
รหัสพรรรณไม
ช่ือ

พื้นเมือง
ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงศ

ลักษณะ

วิสัย
ลักษณะเดนของพืช บริเวณท่ีพบ

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๐๑ กระถิน Leucaena leucocephala LEGUMINOSAE ไมตน ใบประกอบแบบขนนก ดอกเล็กอัดแนน กระจุกกลุม
หลังสํานักงานฝาย

บริหารท่ัวไป

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๐๒
กระถิน

ณรงค
Acaeia auriculaeformis MIMOSOIDEAE ไมตน ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ผลเปนฝกแบนบิดมวน ขางประปา

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๐๓ กระบาก Angelica costata Korth. DIPTEROCARPACEAE ไมตน

เปลือกขรุขระ ใบเปนใบประกอบแบบขนนกรูปไขแกมรูป

หอกปลายใบแหลม ขอบใบหยัก ออกดอกเปนชอขนาดใหญ

 กลีบดอกเชื่อมติดกันเปนทอเล็กๆ

หลังอาคาร ๒, ๓

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๐๔ กลวยพัด
Ravenala 

madagascariensis Sonn.
STRELITZIACEAE ไมตน

ลําตนตั้งตรง สีน้ําตาล ไมแตกก่ิงกาน ลําตนเปนขอสั้นๆ 

ลักษณะคลายปาลม
อาคาร ๓, ๔

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๐๕ กาหลง Bauhinia acuminata L.
LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE
ไมพุม เปลือกตนเรียบสีน้ําตาล ใบเดี่ยว ก่ิงออนมีขนสีขาวปกคลุม ขางสนามไดรฟกอลฟ

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๐๖ ข้ีเหล็ก
Senna siamea (Lam.) 

Irwin & Barneby
LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE
ไมตน

ใบประกอบแบบขนนก รูปขอบใบขนานปลายมน ดอกชอสี

เหลือ ฝกแบนแคบ คอนขางหนา สีน้ําตาลคล้ํา
อาคารพลศึกษา

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๐๗
คอแลน 

(กรวยปา)
Casearia grewiifolia Vent. FLACOURTIACEAE ไมตน

เปลือกเรียบ หรือรอนเปนสะเก็ดใหญ สีน้ําตาลเทา           

ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ผิวใบเกลี้ยงท้ังสองดาน 

ดอก เล็ก สีขาว ออกเปนชอยาวถึง 12 ซม. ผล รูปกลม ถึง

รูปกลมรี เม่ือสุกสีเหลือง สีสม หรือสีชมพู เมล็ดมีเยื่อหุม

หลังอาคาร ๓

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๐๘
แคนา 

(แคปา)
Markhamia pierrei Dop. BIGNONIACEAE ไมตน

ใบประกอบแบบขนนกรูปรี ดอกชอสีขาว ฝกยาวสีน้ําตาล 

เมล็ดมีปกบางสีขาว

ขาสนามฟุตบอล, ศูนย

วัฒนธรรม

ทะเบียนพรรณไม

โรงเรียนปทุมรัตตพิทยาคม  จังหวัดรอยเอ็ด  รหัสสมาชิก  ๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑



๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๐๙ อีเม็ง
Dalbergia lanceolaria L.F. var.lakhonensis 

(Gagnep.) Niyomdham

LEGUMINOSAE-

PAPILIONOIDEAE
ไมตน

เรือนยอดคอนขางกลม ใบประกอบแบบขนนกปลายค่ี เรียง

สลับ ชอดอกแบบชอแยกแขนง ออกตามงามใบและปลายก่ิง

 ดอกรูปดอกถ่ัว ขนาดเล็ก

หลังอาคาร ๑

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๑๐ ชวนชม Gahnia pulehella Fouq. CYPERACEAE ไมพุม ลําตนอวบน้ํา มียางสีขาว ดอกสีแดงอมชมพู ขางอาคาร ๒

รหัสพรรรณไม
ช่ือ

พื้นเมือง
ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงศ

ลักษณะ

วิสัย
ลักษณะเดนของพืช บริเวณท่ีพบ

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๑๑ ตะโก Diospyros rhodocalyx Kurz. EBENACEAE ไมตน
ลําตนสีดํา ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปคอนขางกลม สีเขียวเขม

เปนมัน ผลทรงกลม สุกสีสม
อาคาร ๓

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๑๒ ตะครอ
Schicichera oleosa  (Lour.) 

Oken
SAPINDACEAE ไมตน

เรือนยอดทรงรูปไข แตกก่ิงตามลําตน ออกเปนชอแยก

แขนงตามซอกใบใกลปลายก่ิงดอก ผลสด ผลสุกสีน้ําตาล 

เนื้อสีเหลือง

ขางสนามฟุตบอล

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๑๓ ตะแบก
Laqerstroemia cuspidara 

Wall.
LYTHRACEAE ไมตน

ใบเดี่ยวเรียงตรงขาม รูปรี แกมขอบขนาน ดอกชอออกท่ี

ปลายก่ิง สีชมพูอมมวง
ศูนยวัฒนธรรม

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๑๔ ทรงบาดาล
Senna sulfuria (DC.excolla) 

Irwin & barneby

LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE
ไมพุม ออกดอกเปนชอสีเหลือง สนามหนาเสาธง

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๑๕ ไทรทอง
Fernandao altissima 

Blume.
BIGNONIACEAE ไมตน

ใบรียาว หนา แข็ง ผลกลม สุกสีเหลือง ก่ิงกระจายรอบตน 

พุมทรงกลม
อาคาร ๑, ๒

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๑๖ ไทรยอย Fernandao benjamina L. BIGNONIACEAE ไมตน
มีรากอากาศหอยลงมาตามตน ยางขาวขนคลายน้ํานม ใบ

เดี่ยว ดอกชอผลสด รูปทรงกลม สุกมีสีชมพูอมมวง
ขางประปา

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๑๗ ประดูบาน Pterocarpus indicus Willd.
LEGUMINOSAE-

PAPILIONOIDEAE
ไมตน

ใบประกอบแบบขนนก ดอกชอสีเหลือง รูปดอกถ่ัว ผลแหง

สีน้ําตาลรูปโล
สนามบาสเก็ตบอล

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๑๘ ประดูปา
Pterocarpus macrocarpus 

Kurz.

LEGUMINOSAE-

PAPILIONOIDEAE
ไมตน

ใบประกอบแบบขนนก ดอกชอสีเหลือง รูปดอกถ่ัว ผลแหง

สีน้ําตาลรูปโล
ขางหอประชุม

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๑๙
พญาสัตบร

รณ
Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE ไมตน ลําตนมียาสีขาว ดอกเปนชอสีขาว ผลเปนฝกเรียวยาว

หลังอาคาร ๓, หนาเสา

ธง



๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๒๐ พะยอม Shorea roxburghii  G.Don DIPTEROCARPACEAE ไมตน
ใบเดี่ยว ขอบใบเปนคลื่น ดอกชอสีขาวกลิ่นหอม ผลแหงมี

ปกยาวสามปก ปกสั้นสองปก

หลังอาคาร ๓, หนา

หองสํานักงานบริหาร

ท่ัวไป

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๒๑ พะยุง
Dalbergia cochinchinensis 

Pierre

LEGUMINOSAE-

PAPILIONOIDEAE
ไมตน เรือนยอดทรงกลม ใบประกอบแบบขนนก

หลังอาคารฝายบริหาร

ท่ัวไป

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๒๒ พิกุล Mimusops elenqi L. SAPOTACEAE ไมตน
ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปรีแกมขอบขนาน ดอกเดี่ยว สีขาว

กลิ่นหอม ผลรูปไข สุกมีสีสมแดง

หลังสํานักงานฝาย

บริหารท่ัวไป

รหัสพรรรณไม
ช่ือ

พื้นเมือง
ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงศ

ลักษณะ

วิสัย
ลักษณะเดนของพืช บริเวณท่ีพบ

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๒๓ พุด Ixora brevidens  Craib RUBIACEAE ไมตน
ใบเดี่ยวแตกเปนคูตรงกันขาม ออกตามขอของก่ิง ใบรูปมนรี

 ปลายใบแหลม ดอกเดี่ยว สีขาว กลิ่นหอม
หนาอาคาร ๑, ๓

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๒๔ โพ Ficus rumphii Blume. MORACEAE ไมตน
ใบเดี่ยวรูปหัวใจ ปลายใบยาวคลายหาง มีหูใบหุมยอดออน

สีครีมหรืออมชมพู ผลกลม ชมพูอมมวง

หลังสํานักงานฝาย

บริหารท่ัวไป

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๒๕ มะเลื่อม
Canarium sunbulatum 

Guillaumin
BURSERACEAE ไมตน

เปลือกสีน้ําตาลอมเทา ใบประกอบแบบขนนกปลายค่ี     

ขอบใบหยักมน ทองใบมีขนสาก ดอกเปนชอแบบกระจุก 

กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเปนรูปถวย ผลกลมรี ผลออนสีเขียว  

ผลแกสีเหลืองปนเขียว

ขางอาคารคหกรรม

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๒๖ มะเกลือ Diospyros mollis Griff. EBENACEAE ไมตน

ลําตนสีน้ําตาลเขม ใบเรียงสลับ เปนใบเดี่ยวรูปไข ใบเรียว

แหลม โคนใบมน ผลสดรูปรางกลมเปลือกแข็ง ผลออนสี

เขียว ผลแกสีดํา เมล็ดรูปรี มี ๖ เมล็ดตอ ๑ ผล

หนาอาคาร ๒

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๒๗ มะขาม Tamarindus indica L.
LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE
ไมตน

ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับรูปขอบขนาน ดอกชอ 

กลีบดอกสีเหลือง มีลายสีมวงแดง ฝกสีน้ําตาล เนื้อในสี

น้ําตาลเขม

หนาอาคาร ๓

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๒๘
มะขามปอ

ม
Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE ไมตน

เรือนยอดแผกวางรูปรมหรือโปรงกลม ใบเดี่ยวคลายใบ

มะขามสั้นมาก ผลทรงกลมสีเขียวใส มีเสนริ้วๆ ตามยาว

หลังอาคาร ๒, ๓        

  ขางอาคารพลศึกษา



๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๒๙ มะพราว Cocos nucifera L. PALMAE ปาลม
กานใบออกรอบตน ใบเปนทางยาว ออกเปนสองดานของ

กาน ผลออกเปนทลาย
ศูนยวัฒนธรรม

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๓๐ มะพอก Parinari anamense Hance CHRYSOBALANACEAE ไมตน
ใบเดี่ยวเรียงสลับ แผนใบรูปไข ผลกลมรี ผิวขรุขระมีเกล็ดสี

น้ําตาลคลุม
ขางประปา

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๓๑ มะมวง Mangifera indica L. ANACARDIACEAE ไมตน
ใบเดี่ยว มีกลิ่นหอม ดอกชอขนาดเล็ก สีนวล ผลดิบมีรส

เปรี้ยว ผลสุกสีเหลืองรสหวาน
ขางสนามบาสเด็ตบอล

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๓๒ มะมวงปา
Mangifera pentandra 

Hook.f.
ANACARDIACEAE ไมตน ใบหนา ปลายใบแหลม ผลขนาดเล็กมียางมาก

หลังอาคาร ๑,          

 ขางอาคาร ๒

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๓๓
มะมวง

หิมะพานต
Ancardium occidentale L. ANACARDIACEAE ไมตน ผลแทออกจากปลายผลเทียม

ฟุตบาธขางสนาม

ฟุตบอล

รหัสพรรรณไม
ช่ือ

พื้นเมือง
ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงศ

ลักษณะ

วิสัย
ลักษณะเดนของพืช บริเวณท่ีพบ

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๓๔ มะหาด Celtis tetradra Roxb. ALMACEAE ไมตน
เปลือกน้ําตาลไหมเปนลายแตกละเอียด ขอบใบมีริ้วมีขน   

 ผลสีเขียว สุกสีเหลือง
ขางอาคาร ๒

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๓๕ โมก Wrightia pubescens R.Br. APOCYNACEAE ไมพุม
ใบเดี่ยวเรียงตรงขาง ดอกชอสีขาว คว่ําหนาลง กลิ่นหอม 

ฝกเรียวยาว ออกเปนคู เมล็ดสีน้ําตาล
หลังอาคาร ๒, ๓

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๓๖
โมกซอน

ดาง

Wrightia religiosa Benth. 

ex Kurz
APOCYNACEAE ไมพุม

ลําตนเปนปุม ใบเดี่ยวสีเขียวสลับขาว ดอกชอสีขาว ชอดอก

คว่ําลง

อาคาร ๓, ฟุตบาธขาง

สนามฟุตบอล

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๓๗
โมกหลวง 

(โมกมัน)

Holarrhena pubescens 

Wall. Ex G.Don
APOCYNACEAE ไมตน

ใบเดี่ยวเรียงตัวตรงขาม รูปไข ดอกเปนชอกระจุกซอน     

ผลแหงแตก

หนาอาคารบริหารงาน

ท่ัวไป

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๓๘ ยอปา Polyosma arguta Craib GROSSULARIACEAE ไมตน

เปลือกตนสีน้ําตาลแดง  ใบเดี่ยวออกตรงขามรูปไข ดอก

ออกเปนชอตามซอกใบใกลปลายยอดสีขาว ดอกยอยบาน

ไมพรอมกัน  มี 5 กลีบ  บานอยูไดวันเดียวก็โรย

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๓๙ ยูคาลิปตัส Eucalyptus globulus Labill. MYRTACEAE ไมตน
ลําตนเรียบ เปลือกแตกรอนออก ใบเรียงสลับระนาบเดียว 

แผนใบรูปลิ่ม ใบมีกลิ่นฉุน
ขางสนามฟุตบอล



๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๔๐ รัง Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE ไมตน

เปลือกสีเทา แตกเปนรอง ตามความยาวลําตน ใบเปนใบ

เดี่ยว เรียงสลับ แผนใบรูปไข ปลายใบมน โคนใบหยักเวา 

ดกอสีเหลืองออกเปนชอ ผลรูปกระสวย มีปกยาวสามปก 

ปกสั้นสอสองปก

หลังอาคาร ๒

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๔๑ ราชพฤกษ Cassoa fistula L.
LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE
ไมตน

ใบประกอบแบบขนนก ดอกชอสีเหลืองสด หอยระยา ฝก

ทรงกระบอกสีดําหรือสําน้ําตาลเขม
ขางสนามฟุตบอล

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๔๒ ลําดวน
Melodorum fruticosum 

Lour.
ANNONACEAE ไมตน

เปลือกตนสีน้ําตาล แตกขรุขระเปนสะเก็ด ใบเดี่ยวเรียงสลับ

 รูปขอบใบขนาน ดอกสีเหลืองออน กลิ่นหอม

ขางอาคาร ๑, หลัง

อาคาร ๒, ๓

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๔๓
สน

ประดิพัทธ

Casuarina junghuhniana 

Miq.
CASUARINACEAE ไมตน

เรือนยอดรูปกรวยแหลม ใบเล็กแหลมติดอยูตามขอของก่ิง

ยอย ผลมีผิวแข็งเรียงอัดกันเปนกอนกลม ๆ
ขางอาคาร ๑, ๒

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๔๔ สนแผง
Chamaecyparis obtusa (Siebold 

& Zucc.) Endl.
CUPRESSACEAE ไมตน ใบเปนเกล็ดขนาดเล็ก เรียงติดกันแนนกับก่ิง และแผเปนแผง อาคาร ๑, ๒

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๔๕ สนมังกร Juniperus chinensis  L. CUPRESSACEAE ไมตน ใบเปนเกล็ดขนาดเล็ก เรียงติดกันแนน หนาอาคาร ๓

รหัสพรรรณไม
ช่ือ

พื้นเมือง
ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงศ

ลักษณะ

วิสัย
ลักษณะเดนของพืช บริเวณท่ีพบ

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๔๖ สะเดา
Azadirachta indica A. 

Juss. Var indica
MELIACEAE ไมตน

ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ใบออนสีมวงรูปหอก โคง

เล็กนอย ดอกชอสีขาว ผลสดสุกสีเหลือง
หลังอาคาร ๒

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๔๗ สะแบง
Dipterocarpus intricatus 

Dyer
DIPTEROCARPACEAE ไมตน

 เปลือกแตกเปนรองลึกยาวหรือแตกเปนสะเก็ดตามขวาง  

ใบเดี่ยวเรียงสลับ  ใบรูปไขหรือรูปไขแกมขอบขนาน  ปลาย

มน  โคนใบรูปหัวใจ  ขอบใบเรียบ  ผิวใบดานบนมีขน

หยาบและสาก  ดานลางมีขนยาว  รูปดาว  ดอกชอ  แบบ

ชอแยกแขนงออกตามซอกใบ  กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ  กลีบ

ดอกมี 5 กลีบ  โคนเชื่อมติดกัน  ปลายแยกบิดรูปกังหัน  สี

ขาวแซมแดงผลรูปรางคอนขางกลม  เปนจีบพันและมีปก 5

 ปก  ปกสั้นสามปก

หลังอาคารสํานักงาน

บริหารท่ัวไป



๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๔๘ สัก
Vartica harmandiana 

Pierre
DIPTEROCARPACEAE ไมตน

ใบเดี่ยว เรียงตรงขามสลับตั้งฉาก ใบสากมีขน รูปวงรีขนาด

ใหญ ดอกชอออกท่ีปลายยอด
ขางประตูโรงเรียน

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๔๙ สาน (สั้น)
Dillenia obovata (Blume) 

Hoogland
DILLENIACEAE ไมตน

ใบเดี่ยวเรียงวียนสลับรูปไข ดอกชอ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สี

เขียวกลีบดอก 5 กลีบ รูปไขกลับสีเหลือง  ผลรูปกลมแปน 

สุกสีสม

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๕๐ สาละ
Shorea robusta C.F. 

Garetn. 
DIPTEROCARPACEAE ไมตน ลําตนสีน้ําตาล แตกเปนรอง ใบเดี่ยวดอกออกตามหูใบ ผลสด ขางศูนยวัฒนธรรม

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๕๑ หมากเขียว
Ptychosperma elegans 

Blume.
PALMAE ปาลม

ใบประกอบแบบขนนก ดอกชอสีขาว กลิ่นหอม ผลกลมรี 

สุกสีแดง
หนาอาคาร ๓

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๕๒ หมากนวล
Veitchia merrillii (Becc.) 

H.E. Moore
PALMAE-ARECACEAE ปาลม

ลําตนสีน้ําตาล ใบประกอบแบบขนนก กาบใบสีเขียว มีน

วนสีขาวปกคลุม ดอกชอผลรูปไข ปลายแหลม สุกสีแดง

อาคาร ๓, ขางสนาม

ฟุตบอล

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๕๓
หมาก

เหลือง

Chrysalidocarpus 

lutescens. H. Wendl.
PALMAE ปาลม ลําตนผิวเรียบสีเหลืองสมถึงเขียว มีขอเห็นไดชัดเจน อาคาร ๑, ๒, ๓

รหัสพรรรณไม
ช่ือ

พื้นเมือง
ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงศ

ลักษณะ

วิสัย
ลักษณะเดนของพืช บริเวณท่ีพบ

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๕๔ มุน
Elaeocarpus lanceifolius 

Roxb.
ELAEOCARPACEAE ไมตน

ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน แผนใบรูปขอบขนานแกมรูปมนหรือรูป

ไขกลับ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน เนื้อใบคอนขางหนา 

เปนคลื่นเล็กนอย ดอกเปนชอ กานชอมีขนนุม ดอกสีขาวปน

เหลืองออนๆ ผล รูปปอม ผิวเรียบ สีเขียวออน หัวและทาย

มน

หลังอาคาร ๓



๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๕๕ หวา
Syzygium cumini (L.) 

Skeels
MYRTACEAE ไมตน

ใบเดี่ยวรูปไข ปลายใบแหลม คอนขางหนา สีเขียวเขม ผิว

มัน ดอกชอผลรูปไข สุกสีมวงอมดํา
หลังอาคาร ๑

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๕๖
หางนกยูง

ฝรั่ง

Delonix regia (Bojer ex 

Hook.) Raf.
LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE
ไมตน

ดอกออกท่ีปลายยอด กลีบดอก ๕ กลีบ ขนาดําไมเทากัน  

สีแดงอมสม ผลเปนฝกแข็ง
สนามบาสเก็ตบอล

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๕๗
เหลืองสิ

รินธร
Tabebuia argentea Britt. BIGNONIACEAE ไมตน ลําตนสูง ออกรูประฆังสีเหลือง ผลแหงแตกแบบผักกาด สนามหนาเสาธง

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๕๘ อด - - ไมตน

ลําตนสูง ใบขนนกปลายค่ีเรียงตัวตรงขาม ใบรูปขอบขนาน

ปลายแหลมโคนใบมน ขอบใบเรียบ ใตมีขนสั้นนุมมือคลาย

กํามะหยี่ ออกดอกเปนชอแบบหางกระรอกสีเหลือง

ขางอาคาร ๒

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๕๙
อโศกเซน

คาเบรียล 

(อโศกอินเดีย)

Pollia longifolia  (Benth.) 

Hook.f.
ANNONACEAE ไมตน

เรือนยอดเปนรูปปรามิดสูง ใบรูปใบหอกแคบ ปลายเรียว

แหลม ขอบใบหยักเปนครึ่ง
อาคาร ๑

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๖๐ อะราง
Peltophorum dasyrachis 

(Miq.) Kurz.
LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE
ไมตน

เปลือกตนเรียบสีเทาปนน้ําตาล ยอดออนมีขนสีน้ําตาลแดง

คลุมหนาแนน ใบประกอบแบบชนนกสองชั้นเรียงสลับ ชอ

ใบแขนงเรียงตรงขาม ปลายใบมนเวาตื้น ตรงกลาง โคนใบ

เบี้ยว ผิวใบดานบนเกลี้ยงดานลางมีขนสีน้ําตาลแดง ดอกสี

เหลือง  ออกเปนชอแบบชอกระจะตามซอกใบใกลปลายก่ิง 

 ผลเปนฝกแหงแกไมแตก ทรงแบน เปลือกสีน้ําตาลแดง 

เม่ือแกสีดํา

ขางรั้วดานหนาโรงเรียน

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๖๑ อินทนิลน้ํา
Laqerstroemia speciosa 

(L.) Pers.
LYTHRACEAE ไมตน

เปลือกลําตนสีดํา ใบเดี่ยวเรียงตรงขาม ดอกชอสีมวง ผลรูป

ไขแตมีสีน้ําตาล ผลเล็ก
ขางสนามบาสเด็ตบอล

รหัสพรรรณไม
ช่ือ

พื้นเมือง
ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงศ

ลักษณะ

วิสัย
ลักษณะเดนของพืช บริเวณท่ีพบ

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๖๒ อินทนิลบก
Laqerstroemia 

macrocarpa Wall.
LYTHRACEAE ไมตน

ใบเดี่ยวเรียงตรงขาม ดอกชอสีมวงอมชมพู กลีบดอกยน ผล

รูปไข แกสีน้ําตาล ผลใหญ
ขางสนามฟุตบอล



๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๖๓ กก Cyperus imbricatus Retz. CYPERACEAE
ไมลมลุก

น้ํา
ลําตนกลมเรียบ ใบอยูบนปลายสุดลําตน อาคาร ๑

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๖๔ บัวสาย
Nymphaea pubescens 

Willd.
NYMPHAEACEAE

ไมลมลุก

น้ํา
ดอกสีสวย กานดอกเปนสายลงไปท่ีเหงาใตน้ํา อาคาร ๒

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๖๕
สาวนอย

ประแปง

Dieffenbachia sequine 

(Jacq.) Schott.
ARACEAE ไมพุม ลําตนกลม ใบดางขาวตามเสนใบ

หนาอาคารฝาย

บริหารงานบุคคล

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๖๖ กุหลาบหนู
Rosa chinensis Jacq. var. 

minima Voss
ROSACEAE ไมพุม กลีบดอกหลายชั้น มีสีสด หนาเสาธง, อาคาร ๒, ๓

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๖๗ แกว Schoepfia fragrans Wall. OLACACEAE ไมตน ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ผลรูปไขรี ปลายทู
อาคาร ๒, สํานักงาน

บุคคล

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๖๘ โกสน
Codiaeum variegatum 

Blume.
EUPHORBIACEAE ไมพุม

ใบเดี่ยวรูปเรียวยาวบิดเวียนเปนเกลียว มีหลายสีปนกัน สี

เขียว เหลือง แดง ชมพู มวง
หนาอาคาร ๓

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๖๙ เข็ม Ixora javanica (Blume.) DC. RUBIACEAE ไมพุม
ลําตนสีน้ําตาลเปนขอปลอง มีใบเดี่ยว ทรงพุม ปลายใบ

แหลม ดอกชอแบบซี่รม ดอกมีสีแดงเปนรูปเข็ม ผลสีเขียว
สวนหยอมหนาอาคาร ๑

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๗๐ เข็มญี่ปุน Ixora stricta Roxb. RUBIACEAE ไมพุม
ใบมีขนาดเล็ก ขอบใบขนาน โตฃคนใบโคงมน ปลายใบ

แหลม ดอกชอสีแดงอมสม
อาคาร ๑

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๗๑ เข็มสามสี
Draceana cincta Bak. Cv. 

Tricolor
AGAVACEAE ไมพุม

ก่ิงจะแตกตามขอของลําตน ใบแคบ ปลายใบแหลม ใบมี

สามสี แดง ครีม เขียว

อาคาร ๓, ฟุตบาธขาง

สนามฟุตบอล, อาคาร

สํานักงานฝายบริหาร

ท่ัวไป

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๗๒ ครุฑดาง
Polyscias guilfoylei L.H. 

Bailey
ARALIACEAE ไมพุม

ใบสีเขียวสลับขาว เปนใบประกอบมีใบยอย ๕ - ๗ ใบ      

ขอบใบหยัก ขยี้ใบจะมีกลิ่นฉุน
อาคาร ๒

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๗๓ จันทนผา Dracaena loureiri Gagnep. DRACAENACEAE ไมตน
ใบเดี่ยวออกเวียนสลับใกลปลายยอด เรียวยาว ปลายใบ

แหลม กานฝบเปนกาบหุมลําตน ดอกชอสีขาว
ศูนยวัฒนธรรม



รหัสพรรรณไม
ช่ือ

พื้นเมือง
ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงศ

ลักษณะ

วิสัย
ลักษณะเดนของพืช บริเวณท่ีพบ

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๗๔ ชบา Hibiscus rosa-sinnsis L. MALVACEAE ไมพุม

ใบเดี่ยวรูปไข ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบหยัก ดอกสีแดง 

รูปรางคลายแตร มีกานอับเรณูยาว เกสรตัวผูสีเหลือง

จํานวนมาก

อาคาร ๒

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๗๕ ชาฮกเก้ียน
Carmona retusa (Vahl) 

Masam.
BORAGINACEAE ไมพุม

ลําตนแตกก่ิงกานจํานวนมาก ใบเดี่ยวเรียงสลับ ออกดอก

เปนกระจุกสั้นๆ ตามก่ิง ดอกสีขาวตามซอกใบ ผลสีสมแดง
อาคาร ๑

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๗๖
ซองออฟ

จาไมกา

Dracaena reflexa  (Decne.) 

Lam.
AGAVACEAE ไมพุม

ลําตนตั้งตรง สีน้ําตาล ใบเดี่ยวแผเปนกาบ เวียนสลับถ่ีตอน

ปลายยอด ขอบใบสีเหลือง กลางใบสีเขียว
อาคาร ๑, ๒

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๗๗ เทียนทอง Duranta erecta L. VERBENACEAE ไมพุม ใบเดี่ยวรูปรีถึงรูปไข ขอบใบหยัก

ฟุตบาธขางสนาม

ฟุตบอล, สวยหยอม

อาคาร ๑

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๗๘ นีออน
Leucophyllum frufescens 

(Berl.) Johnson
SCROPHULARIACEAE ไมพุม

ใบดานบนสีเขียวเทา มีขน ใบออนนุม ดอกสีมวงหรือชมพู

อมมวงแดง
สวนหยอมอาคาร ๑

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๗๙
ประทัด

ฟลิปปนส
Hamelia patens Jacq. RUBIACEAE ไมพุม

ลําตนแตกก่ิงกานเปนพุมกลม ก่ิงกานสีน้ําตาลแดง ดอกสี

สมแดง ออกเปนชอแบบกระจุกตามซอกใบและก่ิง

ฟุตบาธขางสนาม

ฟุตบอล

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๘๐ ปตตาเวีย Jatropha integerrima Jacq. EUPHORBIACEAE ไมพุม
ใบเดี่ยวขอบใบหยักเวาลึกเปนสามแฉก ดอกชอออกท่ีปลาย

ก่ิง สีแดง ผลมีสามพู
หนาอาคาร ๓

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๘๑ ผกากรอง Lantana trifolia L. VERBENACEAE ไมพุม

ใบเดี่ยวเรียงตรงขาม ใบรูปไข ปลายใบมนก่ึงแหลม โคจใบ

มน ขอบใบหยัก ใบมีขนสั้น สากมือ ดอกชอสีเหลือง ขาว 

แดง สม มีกลิ่นฉุน

ขางสนามไดรฟกอลฟ

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๘๒ แพงพวย
Ludwigia adscendens (L.) 

H. Hara.
ONAGRACEAE ไมพุม ดอกมีสีขาวถึงชมพูเขม มีสีแดงตรงกลางดอก

อาคารสํานักงานฝาย

บริหารงานบุคคล

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๘๓ เล็บครุฑ
Polyseias fruticosa  (L.) 

Harms.
ARALIACEAE ไมพุม ขอบใบหยัก ใบเรียวเล็ก อาคาร ๓



๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๘๔ วาสนา
Dracaena fragrans (L.) Ker 

Gawl.
DRACAENACEAE ไมตน

ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ ใกลปลายยอดสีเขียวเขมเปนมัน 

ดอกชอกลิ่นหอม
อาคาร ๒

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๘๕ หูปลาชอน Aster cordifolius L. COMPOSITAE ไมพุม ใบกลมขนาดคลายหูหรือหางปลาชอน ขางอาคาร ๑, ๒

รหัสพรรรณไม
ช่ือ

พื้นเมือง
ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงศ

ลักษณะ

วิสัย
ลักษณะเดนของพืช บริเวณท่ีพบ

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๘๖

อากาเว 

(ศรนาราย

ณ)

Agave angustifolia Haw. AGAVACEAE ไมลมลุก
ใบเดี่ยวหนา โคนแผเปนกาบหุมลําตน ปลายใบแหลมแข็ง 

ขอบใบเปนหนามแหลม
หนาอาคาร ๒, ๓

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๘๗
เอ้ือง

หมายนา

Costus speciosus (J.G. 

Koenig) Sm.
COSTACEAE ไมลมลุก

มีรากใตดิน ออกเปนกอแนน ใบรูปหอกปลายแหลม ออก

ดอกท่ีปลายลําตนรูปไขสีเขียวปนแดง ผลรูปไขสีแดง

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๘๘ เฟองฟา
Bougainvillea glabra 

Choisy.
NYCTAGINACEAE

ไมรอ

เลื้อย

ลําตนมีหนามแหลม ใบเดี่ยวรูปไข ใบออนสีน้ําตาลอมแดง 

ใบประดับสีชมพูเขม สีแดง ดอกชอแบบกระจุก ติดท่ีกลาง

ใบประดับ

สวนหยอมอาคาร ๑

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๘๙
เฟองฟา

ใบดาง

Bougainvillea glabra 

Choisy.
NYCTAGINACEAE

ไมรอ

เลื้อย

ใบเดี่ยวรูปไข มีสีขาวเขียวสลับกัน ออกดอกเปนชอกระจุก 

มีใบประดับสามกลีบ ดอกขนาดเล็กสีขาว โคนกลีบดอก

เชื่อมติดกันเปนรูปหลอด

ฟุตบาธขางสนาม

ฟุตบอล

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๙๐ ไผตง
Dendrocalamus asper (Roem % 

Schult) Backer ex Heyne
GRAMINEAE ไผ ลําตนสีเขียว เนื้อไมบาง ขางตูขายน้ําดื่มซันดิว

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๙๑ กลวยน้ําวา Musa sapientum L. MUSACEAE ไมลมลุก
กาบใบหุมซอนกันแนน กานใบกลมหนา ดานบนเปนรองลึก

 ใบยาวและใหญ ดอกหอยยอยลงมา
ศูนยวัฒนธรรม

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๙๒ พลับพลึง Crinum asiatieum L. AMARYLLIDACEAE ไมลมลุก
ลําตนใตดิน ใบแผเปนกาบหุมลําตนเรียงเวียนสลับใกลผิวดิน

 ดอกชอสีขาว กลิ่นหอม หนาหองดนตรีไทย
หนาหองดนตรีไทย

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๙๓
พลับพลึง

ตีนเปด

Hymenocallis littoralis 

Salisb.
AMARYLLIDACEAE ไมลมลุก

ลําตนใตดิน ใบแผเปนกาบหุมลําตนเรียงเวียนสลับใกลผิวดิน

 ดอกชอสีขาว กลิ่นหอม หนาหองดนตรีไทย
อาคาค ๓

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๙๔
วาน

กาบหอย

Tradescantia spanthacea 

Stearn.
COMMELINACEAE ไมลมลุก

ใบเดี่ยวเรียงซอนเปนวงรอบ รูปใบหอกปลายแหลม แผนใบ

หนา ดานบนสีเขียวเขม ดานลางสีมวงแดง
สวนหยอมอาคาร ๓



๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๙๕ กลวยไม Dendrobium sp. ORCHIDACEAE กลวยไม ใบเปนรูปไข ปลายมนมีรากอากาศ สนามหนาเสาธง

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๙๖
ปาลมฟอก

เทล

Wodyetia bifurcata A.K. 

Irvine.
PAlMAE ปาลม

ลําตนปองกลางเล็กนอย คอสีเขียว ใบประกอบแบบขนนก

เรียงสลับเปนพวงคลายหางหมาปา ดอกสีขาว ออกเปนชอ 

ใตโคนกานใบ

อาคาร ๑, ๒, ๓

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๙๗
ขาหลวงหลั

งลาย
Asplenium nidus L. ASPLENIACEAE เฟรน

ใบเรียงเวียนสลับเรียวยาว เสนกลางใบสีดํา เปนมัน กลุม

อับสปอรท่ีทองใบตามเสนแขนงใบ
อาคาร ๒, ๓

รหัสพรรรณไม
ช่ือ

พื้นเมือง
ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงศ

ลักษณะ

วิสัย
ลักษณะเดนของพืช บริเวณท่ีพบ

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๙๘
เฟรนใบ

มะขาม

Nephrolepis davallioides 

(Sw.) Kuntze.
NEPHROLEPIDACEAE เฟรน

ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวออกดอก เรียงตรงกันขาม

ตลอดท้ังแผนใบ ลักษณะคลายใบมะขาม
หนาอาคาร ๒

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๙๙ ปรง Cycas circinalis  L.  CYCADACEAE ปรง
ใบยอยแคบ แข็ง ปลายแหลม สีเขียวเขมเปนมัน ชอบใบ

มวนหากลางใบ
สวนหยอมอาคาร ๑

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๑๐๐
สิบสอง

ปนนา
Phoenix loureiri Kunth PALME ปาลม ใบแตกเปนพุม มีลักษณะคลายขนนก กานฝบมีหนาม อาคาร ๑, ๓




