
 
 
 
 
 
 

ระเบียบการประกวดนมพระ  ประจำปี 2565 
ตามโครงการจัดงานประเพณีลากพระจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

1.นมที่เข้าชุมนุม  คือ  นมพระทางบก   

2. คุณสมบัตินมพระทางบกที่เข้าส่งประกวด 
  2.1 นมพระต้องประกอบด้วย  รูปทรงเรือพระ  นมพระ  ตัวบุษบก  พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร 
เครื่องประโคมตามประเพณี  ต้นกล้วย  ต้นอ้อย  งานตกแต่งดอกไม้ใบตอง  วัสดุธรรมชาติ  การดัดแปลงวัสดุ                 
ท่ีเหลือใช้  และเครื่องประดับตกแต่งอื่นๆ  ตามความเหมาะสม 
   2.2 นมพระท่ีเข้าประกวดต้องพักค้างคืนท่ีสถานท่ีประกวดท่ีกำหนด (บริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุ 
วรมหาวิหาร) ระหว่างวันท่ี 11 - 12 ตุลาคม 2565 
   2.3 นมพระท่ีเข้าประกวดอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.การสมัครเข้าประกวดนมพระทางบก 
   3.1 การเข้าประกวด ให้ส่งใบสมัครท่ี  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 โดยใช้ใบสมัครท่ี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดให้เท่านั้น  รับสมัครต้ังแต่วันท่ี 19 กันยายน 2565 จนถึงวันท่ี 
30 กันยายน 2565  ให้สมัครด้วยตนเองเท่านั้น 
   3.2 นมพระที ่เข้าประกวด  ต้องไปถึง ณ บริเวณถนนราชดำเนิน  หน้าวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่ 11 ตุลาคม  2565 แรม 1 ค่ำ เดือน 11  ภายใน
เวลา 17.00 น.  เพื่อเข้าชุมนุมเรือพระ  และลงทะเบียนเรือพระท่ีกองอำนวยการพร้อมนำเบอร์ลำดับที่มาติดในส่วน
หัวของเรือพระ 
   3.3 นมพระทุกลำต้องจอดในสถานที่ที ่คณะกรรมการกำหนดให้ตามลำดับ  และจัดโต๊ะเพื่อต้ัง
บาตรทำบุญนมพระเพียงโต๊ะเดียว (ห้ามจองสถานที่จอดเรือพระไว้ก่อน) และห้ามนำรถ  โต๊ะ  หรือสิ่งอื่นใด  เพื่อ
การเรี่ยไรทำบุญจนกีดขวางทางจราจร  และไม่เหมาะสม   
   3.4 บุคลากรในนมพระ  ต้องไม่เสพส่ิงมึนเมา  หรือใช้เครื่องขยายเสียงดังเกินไปรบกวนผู้อื่น หรือ
กระทำการอื่นใดเป็นท่ีรบกวนผู้อื่นโดยเด็ดขาด   
   3.5  กรรมการเริ่มเดินให้คะแนนเวลา 17.00 น. โดยแต่ละวัดสามารถมีตัวแทนอธิบายถึงประวัติ
ความเป็นมาพระลาก  และการจัดตกแต่งเรือพระได้ 
   3.6 นมพระทุกลำ  จะต้องเคลื่อนที่ออกจากบริเวณการจัดงานก่อนเวลา 06.00 น.  ในวันท่ี            
13 ตุลาคม 2565 
 



-2- 

4. การประกวดนมพระทางบก   
    คณะกรรมการจัดการประกวดนมพระ  จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด
นมพระ  ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์ใดๆมิได้ 

5. เกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาให้คะแนน 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก 

       (การประกวดเรือพนมพระ) 

1) ความสวยงาม, ความคิดสร้างสรรค์, การอนุรักษ์แบบด้ังเดิม  30  คะแนน 
        (พิจารณาตามประเภทท่ีส่งเข้าประกวด) 
2)  โครงสร้าง/สัดส่วน       20  คะแนน 
3)  การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ประดับตกแต่งตามขนบธรรมเนียม 20  คะแนน 
        ด้วยเครื่องสูง ต้นกล้วย อ้อย ต้ม ฯลฯ 
4)   การใช้ไฟ แสง สี       10 คะแนน 
5)   การประดิษฐ์ตกแต่ง       10 คะแนน  
6)   การประโคม        10 คะแนน  

   (การประกวด การประโคมดนตรีและเพลงลากพระ) 

1) จังหวะดนตรี  จังหวะการคุมเรือพระ  เดิน ลาก วิ่ง     40 คะแนน 
และจังหวะการประกอบเพลงลากพระ 

2) แม่เพลง/ต้นเสียง  เสียงและความต่อเนื่องของการร้องนำ   20 คะแนน 
3) ลูกคู่ อารมณ์และความพร้อมเพรียงของลูกคู่ของการประกอบเสียง 20 คะแนน 
4) เนื้อเพลงและการสร้างสรรค์เพลง     20 คะแนน 

6. ค่าเงินรางวัล 
  6.1 ค่าเงินรางวัลนมพระทางบกท่ีประกวด  
   6.1.1 นมพระประเภทสวยงาม  จะได้รับรางวัล  ดังนี ้
    - รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 1       30,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
    - รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 2         25,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
    - รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 3          20,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
    - รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 4       15,000 บาท          
    - รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 5        10,000 บาท  
   6.1.2 นมพระประเภทความคิดสร้างสรรค์  จะได้รับรางวัล  ดังนี้ 
   - รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 1       30,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
    - รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 2         25,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
    - รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 3          20,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
    - รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 4       15,000 บาท          
    - รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 5        10,000 บาท  
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   6.1.3 นมพระประเภทด้ังเดิม (ล้อไม้)  จะได้รับรางวัล  ดังนี้ 
   - รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 1       10,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
    - รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 2           5,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
    - รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 3            3,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 

   6.2 ค่าเงินรางวัลกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ  
    6.2.1 การแข่งขันกินต้ม  จะได้รับรางวัล  ดังนี ้
   - รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 1        1,500 บาท   
    - รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 2           1,000 บาท   
    - รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 3               500 บาท   

    6.2.2 การแข่งขันซัดต้ม  จะได้รับรางวัล  ดังนี้ 
   - รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 1        1,500 บาท   
    - รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 2           1,000 บาท   
    - รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 3               500 บาท   
 

***************************** 


