
รหัสพรรณไม้ ช่ือพ้ืนเมือง ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณท่ีพบ

7-34340-001-001/52

อะราง นนทรีป่า (กลาง), คางรุ้ง คาง
ฮุ่ง (พิษณุโลก), จ๊าขาม 
(เลย-เหนือ), ช้าขม (เลย), ร้าง อะล้าง
 (นครราชสีมา, อุดรธานี), 
อินทรี (จันทบุรี)

Peltophorum   
dasyrrhachis   (Miq.) 
Kurz 

FABACEAE ไม้ต้น

ดอกสีเหลือง ผลแก่เป็นฝักแบน พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณข้าง
สนามบาสเกตบอล ด้าน
ทิศตะวันออก

7-34340-001-002/14

คูน (กลาง, เหนือ), ราชพฤกษ์ 
(กลาง-ท่ัวไป), ชัยพฤกษ์ (กลาง), 
ล้มแล้ง (เหนือ), กุเพยะ (กะเหร่ียง-
กาญจนบุรี), 
ปือยู ปูโย เปอโซ แมะหล่าหยู่ 
(กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน)

Cassia  fistula L. FABACEAE ไม้ต้น

ดอกเป็นพวงระย้าสีเหลือง พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณข้าง
สนามวอลเลย์บอล ด้าน
ทิศตะวันออก

7-34340-001-003/2

ตีนเป็ด พญาสัตบรรณ (ภาคกลาง), 
กะโน้ะ (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน),  
จะบัน (เขมร-ปราจีนบุรี), ตีนเป็ดด า 
(นราธิวาส), บะซา ปูลา ปูแล 
(ปัตตานี, มาเลย์-ยะลา), ยางขาว 
(ล าปาง), สัตบรรณ (ภาคกลาง, 
เขมร-จันทบุรี), หัสบรรณ (กาญจนบุรี)

Alstonia  scholaris (L.) 
R.Br.

APOCYNACEAE ไม้ต้น

น้ ายางสีขาวขุ่น ใบรูปไข่ ออกรอบๆข้อ 
ดอกช่อสีขาว กล่ินฉุน

พ้ืนท่ีศึกษา 1  บริเวณ
ข้างหอพระพุทธรูป ด้าน
ทิศตะวันออก

7-34340-001-004/2

กระถิน กระถินไทย กระถินบ้าน 
(กลาง), กระถินยักษ์ กะเส็ดโคก 
กะเส็ดบก (ราชบุรี), ตอเบา สะตอ
เทศ สะตอเบา (ใต้), ผักก้านถิน 
(เชียงใหม่), ผักหนองบก (เหนือ)

Leucaena  
leucocephala (Lam.) de  
 Wit

FABACEAE ไม้พุ่ม

ใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยรูปรี ดอก
ช่อกระจุกแน่น ผลเป็นฝักแตกตามร่อง

 พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณ
ข้างหอประชุมโรงเรียน
ด้านทิศใต้

ทะเบียนพีนธ์ุไม้ โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร จังหวดัอุบลราชธานี หมายเลขสมาชิก 7-34340-001



7-34340-001-005/5

จามจุรี ก้ามกราม ก้ามกุ้ง ก้ามปู 
(ภาคกลาง), ลัง สารสา ส าสา 
(ภาคเหนือ), ตุ๊ดตู่ (ตาก), เส่คุ่ เส่ดู่ 
(กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน)

Samanea saman (Jacq.) 
Merr. 

FABACEAE ไม้ต้น

ใบประกอบแบบขนนกสองช้ัน ปลายคู่ 
ใบรูปไข่ ผิวใบบนมีผิวเกล้ียง ผิวล่างมีขน
ประปราย ดอกช่อแบบช่อแยกแขนง ช่อ
ย่อยแบบช่อกระจุกแน่น ออกท่ีซอกใบ 
กลีบเล้ียงเช่ือมติดกันเป็นรูปกรวย ปลาย
แยกเป็นแฉก กลีบดอกเช่ือมติดกันเป็น
หลอด เกสรตัวผู้จ านวนมาก สีชมพู ผล
เป็นฝักรูปขอบขนานแบน

พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณ
ด้านข้างบ้าน ผอ. ด้านทิศ
ตะวันใต้  พ้ืนท่ีศึกษา 2 
บริเวณด้านหน้าอาคาร 2

7-34340-001-006/4
ล าดวน (ภาคกลาง), หอมนวล 
(ภาคเหนือ)

Melodorum  fruticosum  
Lour.

ANNONACEAE ไม้ต้น
ดอกสีเหลืองนวล กลีบดอก 2 ช้ัน  มี
กล่ินหอม ผลสุกสีด า เป็นกระจุก 
รับประทานได้

พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณข้าง
หอประชุมโรงเรียน ทาง
ทิศใต้

7-34340-001-007/10
ประดู่ ดู่บ้าน (ภาคเหนือ), ประดู่บ้าน
 ประดู่ลาย ประดู่ก่ิงอ่อน อังสนา 
(ภาคกลาง), สะโน (มาเลย์-นราธิวาส)

Pterocarpus indicus  
Willd.

FABACEAE ไม้ต้น

ฝักกลมแบนมีปีกรอบเมล็ด พ้ืนท่ีศึกษา 1  ข้าง
บ้านพักผู้อ านวยการ
โรงเรียนทางทิศใต้, 
บริเวณหน้าโรงเรียนโรง

7-34340-001-008/3 ไทร Ficus Benjamina  L. MORACEAE ไม้ต้น

มีรากอากาศ ใบเด่ียว เรียงสลับ  แผ่นใบ
รูปรีแกมรูปไข่  ปลายเรียวแหลมโคน
สอบ  ดอก เล็ก เกิดภายในฐานรองดอก 
 ผล รูปกลม เม่ือสุกสีเหลือง

พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณ
สนามบาสเกตบอลด้าน
ทิศตะวันตก พ้ืนท่ีศึกษา 2
 บริเวณด้านหน้าอาคาร

7-34340-001-009/37 ปาล์มหางกระรอก
Wodyetia bifurcate A.K. 
Irvine

ARECACEAE ไม้ต้น

ล าต้นสูง ล าต้นสีเทาขาว ผิวล าต้นขรุขระ พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณข้าง
หอประชุม ,พ้ืนท่ีศึกษา 2
 บริเวณหน้าอาคารเรียน 
1, บริเวณหน้าอาคารเรียน

7-34340-001-010/6

ลีลาวดี ล่ันทม (ท่ัวไป), จ าปาขอม 
(ใต้-พังงา), จ าปาขาว 
(ตะวันออกเฉียงเหนือ), จ าปาลาว 
(เหนือ)

Plumeria sp. APOCYNACEAE ไม้ต้น

มียางสีขาว ใบ ใบเด่ียวออกเวียนสลับถ่ี 
บริเวณปลายก่ิง รูปใบหอกหรือใบหอก
กลับ  ปลายและโคนแหลม ดอก มีหลาย
สีต้ังแต่สีขาว สีส้ม ชมพูเข้ม จนถึงแดง
เข้ม กลางดอกสีเหลือง หรือมีแถบสี
เหลือง ด้านนอกมักมีสีชมพู มีกล่ินหอม
ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายก่ิง กลีบ
ดอกโคนเช่ือมกันเป็นหลอด ปลายแยก
เป็น 5 กลีบ ซ้อนเหล่ือมกัน ปลายกลีบ
แหลมหรือมีต่ิงแหลม เม่ือบาน
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตร 
เกสรตัวผู้ 5 อัน ส้ัน ผล เป็นฝักคู่ รูปยาว
รี กว้าง 2-3  เซนติเมตร ยาวประมาณ  
25  เซนติเมตร เมล็ด จ านวนมาก แบน 

พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณ
ด้านหน้าหอพระพุทธรูป



7-34340-001-011/44
ชาดัด ชาฮกเก้ียน (ท่ัวไป), ข่อยจีน 
ชาญวน (กทม.), ชา (กลาง, 
เชียงใหม่), ชาญ่ีปุ่น (กลาง)

Carmona retusa (Vahl.) 
Masam

BORAGINACEAE ไม้พุ่ม

ล าต้น: สีเขียวอมน้ าตาล พุ่มกว้าง 
0.30-0.60 เมตร

พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณ
ทางเดินหน้าหอประชุม 
พ่ืนท่ีศึกษา 2 บริเวณหน้า
อาคารเรียน 1 บริเวณ

7-34340-001-012/35

โมกบ้าน โมกซ้อน โมกลา (ภาค
กลาง), หลักป่า (ระยอง), โมก 
โมกบ้าน โมกดอกหอม โมกกอ (ไทย),
 ปิดจงวา (เขมร-สุรินทร์)

Wrightia religiosa Benth. 
ex Kurz

APOCYNACEAE ไม้พุ่ม

ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ล าต้น
กลม เปลือกต้นช้ันนอกเป็นสีเทาอ่อนถึง
สีน้ าตาล หลุดลอกออกเป็นแผ่นกลม ๆ 
ขนาดไม่เท่ากัน

พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณ
ทางเดินหน้าหอประชุม
,บริเวณหน้าหอพระ  
พ่ืนท่ีศึกษา 2 บริเวณหน้า
อาคารเรียน 1 บริเวณ

7-34340-001-013/4
โพศรีมหาโพ(ภาคกลาง), ปู (เขมร), 
ยอง (ไทยใหญ่-แม่ฮ่องสอน), สลี 
(ภาคเหนือ)

Ficus religiosa  L. MORACEAE ไม้ต้น

ใบรูปหัวใจสีเขียวขนาดใหญ่ปลายใบ
แหลมมีต่ิงยาว  มีน้ ายางสีขาว

พ้ืนท่ีศึกษา 1  บริเวณ
ข้างหอประชุม, บริเวณ
ข้างบ้านพักผู้อ านวยการ
ทางทิศใต้ , พ้ืนท่ีศึกษา 2

7-34340-001-014/3
ข้ีเหล็ก (ท่ัวไป), ข้ีเหล็กแก่น (ราชบุรี),
 ข้ีเหล็กบ้าน (ล าปาง,เหนือ), ข้ีเหล็ก
หลวง (เหนือ), ข้ีเหล็กใหญ่ (กลาง)

Senna  siamea  (Lam.)  
Irwin & Barneby

FABACEAE ไม้ต้น

ใบประกอบแบบขนนก ดอกช่อสีเหลือง
ผลเป็นฝักแบน

พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณ
หน้าหอพระ

7-34340-001-015/2
พลูด่าง (ท่ัวไป), พลูช้าง (เชียงใหม่, 
เลย), พลูฝร่ัง (กทม., ภาคกลาง), 
ราชินีหินอ่อน (กทม.)

Epipremnum aureus  
engl.

ARACEAE ไม้เล้ือย
ใบเด่ียวรูปหัวใจ สีเขียวอ่อน มีรากยึดเกาะ พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณ

หน้าหอพระ

7-34340-001-016/6 พลับพลึง (ท่ัวไป), ลิลัว (เหนือ) Crinum   asiaticum L. AMARYLLIDACEAE ไม้ล้มลุก ล าต้นข้อปล้องส้ัน ใบเป็นแผ่นยาว พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณ
หน้าหอพระ

7-34340-001-017/6 อโศกอินเดีย อโศกเซนคาเบรียล (กทม.)
Poyalthia longifolia  
(Benth.)  Hook.f.

ANNONACEAE ไม้ต้น

ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ
รูปทรงแคบสูง รูปพีระมิด ก่ิงก้านลู่ลง 
เปลือกต้นสีน้ าตาล มีขีดแคบยาวและ
รอยด่างสีขาวท่ัวท้ังล าต้น

พ้ืนท่ีศึกษา 1  บริเวณ
หน้าหอพระ บริเวณ
ด้านหน้าบ้านพัก
ผู้อ านวยการ พ้ืนท่ีศึกษาท่ี

7-34340-001-018/1 สาละ Shorea robusta Roxb. DIPTEROCARPACEAE ไม้ต้น

เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่
ผลัดใบ ล าต้น เปลาตรง เปลือกสีเทาแตก
เป็นร่อง เป็นสะเก็ดท่ัวไป เรือนยอดเป็น
พุ่มทึบ ปลายก่ิงมักจะลู่ลง ก่ิงอ่อนเกล้ียง 
ใบ เด่ียว ดกหนาทึบ รูปไข่กว้าง โคนใบ
เว้าเข้า ปลายใบเป็นต่ิงแหลมส้ันๆ ผิวใบ
เป็นมัน ขอบใบเป็นคล่ืน

พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณ
หน้าหอพระ

7-34340-001-019/4 ศรีตรัง
Jacaranda filicifolia  
(Anderson) D.Don

BIGNONIACEAE ไม้ต้น
เป็นไม้ผลัดใบ เรือนยอดรูปทรงไม่
แน่นอน โปร่ง เปลือกต้นสีน้ าตาลปนเทา

พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณ
หน้าหอพระ ,บริเวณ
ด้านหน้าหอประชุมทาง

7-34340-001-020/3 สนฉัตร
Araucaria heterophylla  
(Salisb.) Franco

ARAUCARIACEAE ไม้ต้น

ไม้ยืนต้น ทรงพุ่มพีระมิด เปลือกต้นสี
น้ าตาลเข้มหรือสีน้ าตาลอมเทา แตก
สะเก็ดตามแนวขวางและมีรอยแผลการ
หลุดของก่ิงชัดเจน

พ้ืนท่ีศึกษา1  บริเวณ
หน้าหอพระ, พ้ืนท่ีศึกษา 
2 บริเวณด้านหน้าอาคาร 1



7-34340-001-021/12 หมากเหลือง
Chrysalidocarpus  
lutescens H.Wendl. 

ARECACEAE ปาล์ม
เป็นปาล์มแตกกอ  ใบแบบขนนก  ก้าน
ใบสีเหลือง  ล าต้นสีเขียวอ่อน

พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณข้าง
หอประชุม, พ้ืนท่ีศึกษา 2
 บริเวณหน้าอาคาร 1 7-34340-001-022/3 ซองออฟจาไมก้า

Dracaena  
reflexa (Decne.) Lam.

AGAVACEAE ไม้พุ่ม  ล าต้นสีน้ าตาลอ่อน พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณข้าง
หอประชุมทางทิศใต้

7-34340-001-023/14

ทองกวาว (ท่ัวไป), กวาว ก๋าว (เหนือ),
 จอมทอง (ใต้), จาน	(อุบลราชธานี), 
ทองต้น (ราชบุรี), ทองธรรมชาติ 
ทองพรมชาติ(กลาง)

Butea  monosperma  
(Lam.) Taub.

LEGUMINOSAC-
PAPILIONOIDEAE

ไม้ต้น

ดอกรูปดอกถ่ัว สีส้มสด ออกตามก่ิงหรือ
ล าต้น

พ้ืนท่ีศึกษา1  บริเวณข้าง
หอประชุมทางทิศ
ตะวันออก,บริเวณข้าง
บ้านพักผู้อ านวยการทาง

7-34340-001-024/4 เข็มทอง
Ixora javanica (Blume) 
DC.

RUBIACEAE ไม้พุ่ม
 ล าต้นมีสีน้ าตาล ผิวล าต้นขรุขระ พ้ืนท่ีศึกษา 1บริเวณข้าง

หอประชุมทิศตะวันออก
เฉียงใต้

7-34340-001-025/1

อินทนิลบก (ท่ัวไป), กากะเลา 
(อุบลราชธานี), กาเสลา (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ), จ้อล่อ จะล่อ 
(ภาคเหนือ), ชีมุง ปะหน่าฮอ 
(แม่ฮ่องสอน)

Lagerstroemia  
macrocarpa Wall.

LYTHRACEAE ไม้ต้น

ไม้ต้นขนาดกลาง ทรงพุ่มรูปไข่ โคนต้น
เป็นพูพอน เปลือกต้นสีน้ าตาลเทา แตก
เป็นร่องต้ืน หลุดล่อนเป็นสะเก็ดเล็กๆ ผล
 ใบ หรือดอกมีขนาดใหญ่กว่าพืชชนิด
อ่ืนๆ ในสกุลเดียวกัน เป็นพรรณไม้ท่ีทน
ต่อสภาพแวดล้อม

พ้ืนท่ีศึกษา 1บริเวณข้าง
หอประชุมทางทิศใต้

7-34340-001-026/8
ปีบ กาซะลอง (ท่ัวไป), กาซะลอง 
(ยะลา, เหนือ), กาสะลอง (เหนือ)

Millingtonia hortensis L. 
F.

BIGNONIACEAE ไม้พุ่ม
เป็นไม้ผลัดใบเรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ก่ิงมัก
ห้อยลง 

 พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณ
ข้างบ้านพักผู้อ านวยการ
ทางทิศใต้  พ้ืนท่ีศึกษา 2 

7-34340-001-027/16

มะขาม (ท่ัวไป), ม่อนโคล้ง 
(กะเหร่ียง-กาญจนบุรี), ตะลูบ (ชาว
บน-นครราชสีมา), มอดแล ส่ามอเกล 
(กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน), หมากแกง 
(เง้ียว-แม่ฮ่องสอน)

Tamarindus indica   L. FABACEAE ไม้ต้น

ผลเป็นฝักโค้ง สีน้ าตาล รสเปร้ียว พ้ืนท่ีศึกษา 1,บริเวณข้าง
หอประชุมทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้, พ้ืนท่ีศึ
กาท่ี 2 บริเวณหน้าอาคาร
เรียน1

7-34340-001-028/1

มะกรูด (ท่ัวไป), มะขุน มะขูด 
(ภาคเหนือ), มะกูด (ภาคเหนือ),มะขู 
(กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน), ส้มกรูด 
(ภาคใต้), ส้มม่ัวผี (ภาคใต้), มะหูด 
(หนองคาย), โกรยเชียด (เขมร)

Citrus  hystrix DC. RUTACEAE ไม้พุ่ม

ผิวของผลขรุขระ มีต่อมน้ ามันท่ีผิวของผล พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณข้าง
บ้านพักผู้อ านวยการทาง
ทิศเหนือ

7-34340-001-029/3

ต้ิวขน (ท่ัวไป), กวยโชง (กะเหร่ียง-
กาญจนบุรี), กุยฉ่องเซ้า	(กะเหร่ียง-
ล าปาง), ตาว (สตูล), ต้ิวแดง ต้ิวยาง 
ต้ิวเลือด (เหนือ), ต้ิวเหลือง (กลาง), 
แต้วหิน (ล าปาง)

Cratoxylum  formosum  
(Jacq.)  Benth. & Hook. 
f. ex Dyer subsp.  
formosum

HYPERICACEAE ไม้ต้น

ใบรีแหลม ใบอ่อนสีแดง ใบแก่สีเขียว ใบ
มีรสเปร้ียวฝาด

พ้ืนท่ีศึกษา 1บริเวณข้าง
บ้านพักผู้อ านวยการทาง
ทิศใต้



7-34340-001-030/1

มะพร้าว (ท่ัวไป), ดุง (จันทบุรี), เฮ็ด
ดุง (เพชรบูรณ์), โพล(กาญจนบุรี), 
คอส่า (แม่ฮ่องสอน), พร้าว 
(นครศรีธรรมราช)

Cocos nucifera L. var. 
nucifera 

ARACACEAE ปาล์ม

ล าต้นคล้ายปาล์ม มีผลเป็นทลาย พ้ืนท่ีศึกษา 1บริเวณ
ด้านหลังบ้านพัก
ผู้อ านวยการ

7-34340-001-031/3

กล้วยน้ าว้า กล้วยมะลิอ่อง (จันทบุรี),
 กล้วยใต้ (เชียงใหม่, เชียงราย),	กล้วย
อ่อง (ชัยภูมิ), กล้วยตานีอ่อง 
(อุบลราชธานี)

Musa x paradisaca L. MUSACEAE ไม้ล้มลุก

พืชล้มลุกขนาดใหญ่ กาบใบซ้อนอัดกัน
แน่นเป็นล าต้นเทียมเหนือดิน ต้ังตรงสูง 
2-5 ม.

พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณหลัง
บ้านพักท่านผู้อ านวยการ

7-34340-001-032/20

พะยูง (ท่ัวไป), กระยง กระยุง (เขมร-
สุรินทร์), ขะยุง (อุบลราชธานี),แดง
จีน (ปราจีนบุรี), ประดู่ตม ประดู่น้ า 
(จันทบุรี), ประดู่ลาย (ชลบุรี), ประดู่
เสน (ตราด), พะยูงไหม (สระบุรี), หัว
ลีเมาะ (จีน)

Dalbergia  
cochinchinensis Pierre

FABACEAE ไม้ต้น

ล าต้นสีน้ าตาลแดง ลอกเป็นแผ่นบาง ใบ
ประกอบแบบขนนก ปลายค่ี ใบย่อยรูปไข่
เรียงสลับ ใบเหนียวคล้ายแผ่นหนังบาง
ดอกช่อกระจะสีขาวกลีบเล้ียงรูปถ้วย
ปลายแยก 5  แฉกดอกรูปถ่ัวผลแห้งเป็น
ฝักไม่แตกแบนและบางสีน้ าตาล  เมล็ด

พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณข้าง
บ้านพักผู้อ านวยการทาง
ทิศใต้

7-34340-001-033/1 ปาล์มพัด ปาล์มมงกุฎ (กทม.)
Pritchardia  
pacifica Seem. & 
H.Wendl.

ARECACEAE ปาล์ม

ใบเด่ียว เรียงสลับขอบจักเว้าต้ืนตามรอย
จีบ ปลายแหลม แผ่นใบสีเขียวอ่อน ก้าน
ใบสีเขียว โคนกาบใบมีเส้นใยสีน้ าตาลปก
คลุมอยู่

พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณข้าง
บ้านพักผู้อ านวยการทาง
ทิศใต้

7-34340-001-034/2

เต็ง (ท่ัวไป), แงะ (เชียงใหม่-เหนือ), 
จิก (กาญจนบุรี, ใต้), ชันตก (ตราด), 
เต็งขาว (ขอนแก่น), เน่าใน 
(แม่ฮ่องสอน-เหนือ)

Shorea obtusa Wall. ex 
Blume

 DIPTEROCARPACEAE ไม้ต้น

ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เป็น
ต้นไม้ผลัดใบ ล าต้นมักจะคดงอไม่ค่อย
ตรงนัก โดยมีความสูงประมาณ 10-25 
เมตร และมีเรือนยอดเป็นทรงพุ่มกว้าง 
เปลือกของล าต้นเป็นสีน้ าตาลเทา ตก
สะเก็ดหรือแตกเป็นร่อง โดยเปลือกของ
ล าต้นด้านในจะเป็นสีน้ าตาลแกมเหลือง 
กระพ้ีมีสีน้ าตาลอ่อนและแก่นมีสีน้ าตาล

พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณข้าง
บ้านพักผู้อ านวยการทาง
ทิศใต้

7-34340-001-035/31 ไทรเกาหลี Ficus annulata MORACEAE ไม้พุ่ม

ต้น ไม้พุ่มขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ อายุ
หลายปี สูง 5-10 เมตร ทรงพุ่มสูงและ
แน่นทึบ ล าต้นสีน้ าตาลอมเทา ตามก่ิงมี
รากอากาศห้อยย้อย

พ้ืนท่ีศึกษา 1  บริเวณ
ทางเดินหน้าหอประชุม
ริมทางเดิน, พ้ืนท่ีศึกษา 2 
 บริเวณหน้าอาคารเรียน 

7-34340-001-036/12
เฟ่ืองฟ้า (ท่ัวไป), ดอกกระดาษ ดอก
โคม (ภาคเหนือ), ดอกต่างใบ ศรีราชา
 (กรุงเทพฯ), ตรุษจีน (ภาคกลาง)

Bougainvillea glabra  
Willd.

NYCTAGINACEAE ไม้รอเล้ือย

ล าต้นและก่ิงมีหนามแหลม ใบรูปไข่ ดอก
ช่อ 3 ดอกย่อย ใบประดับแผ่นบางคล้าย
กระดาษ สีแดง ดอกย่อยขนาดเล็กติดกับ
ใบประดับ กลีบดอกเป็นหลอดสีแดง 
ปลายแยกสีขาว

พ้ืนท่ีศึกษา 1   บริเวณ
ทางเดินหน้าหอประชุม 
พ้ืนท่ีศึกษา 2 บริเวณหน้า
อาคารเรียน 2 หน้าห้อง
วิชาการ,

7-34340-001-037/9
หญ้ามาเลเซีย (ท่ัวไป), หญ้าปาก
ควาย (ภาคกลาง, ภาคใต้)

Axonopus 
compressus (Sw.) 
P.Beauv.

POACEAE ไม้รอเล้ือย
ใบเด่ียวเรียงสลับระนาบเดียว ปลายใบ
แหลม ขอบใบหยักเป็นคล่ืน สีเขียวเข้ม

พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณ
หน้าหอประชุม, พ้ืนท่ี
ศึกษา 2 บริเวณหน้า



7-34340-001-038/2

กระทุ่ม (ท่ัวไป), กรองประหยัน 
(ยะลา), กระทุ่มบก (กทม.), โกหว่า 
(ตรัง), แคแสง (จันทบุรี, ชลบุรี), ตะกู
 (ภาคกลาง, สุโขทัย), ตะโกส้ม (ชลบุรี
, ชัยภูมิ), ตะโกใหญ่ (ตราด), ตุ้ม
ก้านซ้วง ตุ้มก้านยาว ตุ้มเน่ียง ตุ้ม
หลวง (ภาคเหนือ), ตุ้มข้ีหมู (ภาคใต้),
 ทุ่มพราย (ขอนแก่น)

Mitragyna diversifolia  
(Wall.ex G.Don) Havil.

GRAMINEAE ไม้ต้น

ใบเด่ียว รูปรีแกมรูปไข่ ปลายและโคนมน
 แผ่นใบหนา หูใบระหว่างก้านใบ 1 คู่ ช่อ
ดอกแบบช่อกระจุกแน่น ออกตามปลาย
ก่ิง ดอกเล็ก สีเหลืองอ่อน กล่ินหอม

พ้ืนท่ีศึกษา 1บริเวณข้าง
บ้านพักผู้อ านวยการทาง
ทิศใต้

7-34340-001-039/1

เชือก (สุโขทัย), กอง (สงขลา, 
ภาคเหนือ), คล้ี (ส่วย-สุรินทร์), จะลีก
 (เขมร-บุรีรัมย์), เซียก เซือก (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ), รกฟ้า (ภาค
กลาง), สะพิแคล่ (กะเหร่ียง-
เชียงใหม่), ฮกฟ้า (ภาคเหนือ)

Terminalia alata Heyne 
ex Roth

COMBRETACEAE ไม้ต้น

ใบเป็นใบเด่ียว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ 
ลักษณะของใบเป็นรูปมนรีหรือรูปไข่ 
ปลายใบแหลม โคนใบสอบหรือมน ส่วน
ขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 
5-9 เซนติเมตร และยาวได้ประมาณ 
8-12 เซนติเมตร พ้ืนใบเป็นสีเขียว เน้ือ
ใบหนาและเหนียว มีก้านใบยาวประมาณ

พ้ืนท่ีศึกษา 1บริเวณข้าง
บ้านพักผู้อ านวยการทาง
ทิศใต้

7-34340-001-040/2

ตาเป็ดตาไก่ (ท่ัวไป), ก้างปลาดง ตับ
ปลา ลังกาสา (เชียงใหม่), ตาไก่ 	
(สุราษฎ์ธานี), ตาเป็ดตาไก่ 
(นครศรีธรรมราช)

Ardisia oxophylla  
Wall.ex A.DC.

MYRSINACEAE ไม้พุ่ม
ต้นและเรือนยอดตรง เปลือกไม้เรียบ สี
เขียวปนน้ าตาล มีน้ ายางสีขาว

พ้ืนท่ีศึกษา 1บริเวณข้าง
บ้านพักผู้อ านวยการทาง
ทิศใต้

7-34340-001-041/1

ตีนนก (ท่ัวไป), กะพุน ตะพรุน 
(จันทบุรี), กานน (ประจวบคีรีขันธ์ 
ราชบุรี), กาสามปีก (กลางเหนือ), 
ไข่เน่า (กลาง-ลพบุรี), โคนสมอ 
(ตะวันออก), ตะพุน ตะพุนทอง ตะ
พุ่ม (ตราด), นนเด็น (ปัตตานี), 
สมอกานน (ตะวันตกเฉียงใต้), สมอ
ตีนนก (ราชบุรี), สมอตีนเป็ด (ชลบุรี 
ราชบุรี), สมอหิน (กลาง สุราษฎร์

Vitex pinnata L. VERBENACEAE ไม้ต้น
ไม้ต้น สูง 5-10 เมตร เปลือกต้นสีน้ าตาล
ปนเทา แตกเป็นสะเก็ดยาว ก่ิงอ่อนเป็น
เหล่ียมส่ีมุม มีขนส้ันปกคลุม

พ้ืนท่ีศึกษา 1บริเวณข้าง
บ้านพักผู้อ านวยการทาง
ทิศใต้

7-34340-001-042/1

เหมือดแอ (อุบลราชธานี), พะงาด 
(นครราชสีมา), พลองข้ีนก (ปราจีนบุรี
 ประจวบคีรีขันธ์), เหมือดจ้ี เหมือด
ฟอง (ภาคเหนือ)

Memecylon edule Roxb. MELASTOMATACEAE ไม้พุ่ม

ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 12 เมตร 
เปลือกสีเทาอมน้ าตาล แตกเป็นร่องลึก 
และเห็นชัดเจนบริเวณโคนล าต้น ก่ิงอ่อน
แบน หรือเป็นส่ีเหล่ียมมีร่องตามยาว 2 
ร่อง ก่ิงแก่กลม

พ้ืนท่ีศึกษา 1บริเวณข้าง
บ้านพักผู้อ านวยการทาง
ทิศใต้



7-34340-001-043/27 กล้วยไม้ (ท่ัวไป), เอ้ือง (ภาคเหนือ) Dendrobium sp. ORCHIDACEAE กล้วยไม้
พืชอิงอาศัย  ล าต้นเหนือดิน ต้ังตรงเอง
ไม่ได้ ใช้รากยึดเกาะ สีเขียว ไม่มียาง ใบ
เด่ียว สีเขียว  

พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณหน้า
อาคารเรียน 1,บริเวณ
หน้าหอพระ พ้ืนท่ีศึกษา 2
 บริเวณหน้าอาคารเรียน 

7-34340-001-044/1
เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย (ท่ัวไป), หาง
นกยูง (สุราษฎร์ธานี),ช้องนางคล่ี 
หางนกหว้า (ยะลา), หางสิงห์ (ตราด)

 Asplenium nidus L. ASPLENIACEAE เฟินอิงอาศัย

ใบเด่ียว รูปแถบ ออกเวียนสลับรอบต้น 
ปลายใบแหลมคล้ายหอก ใบหนาแข็ง
เป็นมัน เส้นกลางใบสีด า ใต้ใบมีสปอร์สี
น้ าตาลเรียงตามแนวเส้นใบ ปัจจุบันมี
หลายพันธ์ุ ท้ังเฟินจีบ เฟินข้าหลวงโอ
ซาก้า และเฟินข้าหลวงใบแฉก

พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณ
หน้าหอพระ

7-34340-001-045/1 หญ้าคา หญ้าใบมีด หญ้าหลวง คา แฝก  
Imperata cylindrica (L.) 
P.Beauv.

POACEAE ไม้ล้มลุก ใบเรียวยาวรูปหอก หลังใบหยาบ ขอบใบ
คม

พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณหอ
พระ

7-34340-001-046/9 วาสนา
Dracaena fragans (L.) 
Ker Gawl.

ASPARAGACEAE ไม้ต้น ล าต้นแก่สีน้ าตาลอ่อนเห็นข้อปล้องชัดเจน

 พ้ืนท่ีศึกษา 1  บริเวณ
ข้างหอประชุม, บริเวณ
ข้างบ้านพักผู้อ านวยการ
ทางทิศใต้,  พ้ืนท่ีศึกษา2 

7-34340-001-047/1 ล าไย
Dimocarpus  longan  
Lour. Subsp. Longan 
var. longan

SAPINDACEAE ไม้ต้น
ผลเด่ียวกลม ผลแก่สีน้ าตาล รสหวาน พ้ืนท่ีศึกษา 1  บริเวณ

ข้างหอประชุม, บริเวณ
ข้างบ้านพักผู้อ านวยการ

7-34340-001-048/5
สัก (ท่ัวไป), เคาะเยียโอ (เชียงใหม่), 
ปาย้ี (กาญจนบุรี), ปีฮี ปีฮือ เป้อยี 
(แม่ฮ่องสอน), เส่บาย้ี (ก าแพงเพชร)

Tectona grandis L.f. LAMIACEAE ไม้ต้น

ขนาดใหญ่ผลัดใบในฤดูร้อน   ล าต้นตรง
เปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็ก ๆ สีเทา
 โคนเป็นพูพอนต่ า ๆ เรือนยอดเป็นพุ่ม
ทรงกลมค่อนข้างทึบ เปลือกสีเทา เรียบ 
หรือแตกเป็นร่องต้ืนตามความยาวล าต้น

พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณข้าง
หอประชุมทางทิศใต้

7-34340-001-049/3

ยางนา (ท่ัวไป), ยาง ยางขาว ยาง
แม่น้ า ยางหยวก (ภาคเหนือ), ยางกุง 
(เลย), ยางควาย (หนองคาย), ยางตัง
 ชันนา (ชุมพร), ยางใต้ ยางเนิน 
(จันทบุรี), กาตีล (เขมร-ปราจีนบุรี), 
ขะยาง (นครราชสีมา), จ้อง 
(กะเหร่ียง), ราลอย (สุรินทร์ ), ลอย 

Dipterocarpus  alatus  
Roxb. ex G.Don

DIPTEROCARPACEAE ไม้ต้น

ล าต้นขนาดใหญ่ดอกช่อสีชมพู กลีบดอก
เช่ือมติดกันปลายแยก 5 แฉก ปลายบิด
เกลียว ผลกลมมีปีก 5 ปีก คล้ายกังหัน

พ้ืนท่ีศึกษา 1  บริเวณ
ข้างบ้านพักผู้อ านวยการ
ทางทิศใต้ ลานดนตรี

7-34340-001-050/3
มะม่วง (ท่ัวไป), ตะเคาะซะ 
(กะเหร่ียง-เชียงใหม่), จ๋องบ่ัวะ (ม้ง)

Mangifera  indica L. ANACARDIACEAE ไม้ต้น

มีน้ ายางใส ดอกช่อ ผลอ่อนสีเขียว รส
เปร้ียวผลแก่สีเหลืองรสหวาน

พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณข้าง
หอประชุมทางทิศใต้, 
พ้ืนท่ีศึกษา 2 บริเวณหน้า
อาคาร 1,บริเวณอาคาร7-34340-001-051/2 ยอป่า Morinda  coreia Ham. RUBIACEAE ไม้ต้น ผลรวมเกิดจากหลายรังไข่ สีเขียว สดผิว

ขรุขระ
บริเวณข้างบ้านพัก
ผู้อ านวยการทางทิศใต้



7-34340-001-052/5
ล้ินมังกร ล้ินนาคราช (กทม.,กลาง), 
ว่านจะเข้ (เชียงใหม่), ว่านประหลาด 
(แพร่), ว่านหางเสือ (กลาง)

Sansevieria trifasciata  
Prain  

ASPARAGACEAE ไม้ล้มลุก

ใบยาวปลายแหลมแข็ง เป็นมันขอบใบ
เรียบโค้งงอเล็กน้อย ขอบใบสีเหลือง 
กลางใบสีเขียวอ่อนประด้วยเส้นสีเขียวเข้ม

พ้ืนท่ีศึกษา 1  บริเวณ
ข้างหอประชุม พ้ืนท่ีศึกษา
 2 บริเวณหน้าอาคาร
เรียน 2

7-34340-001-053/2

บัว จงกลนี บัวกินสาย บัวขม (ภาค
กลาง), บัวข้ีแพะ (นครราชสีมา),บัว
แดง (ภาคกลาง), ป้าน (เง้ียว-
แม่ฮ่องสอน), ป้านแดง (ภาคเหนือ),
สัตตบรรณ สัตตบุษย์ (กรุงเทพฯ), 
สายบัว (ภาคกลาง)

Nymphaea lotus L. NYMPHAEACEAE ไม้ล้มลุก
ล าต้นมีท้ังท่ีเป็น เหง้า ไหล หรือหัว  ใบ
เป็นใบเด่ียวเจริญข้ึนจากล าต้น

พ้ืนท่ีศึกษา 1บริเวณหน้า
หอพระ

7-34340-001-054/1

มันปลา (ภาคเหนือ ภาคอีสาน), ต า
แสง ต าเสา ท าเสา (ภาคใต้), ตาเตรา 
(เขมร-ภาคตะวันออก), ต ามูซู ตะมะซู
 (มลายู-ภาคใต้)

Fagraea fragrans Roxb. GENTIANACEAE ไม้ต้น

ดอกช่อ สีเหลืองอ่อน มีกล่ินหอม บริเวณข้างบ้านพัก
ผู้อ านวยการทางทิศใต้
(ลานดนตรี)

7-34340-001-055/26

ข่อย ตองขะแหน่ (กาญจนบุรี), ส้ม
พอ (เลย ร้อยเอ็ด), ซะโยเส่ 
(กะเหร่ียงแม่ฮ่องสอน), กักไม้ฝอย 
(ภาคเหนือ), สะนาย (เขมร)

Streblus asper Lour. MORACEAE ไม้พุ่ม

ล าต้นแตกเป็นกอ แตกก่ิงต่ า คดงอเป็น
ปุ่มปมหรือเป็นพู เปลือกเรียบสีน้ าตาล
อ่อนปนเทา ใบเด่ียวรูปรี ใบหยาบสาก
ขอบฟันเล่ือยไม่เป็นระเบียบ ดอกช่อ
กระจุกตามซอกใบและตามก่ิง ผลสด
แบบมีเน้ือ เมล็ดเดียวทรงกลมหรือเป็น
สองพูเล็ก ผลแก่จัดสีเหลืองก้านผลยาว

พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณข้าง
หอประชุม, บริเวณหน้า
หอพระ, พ้ืนท่ีศึกษา 2 
บริเวณหน้าเสาธง,บริเวณ
หน้าอาคารเรียน 2

7-34340-001-056/1

กระพ้ีเขาควาย (อุดรธานี, ราชบุรี), 
กระพ้ี (ภาคกลาง), เก็ดเขาควาย 
(ภาคเหนือ), เก็ดแดง (แม่ฮ่องสอน, 
ล าปาง),  เก็ดด า (กาญจนบุรี, 
ภาคเหนือ)

Dalbergia cultrata Grah. 
ex Benth.

LEGUMINOSAC-
PAPILIONOIDEAE

ไม้ตัน

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง-ใหญ่  ไม้ผลัดใบ  
ล าต้นเปลาตรง  เปลือกนอกสีขาวนวล  
ผิวเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ  ท่ัวไป 
 เปลือกช้ันในสีน้ าตาลแดง  ก่ิงอ่อนและ
ยอดอ่อนมีขนท่ัวไป

บริเวณหน้าหอพระ

7-34340-001-057/1

ไทรยอดทอง (ท่ัวไป), ไทรข้ีนก 
(นราธิวาส), ไฮฮี (เพชรบูรณ์), ไทรเขา
 (นครศรีธรรมราช), ไทรย้อย (กทม. 
สุราษฎร์ธานี), ไทรย้อย	 ใบแหลม 
(กทม. ตราด), ไทรระโยง 
(นครราชสีมา), ไทรหิน (ชุมพร)

Ficus sp. MORACEAE ไม้พุ่ม

ใบรูปรีสีเหลืองอมเขียว พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณข้าง
หอประชุม,



7-34340-001-058/1

ต่ิงต่ัง (ท่ัวไป), ต่ิงต่ังตัวผู้ (เหนือ), 
งวงสุ่ม (ตะวันออกเฉียงเหนือ), งวงชุม
 (ขอนแก่น), มันเครือ (นครราชสีมา),
 ดวงสุ่ม (อุบลราชธานี), ดอกโรค 
(เลย), ข้าวตอกแตก (กลาง), เถาวัลย์
นวล (ราชบุรี), ประโยค (ตราด), ตะ
กรูด (นครศรีธรรมราช), มันแดง 
(กาญจนบุรี)

Getonia floribunda  
Roxb. 

COMBRETACEAE ไม้เลือย

ไม้พุ่มเล้ือยขนาดใหญ่หรือไม้เถาเล้ือย
เน้ือแข็ง

พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณข้าง
หอประชุมทางทิศใต้

7-34340-001-059/2
มะค่าโมง (ท่ัวไป), มะค่าใหญ่ (ภาค
กลาง), มะค่าหลวง มะค่าหัวด า 
(ภาคเหนือ)

Afzelia xylocarpa (Kurz) 
Craib

FABACEAE ไม้ต้น
ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ผลัดใบช่วงส้ันๆแตก
ก่ิงก้านเป็นพุ่มกว้าง

พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณข้าง
สนามวอลเลย์บอล ด้าน
ทิศตะวันออก

7-34340-001-060/4 โพอินเดีย Thespesia populnea MALVACEAE ไม้ต้น

ใบรูปหัวใจสีเขียวขนาดใหญ่ ปลายใบ
แหลมมีต่ิงยาว  มีน้ ายางสีขาว

พ้ืนท่ีศึกษา 1  บริเวณ
ข้างหอประชุม, บริเวณ
ข้างบ้านพักผู้อ านวยการ
ทางทิศใต้ , พ้ืนท่ีศึกษา 2

7-34340-001-061/3

จันทน์ผา (ภาคเหนือ), แบงฝน (เย้า-
เชียงใหม่), จันทน์แดง (ภาคกลาง, สุ
ราษฎร์ธานี), ลักกะจันทน์ มะพร้าว
นกกก (ภาคกลาง)

Dracaena  
cochinchinensis (Lour.) 
S. C. Chen

ASPARAGACEAE
ไม้พุ่ม

ใบแตกออกบริเวณยอด สีเขียวเข้ม  รูป
หอก เรียวและยาว ปลายใบแหลม

พ้ืนท่ีศึกษา 2 บริเวณหน้า
อาคารเรียน 1

7-34340-001-062/4 พุดฝร่ัง มะลิฝร่ัง (กทม.,เชียงใหม่)
Tabernaemontana  
pandacaqui Lam.

APOCYNACEAE ไม้พุ่ม

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก ทุกส่วนมียางสี
ขาว ก่ิงอ่อนปกคลุมด้วยขนส้ัน ช่อดอก
แบบช่อกระจุก ดอกมีกล่ินหอม

พ้ืนท่ีศึกษา 2 บริเวณหน้า
อาคารเรียน 1

7-34340-001-063/4
กล้วยพัด (ท่ัวไป), กล้วยฝร่ัง กล้วย
ลังกา(กทม.), กล้วยศาสนา	(กทม. 
เชียงใหม่)

Raveala 
madagascariesis  
J.F.Gmel.

STRELITZIACEAE ไม้ต้น
ไม้ยืนต้น ล าต้นสีน้ าตาล ผิวล าต้นขรุขระ พ้ืนท่ีศึกษา2 บริเวณหน้า

อาคารเรียน 1, บริเวณ
หน้าอาคารเรียน 2

7-34340-001-064/4 เข็มสามสี
Dracaena reflexa Lam. 
var. angustifolia Baker

ASPARAGACEAE ไม้พุ่ม

ล าต้นสีน้ าตาลอ่อนมีข้อปล้อง ใบเด่ียว
แคบปลายใบแหลมมี 3 สี เขียว เหลือง
อ่อน แดงเรียงเป็นลายตามยาวของใบ

พ้ืนท่ีศึกษา 2 บริเวณหน้า
อาคารเรียน 1

7-34340-001-065/4
หม่อน มอน (อีสาน),  ซึมเฮียะ (จีน),
 มัลเบอร่ี

Morus  alba L. MORACEAE ไม้พุ่ม
ใบรูปรีจักรฟันเล่ือยสีเขียว พ้ืนท่ีศึกษา 2 บริเวณหน้า

อาคารเรียน 1, บริเวณ
หน้าอาคารเรียน 2

7-34340-001-066/1
มะยม (ท่ัวไป), หมักยม หมากยม 
(ตะวันออกเฉียงเหนือ)

Phyllanthus   acidus  
(L.) Skeels

PHYLLANTHACEAE ไม้ต้น
ผลมีขนาดเล็กรูปร่างคล้ายรูปดาว รส
เปร้ียว

บริเวณหน้าอาคารเรียน 1,

7-34340-001-067/1
ชบาซ้อน (ท่ัวไป), ใหม่ ใหม่แดง 
(ภาคเหนือ), บา (ภาคใต้), ชบาขาว 
ชุมบา (ปัตตานี)

Hibiscus  sp. MALVACEAE ไม้พุ่ม
ใบรูปไข่ขอบใบหยักจักฟันเล่ือยดอกเด่ียว
สีแดงสด  กลีบดอกขนาดใหญ่ 5 กลีบ

พ้ืนท่ีศึกษา 2 บริเวณหน้า
อาคารเรียน 1,



7-34340-001-068/1

ขนุน (ท่ัวไป), ขะนู (ชอง-จันทบุรี), 
ซีคึย ปะหน่อย (กะเหร่ียง-	
แม่ฮ่องสอน), นะยวยซะ (กะเหร่ียง-
กาญจนบุรี), นากอ (มลายู-ปัตตานี), 
เนน (ชาวบน-นครราชสีมา), มะหนุน 
(ภาคเหนือ, ภาคใต้), หมักหม้ี (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ), หมากกลาง 
(ฉาน-แม่ฮ่องสอน)

Artocarpus  
heterophyllus  Lam.

MORACEAE ไม้ต้น

ดอกช่อเชิงลด ผลรวมมีหนาม น้ ายางสี
ขาวขุ่น

พ้ืนท่ีศึกษา 2 บริเวณหน้า
อาคารเรียน 1(หน้าห้อง
แนะแนว)

7-34340-001-069/3
โกสน (ท่ัวไป), กรีกะสม กรีสาเก 
โกรต๋น (กลาง), ปูดี (มลายู-ปัตตานี)

Codiaeum sp. EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม
ใบเด่ียวขอบขนานสีเขียว มีแถบแดง บริเวณหน้าอาคารเรียน 1,

7-34340-001-070/6
ว่านหางจระเข้ หางตะเข้ (กลาง), 
ว่านไฟไหม้ (เหนือ), หางตะเข้ (ภาค
กลาง,ตราด)

Aloe vera (L.) Burm.f. ASPHODELACEAE ไม้ล้มลุก
ใบอวบน้ ารูปล่ิมแคบ มีหนาม ภายในมีวุ้น
ใส

พ้ืนท่ีศึกษา 2 บริเวณหน้า
อาคารเรียน 1,

7-34340-001-071/3 นีออน
Leucophyllum  
frutescens (Berl.) 
Johnson

SCOPHULARIACEAE ไม้พุ่ม

ใบเด่ียวรูปไข่กลับสีเขียวอมเทา ช่อดอก
ออกท่ีปลายก่ิง โคนกลีบดอกติดกันเป็น
หลอดสีม่วงจาง ปลายแยก 5 แฉก สีม่วง
สดถึงสีชมพูอมม่วงแดง

พ้ืนท่ีศึกษา 2 บริเวณหน้า
อาคารเรียน 1(หน้าห้อง
บุคคล)

7-34340-001-072/2
รวงผ้ึง, ดอกน้ าผ้ึงและสายน้ าผ้ึง 
(ภาคเหนือ), น้ าผ้ึง (กรุงเทพฯ)

Schoutenia  
glomerata  King 
subsp. peregrina  ( 
Craib ) Roekm.

TILIACEAE ไม้ต้น
เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ใบเด่ียว ออกสลับ 
รูปรีถึงรูปขอบขนาน ปลายมน โคนเบ้ียว
เส้นใบออกจากโคน 3 เส้น 

พ้ืนท่ีศึกษา 2 บริเวณหน้า
อาคารเรียน 1, บริเวณ
หน้าอาคารเรียน 2

7-34340-001-073/1
ชวนชม, ล่ันทมแดง ล่ันทมยะวา 
(กรุงเทพฯ)

Adenium obesum  
(Forssk.) Roem. & Schult.

APOCYNACEAE ไม้พุ่ม ล าต้นสีเทา ดอกรูปแตร สีชมพู บริเวณหน้าอาคารเรียน 2

7-34340-001-074/1
เล็บมือนาง (ท่ัวไป), จะม่ัง มะจีม่ัง 
จ๊าม่ัง (เหนือ)

Quisqualis indica L. COMBRETACEAE ไม้รอเล้ือย
ดอกเป็นหลอดปลายแยกสีขาวและชมพู พ้ืนท่ีศึกษา 2 บริเวณหน้า

อาคารเรียน 2 หน้าห้อง
ภาษาต่างประเทศ

7-34340-001-075/1 กระถินณรงค์
Acacia auriculaeformis  
A.Cunn. ex Benth.

FABACEAE ไม้ต้น
ใบรูปเคียวเล็ก ดอกช่อสีเหลือง พ้ืนท่ีศึกษา 2 บริเวณหน้า

อาคารเรียน 2 หน้าห้อง
ภาษาต่างประเทศ

7-34340-001-076/1 ซองออฟอินเดีย
Dracaena reflexa Lam. 
‘Sons of India’

ASPARAGACEAE ไม้พุ่ม
ล าต้น รูปทรงกระบอกสีเทา ต้ังตรง สูง
ได้ถึง 5 เมตร แตกก่ิงก้านสาขามาก

 พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณ
หน้าหอประชุม

7-34340-001-077/1
โพทะเลด่าง (ท่ัวไป), บากู (มลายู-
นราธิวาส, ปัตตานี), ปอกะหมัดไพร 
(ราชบุรี), ปอมัดไซ (เพชรบุรี)

Thespesia populnea (L.) 
Sol. ex Corrêa

MALVACEAE ไม้ต้น
ไม้ยืนต้น เปลือกนอกสีเทา เปลือกในสี
น้ าตาลอ่อน มีตุ่มเล็ก ๆ ตลอดล าต้น

พ้ืนท่ีศึกษา 2 บริเวณหน้า
อาคารเรียน 2 หน้าห้อง
โสตฯ

7-34340-001-078/1

พิกุล (ท่ัวไป), ซางดง (ล าปาง), พิกุล
เขา พิกุลเถ่ือน (นครศรีธรรมราช), 	
พิกุลป่า (สตูล), แก้ว (ภาคเหนือ), กุน
 (ภาคใต้)

Mimusops  elengi  L. SAPOTACEAE ไม้ต้น

ใบมนรี ใบสีเขียวเป็นมัน ดอกเล็กสีขาว
นวล มีกล่ินหอม

พ้ืนท่ีศึกษา 2 บริเวณหน้า
อาคารเรียน 2 หน้าห้อง
โสตฯ



7-34340-001-079/1

พะยอม (ท่ัวไป), กะยอม (เชียงใหม่),
 ขะยอม (ลาว), แคน (เลย),พะยอม 
สุกรม (ภาคกลาง), พะยอมทอง (สุ
ราษฎร์ธานี, ปราจีนบุรี),ยางหยวก 
(น่าน)

Shorea roxburghii   DIPTEROCARPACEAE ไม้ต้น
เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัด
ใบ ล าต้นตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม 

พ้ืนท่ีศึกษา 2 บริเวณหน้า
อาคารเรียน 2 หน้าห้อง
ภาษาต่างประเทศ

7-34340-001-080/8 เข็มแดง Ixora sp. RUBIACEAE ไม้พุ่ม
ใบเด่ียวรูปไข่ ดอกช่อกระจุกซ้อน ดอกรูป
เข็ม สีแดง

พ้ืนท่ีศึกษา 2 บริเวณหน้า
อาคารเรียน 1, บริเวณ
หน้าอาคารเรียน 2

7-34340-001-081/1
มหาหงส์ (ท่ัวไป), กระทายเหิน หาง
หงส์ (ภาคกลาง), ตาห่าน เหินแก้ว 
เหินค า (แม่ฮ่องสอน)

Hedychium  
coronarium J. Konig

ZINGIBERACEAE ไม้ล้มลุก

กลีบดอกสีขาว หรือขาวแกมเหลือง ดอก
จะทยอยบานจากด้านล่างข้ึนด้านบน ผล
 รูปทรงกระบอก สีส้มแดง เมล็ด สี
น้ าตาลแดง

พ้ืนท่ีศึกษา 2 บริเวณหน้า
อาคารเรียน 1, บริเวณ
หน้าอาคารเรียน 2

7-34340-001-082/1
หมากผู้หมากเมีย (กลาง), หมากผู้ 
(เหนือ)

Cordyline fruticosa (L.) 
Gopp.

 ASPARAGACEAE
ไม้พุ่ม

ใบเรียวยาวก้านใบหุ้มล าต้นใบมีสีเขียว
และแดง

พ้ืนท่ีศึกษา  2 บริเวณ
หน้าอาคารเรียน 1 หน้า
ห้องบุคคล

7-34340-001-083/16 สนแผง 
Platycladus orientalis  
(L.) Franco

 CUPRESSACEAE ไม้พุ่ม
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก  เปลือกสี
น้ าตาลอมแดง แตกก่ิงค่อนข้างหนาแน่น 
ก่ิงก้านแผ่ออกและต้ังข้ึน

พ้ืนท่ีศึกษา 2 บริเวณหน้า
อาคารเรียน 1 หน้าห้อง
แนะแนว, บริเวณหน้า

7-34340-001-084/1 เอ้ืองหมายนา 
Cheilocostus speciosus  
(J.Koenig) C.D.Specht

COSTACEAE ไม้ล้มลุก

ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกจะออกท่ีปลาย
ของล าต้น ลักษณะเป็นรูปไข่ กาบรอง
ดอกเป็นรูปไข่ปลายแหลม ปลายแข็ง
คล้ายหนาม สีเขียวปนแดง

พ้ืนท่ีศึกษา 2 บริเวณหน้า
อาคารเรียน 1, บริเวณ
หน้าอาคารเรียน 2

7-34340-001-085/1 แพงพวยฝร่ัง
Catharanthus  roseus  
(L.) G.Don

APOCYNACEAE ไม้ล้มลุก

จัดเป็นไม้ล้มลุกเน้ืออ่อนพุ่มเต้ีย ล าต้น
ช่วงบนแตกก่ิงก้านสาขามาก เปลือกล า
ต้นเรียบเป็นสีน้ าตาลปนเขียว มียางสีขาว
 ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการเพาะเมล็ด การปัก
ช าก่ิง ปักช าก่ิงส่วนยอด

พ้ืนท่ีศึกษา 1 บริเวณ
ทางเดิน

7-34340-001-086/5 ปัตตาเวีย (มิกก้ีเมาส์)
Jatropha  integerrima  
Jacq.

EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม โคนใบรูปใบหอกกลับสีเขียวช่อดอก
กระจะสีแดง

พ้ืนท่ีศึกษา 2 บริเวณหน้า
อาคารเรียน 1


