พยากรณ#โหราศาสตร#จีน ดูดวงจีน ใชPป0นักษัตรจีนตามปฏิทินโหราศาสตร#จีน 
 

 

เดือนไทย ( 1:เดือนอPาย , 2:เดือนย่ี , 3:เดือนสาม , 4:เดือนส่ี , 5:เดือนหPา , 6:เดือนหก, 7:เดือนเจ็ด , 8:เดือนแปด , 88:เดือนแปดหลัง (เดือนแปด 2 หน) เฉพาะป0อธิกมาส , 9:เดือน
เกPา , 10:เดือนสิบ , 11:เดือนสิบเอ็ด , 12:เดือนสิบสอง) 
 
ปกติมาส-ปกติวาร : เป)นป0ทีเ่ป)นปกติ เดือนคูA ขPางขึ้นขPางแรม 15 วัน และเดือนค่ี ขPางขึ้น 15 วัน ขPางแรม 14 วัน (รวม 354 วัน) ,  
ปกติมาส-อธิกวาร : เป)นป0ที่เป)นปกติ แตAเดือน 7 จะมีขPางแรม 15 วัน (รวม 355 วัน) , 
อธิกมาส-ปกติวาร : เป)นป0ที่มีเดือนแปดสองหน เพ่ิมวัน 30 วัน (รวม 384 วัน) ,  
ปกติสุรทิน จํานวนวัน 1 ป0 มี 365 วัน ตามรอบสุริยคติ , 
อธิกสุรทิน จํานวนวัน 1 ป0 มี 366 วัน ตามรอบสุริยคติ(เดือนกุมภาพันธ#มี 29 วัน) วันพระ : ขึ้น 8 คํ่า , ขึ้น 15 คํ่า (วันเพ็ญ) , แรม 8 คํ่า , แรม 15 คํ่า หากเดือนใดเป)นเดือนขาด(สAวน
ใหญAเป)นเดือนค่ี 1 , 3 , 5 … 9 , 11) ถือเอาแรม 14 คํ่า 
 
เนื่องจากฤกษ# เป)นเร่ืองที่มีกฎเกณฑ#วิธี มีขPออนุโลมขPอยกเวPน ขPอพิจารณาอีกมากมาย บางฤกษ#ใชPการนึงไดPแตAใชPกับอีกการนึงไมAไดP ฤกษ#สําคัญอาจตPองผูกรวมชะตาผูPใชPฤกษ#รวมกัน 
ดังนั้นฤกษ#ในการสําคัญ ทAานควรปรึกษา และใหPฤกษ#โดยผูPเช่ียวชาญชํานาญในการใหPฤกษ# ทั้งนี้รายละเอียดฤกษ# วันมงคล ดPานลAางแสดงเป)นเบื้องตPน เผยแพรAเพ่ือสืบทอดตาม
บูรพาจารย#เทAานั้น ไมAขอถอืวAาการใหPฤกษ#ใดๆ ทั้งส้ิน รายละเอียดเก่ียวกับ วิธีการใช(ฤกษ+เบ้ืองต(น ดูหน(า 16 
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ฤกษ# หมายถึง คราวหรือเวลาซ่ึงเหมาะสมเป)นชัยมงคล เพ่ือประกอบกิจการงานตAาง ๆ เพ่ือความสุข ความปลอดภัยหรือความสําเร็จสมประสงค# อํานวยความเป)นศิริมงคลแกA
ผูPประกอบการนั้น ๆ 
 

ฤกษ+บน 

 
ฤกษ#บน หรือ นพดลฤกษ# คือคราวหรือเวลาซ่ึงเหมาะเป)นชัยมงคลเบ้ืองสูง  โดยถือตําแหนAงของพระจันทร#ผAานฤกษ#,ดาวฤกษ#ตAางๆ ทั้ง 27 ตามการโคจรของดวงดาว  (ปฏิทินโหราศาสตร#
ไทย) แบAงฤกษ#เป)น 9 กลุAมดังนี้  
 
ฤกษ#บนและเวลาทีแ่สดงผลตามปฏิทินดPานบน เป2นช3วงเวลาพระจันทร+ผ3านฤกษ+ต3างๆ ในแต3ละวันเท3านั้น ไมAไดPหมายความถึง ฤกษ#ดี หรือไมAดี เพราะฤกษ#บนตามหลักโหราศาสตร#ช้ันสูง จะพิจารณา 
รAวมกับตําแหนAงดาวอื่นๆ ณ.วันเวลานัน้ๆ ดวงชะตาของผูPใชPฤกษ# นวางศ# ลูกพิษ พินทบุาทว# และกฏเกณฑ#อกีมากมาย , ราชาฤกษ# ภูมิปาโลฤกษ# หรือฤกษ#ในวันน้ันๆที่คิดวAาดีแลPว ความหมายดีแลPว ใน
บางวนั บางชAวงเวลา เมื่อผูกดวงชะตา พิจารณารAวมกบัดาวอืน่ๆ และลัคนาในดวงฤกษ# อาจใหPโทษ หรอืเป)นฤกษ#ที่ไมAดีเลยก็เป)นไดP ดังน้ันฤกษ#บนในการสําคัญ ทAานควรปรึกษาและใหPฤกษ#โดยผูPเช่ียวชาญ
ชํานาญในการใหPฤกษ#เทAานั้น 
 
ทลิทโทฤกษ+ เป)นฤกษ#ที่เหมาะสําหรับ การขอส่ิงตAางๆ ตPองการความเมตตาสงสาร เห็นอกเห็นใจ เพราะถอืวAาเป)นฤกษ#ของชูชก จะทําการขอส่ิงใดก็งAาย เชAน  การขอหม้ัน ขอแตAงงาน 
ทวงหนี้ กูPยืม รPองทุกข# การทําการใดๆ เพ่ือใหPผูPอื่นสงสารกรุณา เปaดรPานขายของชํา ของเกAาชํารุด สมัครงาน ทาํการใดๆ ที่ริเร่ิมใหมA 
 
2. มหัทธโนฤกษ+ เป)นฤกษ#ที่เหมาะสําหรับ การมงคลตAางๆ เพ่ือความม่ันคงในทรัพย#สินเงินทอง ผลประโยชน# เชAน เปaดหPางรPาน เปaดบริษัท ขึ้นบPานใหมA แตAงงาน ปลูกสรPางอาคาร ธุรกิจ
การเงิน การคPาอุตสาหกรรม ลาสิกขาบท สะเดาะเคราะห# และ ใชPไดPสารพัดงานมงคล 
 
3. โจโรฤกษ+ เป)นฤกษ#ที่เหมาะสําหรับ คนโบราณใชPในการปลPนคAาย จูAโจมโดยฉับพลัน ฉวยโอกาส แยAงชิง ขAมขวัญ บีบบังคับ ทาํการปราบปราม การแขAงขันชAวงชิง การแยAงอาํนาจและ
ผลประโยชน# งานเส่ียงๆ ในระยะส้ันๆ การปฏิวัติงานของบุคคลในเคร่ืองแบบใชPกําลัง 
 
4. ภูมิปาโลฤกษ+ เป)นฤกษ#ที่เหมาะสําหรับ การมงคลตAางๆ งานที่ตPองการความม่ันคงถาวร งานเก่ียวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย# การเกษตร การเชAาซ้ือ กAอสรPาง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ 
แตAงงาน ขึ้นบPานใหมA ลาสิกขาบท อุปสมบท เปaดอาคารหPางรPาน และ ใชPไดPสารพัดงานมงคลทั้งปวง 
 
5. เทศาตรีฤกษ+ เป)นฤกษ#ท่ีเหมาะสําหรับ งานการติดตAอการคPาระหวAางถิ่น เก่ียวกับการงานที่ตPองการใหPมีผูPคนเขPาออกมากมาย เก่ียวกับความสนุกสนานชักชวนคนเขPาออกมาก เปaดโรง
มหรสพ สถานเริงรมย# โรงแรม รPานอาหาร โรงหนัง สถานบันเทงิ ตลาดและศูนย#การคPา การประกอบอาชีพนอกสถานที่ อาชีพเรAรAอน อาชีพที่ตPองยPายที่อยูAเสมอ 
 
6. เทวีฤกษ+ เป)นฤกษ#ที่เหมาะสําหรับ งานที่ตPองการความเรียบรPอยสวยงาม การเขPาหาผูPหลักผูPใหญA การหม้ันหมายและสมรส การสAงตัวเจPาสาวและเขPาหPองหอ การทํากิจการที่ตPองการ
ช่ือเสียงและมีเสนAห# งานมีเกียรติ งานเชิงศิลปะตกแตAงช้ันสูง เปaดรPานคPาอัญมณีเคร่ืองประดับ รPานเสริมสวย ตัดเย็บเส้ือผPา การประชาสัมพันธ# ลาสิกขาบท ขึ้นบPานใหมA ขอความรัก งาน
เพ่ือความสงบเรียบรPอย และ สารพัดงานมงคลทั้งปวง 
 
7. เพชฌฆาตฤกษ+ เป)นฤกษ#ท่ีเหมาะสําหรับ การฟ=นผAาอันตรายและอุปสรรค ตAอสูPเส่ียงภัยตAางๆ อาสางานใหญA ทํากิจปราบปรามศัตรู ตัดสินคดีความ งานที่ใชPการตัดสินใจอยAาง
เด็ดขาด  ประกอบพิธีไสยศาสตร# ปลุกเสกเคร่ืองรางของขลัง ลงเลขยันต# สรPางวัตถุมงคลแบบคงกระพันชาตรี สรPางส่ิงสาธารณะกุศลสงเคราะห# เปaดโรงพยาบาล การรักษาโรคเร้ือรังที่
หายยากๆ การยาตราทัพ เจิมอาวุธยุทธภัณฑ# สรPางโบสถ#วิหารการเปรียญ คลPายกับโจโรฤกษ# แตAฤกษ#นี้จะแรงกวAา 
 
8. ราชาฤกษ+ เป)นฤกษ#ที่เหมาะสําหรับ งานราชพิธี งานราชการงานเมือง สรPางท่ีประทับ งานที่ตPองการชักจูงใหPผูPอื่นดําเนินตาม การเขPารับตําแหนAงงาน การแสวงหาช่ือเสียงเกียรติยศ 
การเขPาหาผูPหลักผูPใหญA เปaดโรงเรียน สถาบัน สถานที่ราชการ งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ ลาสิกขาบท การขึ้นบPานใหมA(สามัญชนควรเวPน ถPาหาฤกษ#ไมAไดPก็พออนุโลมใชPไดP เพ่ือดวง
ชะตาและความเหมาะสม) และ งานมงคลทั้งปวง 
 
9. สมโณฤกษ+ เป)นฤกษ#ที่เหมาะสําหรับ ทําพิธีกรรมทางศาสนา และ ทางนักบวช เชAน การทําขวัญนาค การอุปสมบท หลAอพระและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ เขPารับการศึกษา และ การกระทําทุก
อยAางเพ่ือความสงบรAมเย็นเป)นสุข สงเคราะห#ในฤกษ#นี้ไดP เชAน ทาํบุญขึ้นบPานใหมA ทําบุญตAออายุ 
 
การใชPฤกษ#หรืออAานฤกษ#บนตามปฏิทินขPางตPน จะมีชAวงเวลากํากับ ซ่ึงแตAละวันแตAละฤกษ#เวลาไมAแนAนอน เชAน ปฏิทิน "โจโร <06:44น.> ภูมิปาโล" หมายความวAา ชAวงเวลากAอน 06:44น. 
ของวันนั้นๆจะเป)นโจโรฤกษ# และหลังจาก 06:44น. เป)นภูมิปาโลฤกษ#  
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กาลโยค  พ.ศ.2559 จุลศักราช 1378 
  

วันธงชัย :  เสาร# (7) 
วันอธิบดี :  พุธ (4) 

วาร (วัน) กาลโยค 

วันอุบาทว#  :  ศุกร# (6) 
 

ยามธงชัย : 15:00-16:30 , 03:30-04:30 (7) 
ยามอธิบดี : 13:30-15:00 , 01:30-03:00 (6) 

ยาม (เวลา) กาลโยค   

ยามอุบาทว# : 13:30-15:00 , 01:30-03:00 (6) 

 
กาลโยค พ.ศ.2559  เร่ิมใชP หลังจากวันเวลาเถลิงศก คือ วันเสาร#ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 00:34น. วันเวลากAอนหนPานี้ใหPใชPกาลโยค ป0 พ.ศ.2558 
 
ธงชัย วันที่สําเร็จในผลดี หรือความดีทั้งหลาย ชัยชนะ ม่ิงขวัญ ของหมูAคณะ  

เวลา ประกอบดPวยโชค ชัยชนะ หมายถึงชัยโชค (มักใชPกับส่ิงของ วัตถุ สถานที่) 

อธิบดี วันที่เป)นใหญA มีอํานาจในการปกครอง ควบคุมดูแล 
เวลา ประกอบดPวยโชค ความเป)นใหญA มักใชPกับบุคคล 

อุบาทว# วันที่ตกอยูAในบAวงกรรมอุปสรรค ทําการคPาไมAขึ้น โชครPาย  
เวลา ประกอบดPวยอุบัติเหตุ เคราะห#ไมAดี ส่ิงที่ไมAเป)นมงคล (ใชPกับบุคคล) 

โลกาวินาศ วันที่วุAนวาย ยุAงยาก ระสํ่าระสาย ความหายนะ สูญเสีย  
เวลา เขPาไปสูAอันตราย ไมAเป)นมงคลตAอชุมชน หมูAคณะเป)นสAวนรวม (ใชPกับส่ิงของ วัตถุ สถานที่) 

 
ปฏิทินนี้แสดงเฉพาะ วาร (วัน) กาลโยค เทAานั้น นอกจากนี้กาลโยคยังมีฐานอื่นๆ นอกจากฐานวัน ฐานยาม คือ ฐานฤกษ# , ฐานราศี , ฐานดิถ ี 
 
กาลโยค คํานวณโดยใชPป0จุลศักราชต้ังตPน ซ่ึงป0จุลศักราชใหมAคํานวณวันเถลิงศกตามคัมภีร#สุริยยาตร# และวันเดียวกันอาจมี 2 จุลศักราชก็เป)นไดPเพราะมีชAวงเวลาเขPามาเก่ียวขPอง กาลโยค 
ดPานบนเพ่ือใหPงAายในการคํานวณ จึงใหPวันท่ี 16 เมษายน เป)นวันเปล่ียนป0จุลศักราชใหมAหรือวันเถลิงศก ดังนั้นชAวงวันที่ 15-17 เมษายน กาลโยคอาจคลาดเคล่ือน แตAอยAางไรก็ตามถPา
จําเป)นตPองใชPป0จุลศักราช คํานวณอยAางละเอียด ก็ไดPคํานวณวันเถลิงศกตามคัมภีร#สุริยยาตร#ไวPแลPว ทAานสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดPที ่ประกาศสงกรานต#  
 
อวมานโอน วันตามปฏิทินโหราศาสตร# เป)นวันหPามใหPฤกษ# หPามทําการมงคลใดๆ 
 

ฤกษ+ล3าง 

 
ฤกษ#ลAาง หรือ ภูมิดลฤกษ# ซ่ึงเหมาะเป)นชัยมงคลทางเบ้ืองใตPฟgา หรือเบื้องตํ่าบนพ้ืนดิน โดยมนุษย#เป)นผูPกําหนดขึ้น โดยใชPวันท้ัง 7 ประกอบดPวยดิถี ขึ้น แรม และเดือน ป0 ทางจันทรคติ 
เป)นหลักในการคํานวณนับ เชAน ดิถีอาํมฤตโชค ดิถีมหาสิทธิโชค ดิถีไมAดี ดิถีมหาสูญ ดิถีอัคนิโรธ ดิถีรPาย/วันทรธึก ดิถีอายกรรมพลาย กระทิงวัน ดิถีเรียงหมอน ดิถีแมลงปอ วันลอย วัน
จม วันฟู 
 
วันดี ดิถีมหาโชค ดิถีมงคล 5 ประการ โบราณยึดถือกันมาก 
 
ดิถีอํามฤตโชค เป)นดิถีดีที่สุด ดิถีความสําเร็จอันย่ิงใหญA ดิถีทิพย# เหมาะแกAการมงคล ดีสําหรับงานทั่วไปเก่ียวกับความราบร่ืนและสบาย ใชPไดPทั้งขPางขึ้นและขPางแรม แตAที่

นิยมถือกันวAาขPางขึ้น ดีกวAาขPางแรม แตAอยAางไรก็ตามขPางแรมก็ใชPไดPใหPคุณเชAนกัน 

วัน อาทิตย# จันทร# อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร# เสาร# 

ขPางขึ้น-แรม คํ่า 8 3 9 2 4 1 5 
 

ดิถีมหาสิทธิโชค เป)นดิถีที่ดีรองลงมา ดิถีความสําเร็จอันย่ิงใหญA เหมาะแกAการมงคล ดีสําหรับงานสําคัญ โดยเฉพาะโครงการระยะส้ัน ใชPไดPทั้งขPางขึ้นและขPางแรม แตAที่นิยม
ถือกันวAาขPางขึ้น ดีกวAาขPางแรม แตAอยAางไรก็ตามขPางแรมก็ใชPไดPใหPคุณเชAนกัน 

วัน อาทิตย# จันทร# อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร# เสาร# 

ขPางขึ้น-แรม คํ่า 11 5 14 10 9 11 4 
 



ปฏิทนิจนัทรคติไทยป0 พ.ศ. 2559 / ค.ศ.2016  - มายโหรา.คอม (www.myhora.com) 

 
18/25 

ดิถีสิทธิโชค เป)นดิถีที่ดีรองลงมา โชคดี ใหPลาภผล เหมาะแกAการมงคล ดีสําหรับงานที่เป)นโครงการระยะยาว ใชPไดPทั้งขPางขึ้นและขPางแรม แตAที่นิยมถือกันวAาขPางขึ้น ดีกวAา
ขPางแรม แตAอยAางไรก็ตามขPางแรมก็ใชPไดPใหPคุณเชAนกัน 

วัน อาทิตย# จันทร# อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร# เสาร# 

ขPางขึ้น-แรม คํ่า 14 12 13 4 7 10 15 
 

ดิถีชัยโชค เป)นดิถีที่ดีรองลงมา ดิถีแหAงชัยชนะ เหมาะแกAการมงคล ดีสําหรับงานที่ตPองตAอสูPแขAงขันหรือรบทับจับศึก ใชPไดPทัง้ขPางขึน้และขPางแรม  

วัน อาทิตย# จันทร# อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร# เสาร# 

ขPางขึ้น-แรม คํ่า 8 3 13 10 4 1 11 * 

* ควรเล่ียงวันเสาร# ขPางขึ้นและขPางแรม 11 คํ่า เพราะไปตรงกับดิถีรPาย ดิถีวันบอด 

ดิถีราชาโชค เป)นดิถีที่ดีรองลงมา เหมาะแกAการมงคล ดีสําหรับงานที่ตPองขอความชAวยเหลือจากผูPใหญAใชPไดPท้ังขPางขึ้นและขPางแรม  

วัน อาทิตย# จันทร# อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร# เสาร# 

ขPางขึ้น-แรม คํ่า 6 * 3 9 6 12 1 5 

* ควรเล่ียงวันอาทิตย# ขPางขึ้นและขPางแรม 6 คํ่า เพราะไปตรงกับดิถีรPาย ดิถีพิลา  
 
ดิถีไม3ดี / วันไม3ดี  
 
ดิถีที่ควรหลีกเล่ียง สําหรับการมงคล คือ ทักทิน, ทรธึก, ยมขันธ#, อัคนิโรธ, ทินกาล, ทินศูร, กาลโชค, กาลสูร, กาลทัณฑ#, โลกาวินาศ, วินาศ, พิลา, มฤตยู, บอด, กาลทิน, ดิถีพิฆาต, 
ทักทินไฟ, ทินสูรย#, กาลกรรณี  
 
ดิถีไม3ดี วัน อาทิตย# จันทร# อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร# เสาร# ดิถี 

ขPางขึ้น-แรม คํ่า 1 4 5 9 5 3 7 ทักทิน 
ขPางขึ้น-แรม คํ่า 4 6 1 3 8 7 1 ทรธึก 
ขPางขึ้น-แรม คํ่า 12 11 7 3 6 8 9 ยมขันธ# 
ขPางขึ้น-แรม คํ่า 4 6 1 3 3 9 1 อัคนิโรธ 
ขPางขึ้น-แรม คํ่า 1 2 10 7 1 6 6 ทินกาล 
ขPางขึ้น-แรม คํ่า 12 10 15 8 5 7 8 ทินศูร 
ขPางขึ้น-แรม คํ่า 4 6 1 3 8 9 10 กาลโชค 
ขPางขึ้น-แรม คํ่า 4 2 7 5 8 3 6 กาลสูร 
ขPางขึ้น-แรม คํ่า 12 11 10 9 8 7 6 กาลทัณฑ# 
ขPางขึ้น-แรม คํ่า 4 6 10 9 8 9 1 โลกาวินาศ 
ขPางขึ้น-แรม คํ่า 4 5 6 6 8 8 9 วินาศ 
ขPางขึ้น-แรม คํ่า 6 10 8 7 12 9 12 พิลา 
ขPางขึ้น-แรม คํ่า 9 1 10 9 8 7 6 มฤตยู 
ขPางขึ้น-แรม คํ่า 7 8 4 7 1 14 11 วันบอด 
ขPางขึ้น-แรม คํ่า 5 6 10 8 11 5 7 กาลทิน 
ขPางขึ้น-แรม คํ่า 12 11 7 3 6 9 8 ดิถีพิฆาต 
ขPางขึ้น-แรม คํ่า 12 11 10 7 8 7 6 ทักทินไฟ 
ขPางขึ้น-แรม คํ่า 5 2 8 3 1 9 8 ทินสูรย# 
ขPางขึ้น-แรม คํ่า 5 6 15 8 1 2 10 กาลกรรณี  
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ดิถีอ่ืนๆ 
 
ดิถีมหาสูญ เป)นวันหPามทําการมงคล ซ่ึงโบราณถือกันมาก แมPจะตรงกับวันดีเทAาใดหPามการมงคล ดิถีมหาสูญแตAโบราณนั้นทAานกําหนดตามเดือนทางจันทรคติและดิถีดังนี ้
 

เดือน 6 กับเดือน 3 หPามวัน ขึ้น/แรม 4 คํ่า 

เดือน 7 กับเดือน 10 หPามวัน ขึ้น/แรม 8 คํ่า 

เดือน 8 กับเดือน 5 หPามวัน ขึ้น/แรม 6 คํ่า 

เดือน 11 กับเดือน 2 หPามวัน ขึ้น/แรม 12 คํ่า

เดือน 9 กับเดือน 12  หPามวัน ขึ้น/แรม 10 คํ่า

เดือน 1 กับเดือน 4 หPามวัน ขึ้น/แรม 2 คํ่า 

 
ดิถีพิฆาต เป)นวันหPามทําการมงคลอีกตําราหน่ึง เป)นดิถีไมAดี วันอัปมงคล 
 

วัน อาทิตย# จันทร# อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร# เสาร# 

ขPางขึ้น-แรม คํ่า 12 11 7 3 6 9 8 

ดิถีอัคนิโรธ อัคนิโรธหรือนางกาลกรรณีวิลัยวรรณ ก็คือช่ือของบุตรีของพญามัจจุราช มีผมแดง แตAงกายและทัดดอกไมPแดง เหาะลAองลอยมาในอากาศแลPวก็ตกลงสูAบPานเรือนผูPคนในวัน
ดิถีตAางๆ แสดงถงึอาเพศและเคราะห#หามยามรPายตAางๆหากเราไปกระทําการมงคล ท่ีตPองกับอัคนิโรธในวันนั้นๆ 

ดิถีขึ้นหรือแรม 1 คํ่า อัคนิโรธตกลงในวัวควาย ทAานหPามซ้ือขายวัวควาย เปaดคอกปศุสัตว# 

ดิถีขึ้นหรือแรม 2 คํ่า อัคนิโรธตกลงในปjา หPามไปเที่ยวปjา เดินทางในปjาเขา ตPดไมP 

ดิถีขึ้นหรือแรม 3 คํ่า อัคนิโรธตกลงในน้ํา หPามมิใหPเดินทางโดยทางน้ํา ทางเรือ เลAนน้ํา หรือขุดบAอขุดสระ 

ดิถีขึ้นหรือแรม 4 คํ่า อัคนิโรธตกลงในภูเขา หPามไปเที่ยวเขา ป0นเขา 

ดิถีขึ้นหรือแรม 5 คํ่า อัคนิโรธตกลงในที่ทางเขตคาม หPามิใหPแบAงที่ทาง รงัวัดที่ดิน 

ดิถีขึ้นหรือแรม 6 คํ่า อัคนิโรธตกลงในบPานเรือน หPามมิใหPทําการมงคลยกเสาเอก ปลูกบPานเรือน ขึ้นบPานใหมA ยPายเขPาบPานใหมA หรือทําการมงคลใดใดในบPานเรือน

ดิถีขึ้นหรือแรม 7 คํ่า อัคนิโรธตกลงในพระราชวัง หPามมิใหPทําการอภิเษกพระราชา 

ดิถีขึ้นหรือแรม 8 คํ่า อัคนิโรธตกลงในยวดยาน หPามมิใหPซ้ือขายยวดยาน หัดขับขี่ ออกรถใหมA ฯลฯ 

ดิถีขึ้นหรือแรม 9 คํ่า อัคนิโรธตกลงในแผAนดิน หPามมิใหPขุดหลุมปลูกเรือน ขุดดิน ขุดบAอ ถมดิน ฯลฯ 

ดิถีขึ้นหรือแรม 10 คํ่า คนิโรธน#ตกลงในเรือ หPามลงเรือ หPามตAอเรือ เอาเรือลงจากคาน 

ดิถีขึ้นหรือแรม 11 คํ่า อัคนิโรธตกลงในพืชพรรณ หPามปลูกตPนไมP เพาะชํา หวAาน ตอนตPนไมP ฯลฯ 

ดิถีขึ้นหรือแรม 12 คํ่า อัคนิโรธตกลงในตัวสตรี หPามซAองเสพกับสตรี แตAงงาน สAงตัวเจPาสาว ฯลฯ 

ดิถีขึ้นหรือแรม 13 คํ่า อัคนิโรธตกลงในตัวบุรุษ หPามซAองเสพกับบุรา แตAงงาน สAงตัวเขPาเรือนหอ ฯลฯ 

ดิถีขึ้นหรือแรม 14 คํ่า อัคนิโรธตกลงในพัทธสีมา หPามมิใหPทําการอุปสมบทและบรรพชา 

ดิถีขึ้นหรือแรม 15 คํ่า อัคนิโรธตกลงในเทวาอารักษ#ทั้งหลาย หPามมิใหPทําการเซAนสรวงบวงพลี ไหวPครู บูชาเทพทั้งปวง 

ดิถีร(าย/วันทรธึก เป)นวันอันตราย เป)นวันหPามทําการมงคล แมPจะตรงกับ ดิถีทีดี่อื่นๆ 

เดือน 5 , 6 , 7 หPามวัน ขึ้น/แรม 7 คํ่า 

เดือน 8 , 9 , 10 หPามวัน ขึ้น/แรม 8 คํ่า 

เดือน 11 , 12 , 1 หPามวัน ขึ้น/แรม 9 คํ่า 

เดือน 2 , 3 , 4 หPามวัน ขึ้น/แรม 4 คํ่า 
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ดิถีอายกรรมพลาย เรียกกันวAา วันภาณฤกษ# / วันดาวกําพลาย เป)นดิถีหPามทําการมงคล 
 

  ปฐม ทุติยะ ตติยะ 

เดือน 3 , 7 4 5 6 

เดือน 4 , 11 1 2 3 

เดือน 5 , 11 13 14 15 

เดือน 6 10 11 12 

เดือน 8 6 7 8 

เดือน 9 3 4 5 

เดือน 12 2 3 4 

เดือน 1 9 10 11 

เดือน 2 7 8 9 

 
ดิถี ปฐม ทุติยะ ตติยะลPวนแตAไมAดีทั้งส้ิน ทAานวAาดิถีปฐม จะลําบากยุAงยาก , ดิถีทุติยะ รPายกวAาอันแรกจะไดPรับอันตราย , ดิถีตติยะ รPายแรงที่สุด  
 
กระทิงวัน เป)นวันท่ี เลขของวันและเดือนตรงกัน วันกับดิถีตรงกัน , เดือนกับดิถีตรงกัน หรือ วัน ดิถี และเดือน ตรงกัน เป)นวันหPามทําการมงคล โบราณวAาเป)นวันแรง เป)นวันแขง็ไมAนิยม
ในการมงคล แตAเหมาะสําหรับการ ปลุกเสกเคร่ืองรางของขลัง และคาถาอาคม  ย่ิงเลขของป0ตรงกันก็ย่ิงแข็งมาก  อยAางเชAน  วันอังคาร (เลข 3)  เดือน 3  ป0ขาล (เลข 3)  
 

วันอาทิตย# (1) เดือน 1 (อPาย) ตรงกับ วันขึ้นหรือแรม 1 คํ่า

วันจันทร# (2)       เดือน 2 (ย่ี) ตรงกับ วันขึ้นหรือแรม 2 คํ่า

วันอังคาร (3)  เดือน 3 ตรงกับ วันขึ้นหรือแรม 3 คํ่า

วันพุธ (4) เดือน 4 ตรงกับ วันขึ้นหรือแรม 4 คํ่า

วันพฤหัสบดี (5) เดือน 5 ตรงกับ วันขึ้นหรือแรม 5 คํ่า

วันศุกร# (6) เดือน 6 ตรงกับ วันขึ้นหรือแรม 6 คํ่า

วันเสาร# (7) เดือน 7 ตรงกับ วันขึ้นหรือแรม 7 คํ่า

 

ดิถีเรียงหมอน ดิถีเรียงหมอน หรือดิถีแมลงปอ นี ้ ใชPในการแตAงงานถอืฤกษ#แตAงงาน ขPางขึ้น โดยสAวนมากจะใชP 7, 10, 13 คํ่า  
และถPาเป)นขPางแรมใชP 4 ,5, 10, 14 คํ่า วันที่กําหนดไวPนี้ นับวAาเป)นวันเรียงหมอนไดP ดังนั้นการใหPฤกษ#แตAงงาน ควรหาฤกษ#ใหPตรงกับวันเรียงหมอนจึงจะดี 

 
วันดับวันศูนย+ เป)นวันที่ถือกันมาก หPามประกอบการมงคลใดๆ ทั้งส้ิน ถPาประกอบการมงคลในวันดับศูนย# การประกอบงานนั้นมักตPองประสบอันตราย  
 
1. วันส้ินเดือนทางจันทรคติ (ไมAมีแสดงในปฏิทิน)  
2. วัน อวมานโอน ตามปฏิทินโหราศาสตร# (เป)นวันหPามใหPฤกษ# หPามทําการมงคลใดๆ) มีแสดงในปฏิทิน 
3. วันที่สุริยุปราคา หลีกเล่ียงประกอบการมงคล กAอนและหลังเกิดคราส 7 วัน ถือวAาแรงของคราสจะลบลPางความดีตAางๆลงหมด และดาวอาทิตย#กับดาวจันทร#ก็หมดกําลังลงดPวย (ไมAมี
แสดงในปฏิทิน)  
4. วันที่มีพระอาทิตย#เป)น 2 ราศี ไดPแกA วันสงกรานต# วันเนา วันที่พระอาทิตย#ยPายเปล่ียนราศี ตลอดจนกระท่ังดาวอื่นๆเปล่ียนยPายราศี ดังนั้นวันดับศูนย#จึงหPามประกอบการใดๆทั้งส้ิน 
(ไมAมีแสดงในปฏิทิน)  
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วันคู3ศัตรู (ไมAมีแสดงในปฏิทิน) โบราณใหPหลีกเล่ียงวันที่เป)นคูAศัตรูกับ วันเกิดของเจPางานการมงคลน้ัน 

วันอาทิตย# เป)นคูAศัตรกับุ   วันอังคาร 

วันศุกร# เป)นคูAศัตรกับุ วันเสาร# 

วันพุธ (กลางวัน) เป)นคูAศัตรกับุ วันราหู (พุธกลางคืน)

วันจันทร# เป)นคูAศัตรกับุ วันพฤหัสบดี 

หPามขึ้นบPานใหมAวันเสาร# , หPามเผาผีวันศุกร# , หPามโกนจุกวันอังคาร , หPามแตAงงานวันพุธ , วันพุธหPามตัด , วันพฤหัสหPามถอน ,  
สงฆ# 14 , นารี 11 , แตAงงาน 7 , เผาศพ 15   ดูเพ่ิม วันหPามตAางๆของไทย  
 
วันลอย วันจม วันฟู *  
 

วันลอย เป)นวันเหมาะแกA การเร่ิมตPนกิจการงาน และการมงคล 

วันฟู เป)นวันเหมาะแกA วันที่ทํากิจการ การงาน การทํามาหากินและการอาชีพตAางๆ ของคนไทยในอดีต ซ่ึงรวมถึงการทําการมงคลในเร่ืองท่ีเก่ียวดPวย 

วันจม เป)นวันหPามทําการมงคล ริเร่ิมใหมA ใหPทําแตAกิจการที่ทําอยูAหรือทําในเร่ืองเล็กนPอย เพราะมักจะมีอุปสรรค เหตุขัดขPองเกิดขึ้น 

 
* การคํานวณวันลอย วันจม วันฟู จะใชPเดือนไทยจันทรคติ (เดือนอPาย เดือนย่ี ฯ) ตามตําราจะมีแตกตAาง 2 แบบ ในปฏิทินชดุนี้จะอPางอิงกฎเกณฑ# วันลอย วันจม วันฟู จากตําราพรหมชาต ิ

 

วันสําคัญทางพุทธศาสนา กําหนดตามเงือ่นไขขึ้นแรมคํ่าเดือนตามปฏิทินจันทรคติ และตรวจทานความถูกตPอง โดยยึดถือตามประกาศ กรมการศาสนา , วันพืชมงคล ตาม
ประกาศ สํานักพระราชวัง, วันตรุษจีนและ วันสารทจีน ตาม ปฏิทินจีน พ.ศ.2559 , วันหยุดชดเชย ยึดถือหลักการตามมติ ครม. วันที่ 3 กุมภาพันธ# 2547 กรณีวันหยุดราชการวันใด
ตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห# ใหPเล่ือนวันหยุดราชการวันนั้นไปหยุดในวันทําการถัดไป โดยใหPหยุดชดเชยไดPไมAเกิน 1 วัน , วันหยุดพิเศษ ตามสถานการณ#หรือตามประกาศ ครม. อัปเดท
เพ่ิมเติมป0ตAอป0หรือ เพ่ิมเติมหลังจากมีประกาศ , วันหยุดธนาคาร ตามประกาศ ธนาคารแหAงประเทศไทย , วันสําคัญอ่ืนๆ กําหนดตามเงื่อนไขคงทีป่ฏิทินสุริยคติ/จันทรคติ 
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ปฏทินิวนัพระ พ.ศ.2559/2016 
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