1. กกอียปิ ต์
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-001
ชื่อพืน้ เมือง : กกอียปิ ต์
ชื่อสามัญ: Egyptian Paper Plant, Papyrus
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyperus papyrus L.
ชื่อวงศ์ : CYPERACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่ นของพืช : ลาต้นใต้ดินเป็ นเหง้าขนาดใหญ่แตกไหลได้ ลาต้นเหนือดินมีสีเขียว
ประโยชน์ : ไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคารพัฒนยุทธ

2. กระถิน
รหัสพรรณไม้ 7-54130-003-002/2
ชื่อพืน้ เมือง : กระถิน
ชื่อสามัญ: Sponge Tree,Cassie Flower
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acacia thailandica (L.) Willd.
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ตน้
ลักษณะเด่ นของพืช : ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น เรี ยงสลับ ยาว 12.5-25 ซม. แกนกลางใบ ประกอบ
ยาว 10-20 ซม.มีขน แยกแขนง 2-10 คู่ ยาว 5-10 ซม.ก้านแขนงสั้นมีขน ใบย่อย 5-20 คู่ เรี ยงตรงข้าม รู ปแถบ
หรื อรู ปขอบขนานแกมรู ปแถบ กว้าง 2-5 มม. ยาว 0.6-2.1 ซม. ปลายแหลม โคนเบี้ยวขอบมีขน ท้องใบมี
นวล
ประโยชน์ : รับประทานได้
บริเวณที่พบ : ลานธรรม

3. กระท้ อน
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-003
ชื่อพืน้ เมือง : มะต้อง,กระท้อน
ชื่อสามัญ: Sentut, Santol, Red Sentol, Yeloww Santol
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sandoricum koetjape (Burm.f) Merr.
ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ตน้
ลักษณะเด่ นของพืช : ผล ผลอ่อนสีเขียวมีน้ ายางสีขาว เมื่อผลแก่เปลือกผลจะเปลี่ยนเป็ นสีเหลืองและมีน้ า
ยางน้อยลง รู ปกลมแป้ น ผิวมีขนแบบกามะหยีอ่ ่อนนุ่ม ขนาดประมาณ 5 - 15 เซนติเมตร ภายในผลจะมี
เมล็ด 3-5 เมล็ด และมีปุยสีขาวหุม้ อยู่
ประโยชน์ : ผล รับประทานได้
บริเวณที่พบ : สวนหลังโรงเรี ยน บ้านพักครู

4. กล้วยนา้ ว้า
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-004/2
ชื่อพืน้ เมือง : กล้วยอ่อง,กล้วยน้ าว้า
ชื่อสามัญ: Banana
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa balbisiana Colla.
ชื่อวงศ์ : MUSACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ลม้ ลุก
ลักษณะเด่ นของพืช : ลาต้นเทียมสูง 3.5 - 4 เมตร เส้นใบเรี ยงขนานโดยตั้งฉากกับก้านใบ ช่อดอกมีสีแดง ผล
ดิบสีเขียวเมื่อสุกแล้วมีสีเขียว
ประโยชน์ : รับประทานได้
บริเวณที่พบ : บ้านพักครู

5. ชัยพฤกษ์
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-005
ชื่อพืน้ เมือง : ชัยพฤกษ์,กัลปพฤกษ์
ชื่อสามัญ: Pink cassia, Pink shower, Wishing tree
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia bakeriana Craib.
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ตน้
ลักษณะเด่ นของพืช : ดอกออกเป็ นช่อตามกิ่งก้านมีกลิ่นหอมมีสีชมพูแกมขาวดอกบานจะมีความกว้าง
ประมาณ23เซนติเมตรมีกลีบดอก5กลีบตรงกลางดอกจะมีเกสรตัวผูส้ ีเหลืองผลเป็ นฝักกลม ยาว มีสีดา เมื่อ
แก่เนื้อในฝักมีสีขาวกั้นเป็ นชั้นๆ แต่ละชั้นจะมีเมล็ดเรี ยงอยูภ่ ายใน ฝักหนึ่งยาวประมาณ 15-30 เซนติเมตร
ประโยชน์ : ไม้ดอกไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : ลานธรรม

6. กาแฟ
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-006
ชื่อพืน้ เมือง : กาแฟ
ชื่อสามัญ: Cofee
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cofea arabica L.
ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่ นของพืช : ใบเดี่ยวเรี ยงตรงข้ามรู ปไข่ ดอกออกเป็ นกระจุกสีขาว มีกลิ่นหอม ก้านดอกสั้น ผลสุก
สีแดงหรื อเหลือง ผนังผลหนา เมล็ดแคบยาว มักมี 2 เมล็ด
ประโยชน์ : รับประทาน
บริเวณที่พบ : โรงจอดรถ

7. กาสะลอง
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-007
ชื่อพืน้ เมือง : กาสะลอง
ชื่อสามัญ: Cork Tree , Indian Cork
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Radermachera ignea (Kurz) Steenis
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ตน้
ลักษณะเด่ นของพืช : ลาต้นสูง เป็ นไม้ผลัดใบ ใบเป็ นใบประกอบแบบขนนก 2 - 3 ชั้น ออกตรงข้าม ส่วน
ปลายใบเป็ นใบคี่ ใบย่อยเป็ นรู ปไข่ ขอบใบหยักเป็ นคลื่น ดอกเป็ นดอกช่อสีขาว เกิดที่ปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม
ดอกจะบานในตอนเย็น เมล็ดเป็ นรู ปรี มีปีกบางใส ออกดอกช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน
ประโยชน์ : ไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : โรงอาหาร

8. โกสน
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-008/4
ชื่อพืน้ เมือง : โกสน
ชื่อสามัญ: Croton
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Codiaeum variegatum (L.) Blume
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ไม้พุ่มยืนต้น แตกกิ่งก้านที่โคนต้น ใบเป็ นใบเดี่ยว เรี ยงแบบเวียนถี่ชิดบริ เวรปลายกิ่ง
รู ปทรงของใบมีหลายรู ปแบบ ดอกเป็ นดอกแยกเพศร่ วมต้น ออกเป็ นช่อแบบช่อกระจะที่ยอดและซอกใบ
ประโยชน์ : ปลูกเป็ นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเกษตร

9. ไก่ฟ้าพระยาลอ
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-009
ชื่อพืน้ เมือง : ไก่ฟ้าพระยาลอ
ชื่อสามัญ:
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aristolochia ringens Vahl.
ชื่อวงศ์ : ARISTOLOCHIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้เลื้อย
ลักษณะเด่ นของพืช : ไม้เลื้อยเนื้ออ่อน อายุหลายปี ตามเถามีขนสั้นปกคลุม เถาอ่อนสีเขียวมีแต้มสีแดง เถา
แก่สีเขียวเข้ม ดอกมีลกั ษณะคล้ายกับหางไก่ยาวออกมา
ประโยชน์ : ไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคารคหกรรม

10. ขนุน
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-010
ชื่อพืน้ เมือง : มะหนุน,ขนุน
ชื่อสามัญ:
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocapus hetrophyllus Lam.
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ตน้
ลักษณะเด่ นของพืช : ลาต้นค้อนข้างคดงอ มีปุ่มปมอยูร่ อบๆต้น แตกกิ่งต่า กิ่งก้านสาขามาก เปลือกสีเทา
อ่อน มียางสีขาวเหนียวซึมออกมา ใบเป็ นใบเดี่ยวเรี ยงสลับ
ประโยชน์ : ผล รับประทานได้
บริเวณที่พบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ

11. ข่ อย
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-011/2
ชื่อพืน้ เมือง : ข่อย
ชื่อสามัญ:
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Streblus asper Lour.
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ตน้
ลักษณะเด่ นของพืช : ลาต้นแตกกิ่งก้านเป็ นพุ่มแน่น ใบเป็ นใบเดี่ยว เรี ยงสลับตรงกันข้ามและตั้งฉาก ใบรู ปรี
หรื อรู ปรู ปหอกยาวปลายแหลม โคนใบมน
ประโยชน์ : ปลูกเป็ นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าเสาธง ทางเข้าหน้าโรงเรี ยน หอพระ

12. ขาไก่ด่าง
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-012/2
ชื่อพืน้ เมือง : ขาไก่ด่าง
ชื่อสามัญ:
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Justicia fragills Wall. cv. Variegata
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่ นของพืช : แตกกิ่งก้านเป็ นพุ่มแน่น ลาต้นกิ่งก้านและเส้นใบมีสีม่วงดา ใบเดี่ยวเรี ยงตรงข้ามสลับ
ตั้งฉาก รู ปหอกกว้างประมาณ 2-5 เซนติเมตร ยาว 5- 15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ผิวใบ
ด้านบนมีสีเขียวปนเทาเงินด่างไม่เท่ากัน ดอกสีขาวปนม่วง ช่อแบบกระจุกที่ปลายยอด ขนาดเล็ก รู ปแตร
ประโยชน์ : ไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : ลานธรรม

13. เฟิ ร์ นข้ าหลวง
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-013
ชื่อพืน้ เมือง : เฟิ ร์นข้าหลวง,ข้าหลวงหลังลาย
ชื่อสามัญ: Bird s nest fern
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Asplenium nidus L.
ชื่อวงศ์ : ASPLENIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่ นของพืช : ใบยาวรู ปขอบขนาน ปลายใบคล้ายหอก หนาและแข็งเป็ นมันเส้นใบแก่มีสีดา ใบเวียน
รอบลาต้น ดูคล้ายอับสปอร์ออกเป็ นลายยาวขวางกับใบ
ประโยชน์ : ไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : เรื อเพาะชาเกษตร

14. เข็มเศรษฐี
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-014
ชื่อพืน้ เมือง : เข็มเศรษฐี ,เข็มแดง
ชื่อสามัญ:
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora congesta Roxb.
ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่ นของพืช : แตกกิ่งก้านสาขาออกเป็ นพุ่ม ใบแข็งแรงสีเขียวสด ใบมนรี ปลายใบแหลม ดอกช่อ
ออกตรงยอด
ประโยชน์ : ไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : ทางเข้าโรงเรี ยน

15. เข็มสามสี
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-015
ชื่อพืน้ เมือง :เข็มสามสี
ชื่อสามัญ:
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena cincta Bak. "Tricolor"
ชื่อวงศ์ : AGAVACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่ นของพืช : ลาต้นตั้งตรง มีขนาดเล็ก กิ่งแขนงจะแตกออกตามส่วนข้อของลาต้น ลาต้นแก่จะมีสี
น้ าตาลอ่อน ช่วงใบถี่ ใบเดี่ยว เรี ยงเวียนสลับ แตกใบถี่ตรงส่วนยอดของลาต้น ใบรู ปแถบ ปลายใบแหลม
โคนใบสอบ ชอบใบเรี ยบ แผ่นใบมีสามสีเป็ นแถบไปตามความยาวของใบโดยสีแดงจะอยูข่ อบนอก สีครี ม
หรื อเหลืองอ่อนจะอยูถ่ ดั เข้ามาและสีเขียวจะอยูข่ า้ งในตรงกลางใบดอกสีขาวอมเขียว
ประโยชน์ : ไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคารพัฒนยุทธ

16. ควา่ ตายหงายเป็ น
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-016
ชื่อพืน้ เมือง :คว่าตายหงายเป็ น
ชื่อสามัญ:
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.
ชื่อวงศ์ : CRASSULACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ลม้ ลุก
ลักษณะเด่ นของพืช : ใบเดี่ยว รู ปไข่ โคนและปลายมน ขอบใบจักเป็ นฟันตื้นๆ เนื้อใบ อวบหนา ออกดอก
เป็ นช่อที่ปลายยอด ดอกสีแดงและเขียว ทรงกระบอก ห้อยคว่าลง ปลายเป็ น 4 แฉก ผลเป็ นพวง เมล็ดขนาด
เล็ก
ประโยชน์ : ไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคารพัฒนยุทธ

17. แคบ้ าน
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-017
ชื่อพืน้ เมือง :แคบ้าน,แคขาว
ชื่อสามัญ:
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sesbania grandiflora (L.) Desv.
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ยนื่ ต้น
ลักษณะเด่ นของพืช : ดอกมีรูปคล้ายพระจันทร์เสี้ยว สีขาว หรื อสีแดง
ประโยชน์ : ไม้ประดับ รับประทานได้
บริเวณที่พบ : หลังอาคารคหกรรม

18. จันทน์ ผา
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-018/2
ชื่อพืน้ เมือง :จันทน์ผา
ชื่อสามัญ:
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena lourieo Gagnep.
ชื่อวงศ์ : DRACAENACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่ นของพืช : เปลือกของลาต้นจันทร์ผานั้นจะมีสี เทาๆ ส่วนใบจะแตกเป็ นช่อๆ โดยจะแตกบริ เวณ
ปลายยอดเท่านั้น เรื อนยอดเป็ นรู ปทรงไข่ เมื่อต้นโตจะแผ่กว้างขยายออกไป เปลือกต้นสีน้ าตาลหรื อ น้ าตาล
ปนเทา แตกเป็ นร่ องตามยาว
ประโยชน์ : ไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

19. จามจุรี
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-019
ชื่อพืน้ เมือง :ฉาฉา, ก้ามปู, จามจุรี
ชื่อสามัญ: Rain Tree, East Indian Walnut
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Samanea saman (Jacq.) Merr.
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ยนื ต้น
ลักษณะเด่ นของพืช : เรื อนยอดคล้ายรู ปร่ ม ดอกเป็ นช่อดอกแบบกระจุกแน่น มีสีชมพู
ประโยชน์ : ไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : ข้างสนามฟุตบอล

20. ชงโค
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-020
ชื่อพืน้ เมือง :เสี้ยว,ชงโค
ชื่อสามัญ: Purple Orchid Tree, Hong Kong Orchid Tree, Purple Bauhinia
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia purpurea L.
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ยนื ต้น
ลักษณะเด่ นของพืช : ใบคล้ายรู ปไต ดอกสีม่วง
ประโยชน์ : ไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : ข้างหอประชุม

21. ชบา
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-021
ชื่อพืน้ เมือง :ชบา
ชื่อสามัญ: Chinese Rose , Rosa mallow
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus rosa-sinensis L.
ชื่อวงศ์ : MALVACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่ นของพืช : ใบเรี ยงสลับ ใบเดี่ยว รู ปไข่ โคนใบมนหรื อกว้าง ปลายใบแหลม ดอกเดี่ยวออกตาม
ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบดอกชั้นเดียวถึงดอกซ้อน มีสีต่างๆ เช่น แดง ชมพู ส้ม ขาว เหลือง ปลายกลีบดอก
มนและกลม ผลเดี่ยวแบบ capsule สีน้ าตาล เมื่อแก่จะแห้งและแตกเป็ น 5 แฉก
ประโยชน์ : ไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : โรงอาหาร

22. ชวนชม
รหัสพรรณไม้ :
ชื่อพืน้ เมือง :ชวนชม
ชื่อสามัญ: Impala Lily, Pink Bignonia, Mock Azalea, Desert Rose
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่ นของพืช : ต้นอวบน้ า ผิวเปลือกสีเขียวปนขาวผิวเรี ยบเป็ นมัน ลาต้นมียางปลายใบมน โคนใบ
สอบเรี ยว ตัวใบแข็ง ผิวเป็ นมันเรี ยบมีสีเขียวดอกออกตรงปลายยอดของก้านดอกเป็ นรู ปแตร มีกลีบ
ดอก 5 กลีบ มีสีชมพูโคนกลีบดอกมีฐานรองดอกเป็ นแฉกเล็กๆ สีเขียว
ประโยชน์ : ไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : ข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ

23. ชาฮกเกีย้ น
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-023/2
ชื่อพืน้ เมือง :ชาฮกเกี้ยน
ชื่อสามัญ:
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Canrmona retusa (Vahl) Masam.
ชื่อวงศ์ : BORAGINACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่ นของพืช : ลาต้นแตกกิ่งก้านจานวนมากเป็ นพุ่มแน่นทึบ ใบเดี่ยว เรี ยงสลับ มักออกเป็ นกระจุก
สั้นๆ ตามกิ่ง รู ปไข่กลับแคบ ขอบใบหยักผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็ นมันค่อนข้างหนาด้านหลังใบสีเขียว
อ่อน ดอกสีขาวแบบช่อกระจุกตามซอกใบ ด้านนอกมีขนยาวประปราย โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเล็กน้อย
เป็ นรู ปกรวย ผลสดรู ปกลมสีสม้ แดง
ประโยชน์ : ไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : ข้างสระน้ าหน้าเสาธง

24. เซียนท้ อ
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-024
ชื่อพืน้ เมือง :เซียนท้อ(ท้อไข่) ,ละมุดเขมร,ละมุดอินเดีย,เทเรซ่า
ชื่อสามัญ: egg fruit
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pouteria campecchiana (Kunth) Baehni
ชื่อวงศ์ : SAPOTACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ยนื ต้น
ลักษณะเด่ นของพืช : เปลือกเรี ยบสีน้ าตาลปนเทา ใบ เดี่ยวรู ปหอก ก้านใบด้านบนสีเขียวเข้มส่วนด้านล่างมี
สีเขียวอ่อน มีรูปทรงค่อนข้างกลมเปลี่ยนเป็ นสีเหลืองเมื่อแก่ ส่วนปลายผลนั้นเกือบแหลมคล้ายผลของ
มะพร้าวขั้วของผลมีขนาดใหญ่
ประโยชน์ : รับประทานผล
บริเวณที่พบ : หน้าอาคารวิทยาศาสตร์

25. เตยหอม
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-025
ชื่อพืน้ เมือง :เตยหอม
ชื่อสามัญ:
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pandanus amaryllifolius Roxb.
ชื่อวงศ์ : PANDACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่ นของพืช : ลาต้นมีขอ้ ปล้อง อยูใ่ ต้ดินส่วนที่โผล่ข้ ึนมาอยูเ่ หนือดินนั้นเป็ นก้านใบ ใบออกเป็ นพุ่ม
บริ เวณปลายยอด เมื่อลาต้นเจริ ญเติบโตจะมีรากค้ าจุน ใบยาวเรี ยวคล้ายใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเรี ยบ
ผิวใบมัน เส้นกลางใบเว้าลึกแอ่ง ดูดา้ นท้องใบจะเห็นเป็ นรู ปคล้ายกระดูกงูเหลือม ใบมีกลิ่นหอม
ประโยชน์ : ไม้ประดับ ใบรับประทานได้
บริเวณที่พบ : ข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ

26. ทานตะวัน
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-026/2
ชื่อพืน้ เมือง :ทานตะวัน
ชื่อสามัญ:
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Helianthus annuus L.
ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ลม้ ลุก
ลักษณะเด่ นของพืช : ลาต้นจะตรง ใบออกสลับกันใบกลมรีขอบใบเป็ นรอยจักฟันเลือ่ ย ปลายใบแหลม ดอก
มีขนาดใหญ่ มีสีเหลืองสด ตรงกลางดอกมีเกสรเป็ นวงเกือบเท่ าตัวดอก กลีบดอกบานแผ่เป็ นวงกลมทาให้
เกสรดอกเด่ นชัดขึน้
ประโยชน์ : ไม้ดอกไม้ ประดับ เมล็ดรับประทาน
บริเวณที่พบ : ข้างสนามบาสเกตบอล

27. ไทร
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-027
ชื่อพืน้ เมือง :ไทร
ชื่อสามัญ:
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus drupacea Thunb.
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ยนื ต้น
ลักษณะเด่ นของพืช : มีรากอากาศน้ ายางขาว ใบเดี่ยว เรี ยงสลับ รู ปวงรี รู ปใบหอกหรื อรู ปไข่แกมวงรี กว้าง
1.5-6 ซม. ยาว 3-12 ซม. ดอกช่อ เกิดภายในฐานรองดอก ที่มีรูปร่ างกลมคล้ายผลออกเป็ นคู่ที่ซอกใบ แยก
เพศอยูใ่ นช่อเดียวกัน ผลสด รู ปกระสวย รู ปไข่รูปไข่กลับหรื อรู ปค่อนข้างกลม เมื่อสุกเปลี่ยนเป็ นสีเหลือง
ส้มและแดงเข้มตามลาดับ
ประโยชน์ : ไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าโรงจอดรถนักเรี ยน

28. โป๊ ยเซียน
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-030/2
ชื่อพืน้ เมือง :โป๊ ยเซียน
ชื่อสามัญ:
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphorbia milii Des Moul.
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่ นของพืช : ต้นอวบน้ าเป็ นเหลี่ยมมนสีน้ าตาล บิดงอเป็ นเกลียวมีหนามแหลม มียางสีขาวทุกส่วน
ของต้น ใบเป็ นใบเดี่ยวเรี ยงสลับที่ปลายยอดและปลายกิ่งดอกเป็ นดอกช่อออกเป็ นกระจุก มีกลีบประดับ 2
อัน ประกบเป็ นรู ปถ้วย ไม่ติดผล
ประโยชน์ : ไม้ดอกไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

29.ป่ านศรนารายณ์
รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-028
ชื่อพืน้ เมือง :ป่ านศรนารายณ์
ชื่อสามัญ:
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Agave sisalana L.
ชื่อวงศ์ : AGAVACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่ นของพืช : ลาต้นสั้น หนา ปล้องถี่ มี rhizome ที่เกิดจากตาตรงมุมใบของลาต้นใต้ผวิ ดิน เจริ ญใน
แนวผิวดินห่างจากต้นแม่ไปประมาณ 2 เมตร และมีหน่อ เกิดขึ้น ใบเดี่ยว เวียนรอบลาต้น อย่างหนาแน่น มี
รู ปร่ างแคบเรี ยวยาว สีเขียวเข้ม มีไข คลุมตลอดใบ ปลายใบมีหนามแข็งสีดา
ประโยชน์ : ไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : ลานธรรม

แหล่งข้อมูล ภาพ
1. โรงเรี ยนบ้านกาศประชานุเคราะห์
2. โรงเรี ยนถิ่นโอภาสวิทยา

