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7-50280-001-001/43 ตีนเป็ด, 
พญาสตับรรณ

Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียวติดเรียงกนัแบบวง ขา้งถนนในโรงเรียน

7-50280-001-002/2 ง้ิวขาว Bombax  anceps  Pierre var. anceps BOMBACACEAE ไมต้น้ ใบประกอบแบบน้ิวมือ หนา้ทางเขา้โฮมสเตย์

7-50280-001-003/32 ประดู่ Pterocarpus  macrocarpus  Kurz  LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE ไมต้น้ ใบเป็นรูปมนรีปลายใบแหลมโคนใบมน หนา้อาคารสนามปิงปอง

7-50280-001-004/25 กระถินณรงค์ Acacia  auriculaeformis  A.Cunn. ex Benth.  LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE ไมต้น้ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น สวนวรรณคดี

7-50280-001-005/15 ออ้ยชา้ง Lannea  coromandelica  (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE ไมต้น้ ใบเป็นช่อเรียงสลบั เวียนกนั สวนวรรณคดี

7-50280-001-006/2 ไคร้มนัปลา, 
กนัเกรา

Fagraea  fragrans  Roxb. GENTIANACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียวเรียงสลบั รูปใบหอก สวนวรรณคดี

7-50280-001-007/15 ไทรใบแหลม Ficus  benjamina Linn. RUTACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียว ออกเป็นคู่สลบักนั สวนวรรณคดี

7-50280-001-008/11 ข้ีเหล็ก Cassia  siamea  (Lam.)  Irwin & Barneby LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE ไมต้น้ ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ขอบขนาน สวนวรรณคดี

7-50280-001-009/20 เพกา Oroxylum  indicum  (L.) Kurz BIGNONIACEAE ไมต้น้ ใบประกอบแบบขนนกสามชั้น เรียงตรงขา้ม สวนไมไ้ทย

7-50280-001-010/75 ผกัหวานบา้น Sauropus  androgynus  (L.) Merr. EUPHORBIACEAE ไมพุ้ม่ ใบเด่ียว รูปขอบขนาน เรียงสลบั กา้นใบสั้น หมู่บา้นดอยขวญั 2

7-50280-001-011/2 ปีบ Millingtonia  hortensis  L. f.   BIGNONIACEAE ไมต้น้ ใบออกเป็นช่อ ใบกลมรี ปลายใบแหลม สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-012/1 กาฬพฤกษ์ Cassna  grandis  L.f. LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE ไมต้น้ ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลบัใบยอ่ย 10-20 คู่ ใบอ่อนสีแดง สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-013/1 ยอบา้น Morinda  citrifolia Linn. RUBIACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียว เรียงตรงขา้มสลบัตั้งฉาก หนา้หอหญิง 5

7-50280-001-014/1 ตีนนก Vitex  pinnata  L.f LAMIACEAE ไมต้น้ ใบประกอบรูปน้ิวมือ เรียงตรงขา้มสลบัตั้งฉาก หนา้บา้น ผอ.

7-50280-001-015/13 ปอสา Broussonetia  papyrifera  Vent. MORACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียว เรียงตรงขา้ม รูปไข่ ขอบขนาน หนา้หอหญิง 5

7-50280-001-016/3 สีเสียด Acacia  catechu  (L.f.) Willd. LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE ไมต้น้ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นเรียงสลบักนั หลงัหอหญิง 5

7-50280-001-017/10 พญาเสือโคร่ง Prunus  cerasoides  D.Don ROSACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียว รูปรีแบบไข่ หรือไข่กลบั ออกสลบักนั หนา้หอหญิง 5

7-50280-001-018/10 เต่าร้ัง Caryota  mitis  Lour. ARECACEAE ปาลม์ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ออกเวียนสลบั สวนพฤกหนา้โรงเรียน

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30      จังหวดัเชียงใหม่      รหัสสมาชิก 7-50280-001
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7-50280-001-019/5 หูกวาง Terminalia  catappa  Linn. COMBRETACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียวออกเรียง สลบักนัเป็นกระจุหนาปลายก่ิง สวนไมไ้ทย

7-50280-001-020/10 จ าปี Michelia  alba  DC. T MAGNOLIACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียวเรียงสลบั ใบรูปรี ปลายแหลม สวนไมไ้ทย

7-50280-001-021/4 การบูร Cinnamomum  camphora ( L.) J.Presl LAURACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียว เรียงสลบั รูปไข่ ปลายเรียวแหลม สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-022/2 ขนุน Artocarpus  heterophyllus  Lam. MORACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียว เรียงสลบั แผ่นใบรูปรี สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-023/4 ดอนญ่า Mussaenda  philippica  A. Rich. RUBIACEAE ไมพุ้ม่ รูปใบหอกแกมรูปรี โคนใบมน ปลายใบแหลม มีขนนุ่มปกคลุม 
กลีบดอกสีเหลือง กลีบเล้ียงสีขาว

สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-024/11 ราชพฤกษ์ Cassia  fistula  Linn. LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE ไมต้น้ ใบประกอบ ท่ีปลายกา้นใบเป็นคู่ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

7-50280-001-025/2 แสลงใจ Strychnos   nux- vomica  L. STRYCHNACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียวเรียงตรงขา้ม แผ่นใบรูปรี รูปไข่กวา้งถึงรูปโล่ ขา้งถนนหอชาย 3

7-50280-001-026/4 มะกอก Spondias  pinnata  (L.f) Kurz. ANACARDIACEAE ไมต้น้ ใบประกอบรูปขนนกออกเรียงสลบั หมู่บา้นดอยขวญั 2

7-50280-001-027/3 มะแฟน Protium  serratum  Engl. BURSERACEAE ไมต้น้ ใบประกอบ ใบยอ่ยเป็นรูปรียาว ปลายใบมีต่ิงแหลม หมู่บา้นดอยขวญั 2

7-50280-001-028/2 เปา Shorea  siamensis  Miq. DIPTEROCARPACEAE ไมต้น้ ใบเป็นเค้ียวรูปไข่หรือรูปหวัใจ ปลายใบทู่ สวนวรรณคดี

7-50280-001-029/2 หางนกยงูฝร่ัง Delonix  regia (Bojer ex Hook.) Raf. LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE ไมต้น้ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบยอ่ยขนาดเล็ก หนา้หอหญิง 5

7-50280-001-030/47 เหลืองอินเดีย Tabebuia  chrysantha ( Jacq.) Nichois BIGNONIACEAE ไมต้น้ ใบประกอบแบบน้ิวมือ รูปขอบขนาน ปลายเรียวแหลม สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-031/17 ตองตึง, พลวง Dipterocarpus  tuberculatus  Roxb. DIPTEROCARPACEAE ไมต้น้ ใบรูปไข่ มีขนาดใหญ่ โคนหยกัเวา้ตรงกลาง ปลายสอบ หมู่บา้นขวญัฤทยั

7-50280-001-032/12 กลว้ยบวัสีชมพู Musa  ornata  Roxb. MUSACEAE ไมล้ม้ลุก มีเหงา้ใตดิ้นสั้นๆ ล าตน้แตกเป็นกอ สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-033/1 รกฟ้า Terminalia  alata  Heyne ex Roth. COMBRETACEAE ไมต้น้ ใบเป็นรูปมนรี ตรงปลายใบและโคนใบมน หมู่บา้นขวญัฤทยั

7-50280-001-034/4 พวงทองตน้ Thryallis  glauca  Ktze. MALPIGHIACEAE ไมพุ้ม่ ใบเด่ียว เรียงตรงชา้ม ใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน หนา้อาคารเรียน 324

7-50280-001-035/8 หมากเหลือง Chrysalidocarpus  lutercens  Wendl. ARECACEAE ปาลม์ ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลบั ใบยอ่ยรูป ขอบขนาน สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-036/4 มะเก๋ียง, มะห้า Syzygium  claviflorum (Roxb.) A.M.Cowan&Cowan MYRTACEAE ไมต้น้ ใบอ่อนสีแดงเร่ือๆ ใบแก่หนา ออกเป็นคู่ตรงขา้มกนั สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-037/2 มะม่วงป่า Mangifera  caloneura  Kurz. ANACARDIACEAE ไมต้น้ ใบประกอบแบบ ขนนก แผ่นใบเรียวยาว รูปขอบขนาน หนา้โรงอาหาร นร.

7-50280-001-038/16 สกั Tectona  grandis  Linn. LAMIACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียว เน้ือใบหนาสากคาย ใตใ้บจะมีขน หนา้อ่างเก็บน ้าโรงเรียน

7-50280-001-039/1 มะขาม Tamarindus  indica  Linn. LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE ไมต้น้ ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลบั สวนพฤกหนา้โรงเรียน
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7-50280-001-040/4 จามจุรี Samanea  saman  (Jacq.) Merr. LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE ไมต้น้ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ปลายคู่สลบั ขา้งโรงอาหารครู

7-50280-001-041/2 มะไฟบา้น Bacccaurea   remiflora  Lour. EUPHORBIACEAE ไมต้น้ ใบรูปหอก ปลายใบแหลมและมีต่ิง    แหลม สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-042/1 กระทอ้น Sandoricum  koetjape  (Burm. f.) Merr. MELIACEAE ไมต้น้ ใบประกอบ แบบเรียงสลบั ใบยอ่ยรูปรีแกมไข่ สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-043/43 ทองอุไร Tecoma  stans  (L.) Juss. Ex HBK. BIGNONIACEAE ไมพุ้ม่ ใบประกอบขนนกมีใบยอ่ยท่ีปลายสุด สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-044/15 เส้ียวดอกขาว Bauhinia  variegata  Linn. LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE ไมต้น้ ใบเด่ียวค่อนขา้งกลม ปลายและโคนใบเวา้ หลงัอาคารเรียน 324

7-50280-001-045/1 ล าโพง Datura  sp. SOLANACEAE ไมพุ้ม่ ใบรูปหวัใจหรือรูปไข่ ดอกเป็นชนิดดอกเด่ียว หอหญิง 5

7-50280-001-046/1 เล็บครุฑกระจก Polyscia  guilfoylei  L.H.Bailey ARALIACEAE ไมพุ้ม่ ใบกลมคลา้ยใบบวับก สีเขียว ด่างขาวท่ีขอบใบ สวนวรรณคดี

7-50280-001-047/6 โกสน Codiaeum  variegatum  Blume EUPHORBIACEAE ไมพุ้ม่ ใบแตกออกจากตน้และปลายก่ิง มีรูปร่าง สีสนัขนาด แตกต่างกนั สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-048/1 พดุ, พดุพิชญา Wrightia  antidysenterica  R.Br. APOCYNACEAE ไมพุ้ม่ ใบเด่ียว แตกออกเป็นคู่ตรงกนัขา้มออกตามขอ้ของก่ิง สวนวรรณคดี

7-50280-001-049/1 ค ามอกหลวง Gardenia  sootepensis  Hutch. RUBIACEAE ไมพุ้ม่ ใบเด่ียว เรียงตรงขา้ม รูปรีหรือรูปขอบขนาน สวนวรรณคดี

7-50280-001-050/1 เมเปิล Acer  pseudoplatanus SAPINDACEAE ไมต้น้ ใบแบบน้ิวมือประมาณ 3-9 แฉก  มีหน่ึงแฉกตรงกลางเป็นยอด สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-051/5 พทุรา Ziziphus   mauritiana  Lam. POACEAE ไมต้น้ ใบรูปทรงไข่แกมกลมขนาด 1 น้ิว ล าตน้และก่ิงมีหนามแหลม สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-052/7 จ าปา Michelia  champaca  L. MAGNOLIACEAE ไมต้น้ ใบสีเขียวใหญ่เป็นมนั ปลายใบแหลม สวนวรรณคดี

7-50280-001-053/2 ชบา Hibiscus  rosasinensis  Linn. MALVACEAE ไมพุ้ม่ ใบเด่ียวออกสลบั รูปไข่ ปลายเรียวแหลม สวนวรรณคดี

7-50280-001-054/1 ดอกแกว้ Murraya  paniculata  (L.) Jack RUTACEAE ไมต้น้ ใบออกเป็นช่อ เป็นแผงเรียงสลบั เป็นมนัสีเขียวเขม้ สวนวรรณคดี

7-50280-001-055/1 ชองระอา Barleria  lupulina  Lindl.  Justicia sp. ACANTHACEAE ไมพุ้ม่ ใบเด่ียวเรียงตรงขา้ม รูปใบหอกยาว, รูปขอบขนาน ผิวใบเรียบมนั สวนวรรณคดี

7-50280-001-056/2 ประยงค์ Aglaia odorata Lour. MELIACEAE ไมพุ้ม่ ใบโคง้มนปลายแหลม ออกดอกเป็นช่อ เป็นเมด็กลม สวนวรรณคดี

7-50280-001-057/1 ข้ีมอด Dalbergia  lanceolaria L.f. var. Lakhonensis  
(Gagnep.) Niyomdham

LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE ไมต้น้ ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ใบรูปรี ขอบใบเรียบ หนา้ห้องสมุด

7-50280-001-058/1 มะลิซอ้น Jasminum  sambac  (L.) Aiton OLEACEAE ไมพุ้ม่ ใบเด่ียว มกัมี 3 ใบต่อหน่ึงขอ้ เรียงตรงขา้ม ใบรูปไข่กลบั สวนวรรณคดี

7-50280-001-059/14 ลีลาวดี, ลัน่ทม,
 จ  าปาลาว

Plumeria  rubra  Linn. APOCYNACEAE ไมพุ้ม่ ใบเด่ียว มีการเรียงตวัแบบสลบัและหนาแน่นใกลป้ลายก่ิง ปลาย
ใบแหลม ดอกสีขาวกลางกลีบสีเหลือง

สวนวรรณคดี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A
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7-50280-001-060/10 หูปลาช่อน Aster   cordifolius   L. ASTERACEAE ไมพุ้ม่ ใบเด่ียว เรียงสลบั ใบมีรูปร่างหลายแบบทั้งเเบบใบรูปกลม สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-061/1 มะเขือพวง Solanum  torvum  Sw. SOLANACEAE ไมพุ้ม่ ดอกขนาดเล็กกลีบดอกสีขาวหรือม่วง เกสรสีเหลืองผลกลม สวนวรรณคดี

7-50280-001-062/27 หางกระรอกแดง Acalypha  hispida  Burm.f EUPHORBIACEAE ไมพุ้ม่ ใบเด่ียว เรียงสลบั รูปไข่ โคนใบมน ปลายใบเรียวแหลม สวนวรรณคดี

7-50280-001-063/2 สม้โอ Citrus  maxima (Burm.f.) Merr. RUTACEAE ไมต้น้ ใบประกอบ มีใบยอ่ย 1 ใบ แผ่นใบเหมือนมะกรูด สวนผลไม้

7-50280-001-064/17 สม้เขียวหวาน Citrus  reticulata  Blanco. RUTACEAE ไมต้น้ ใบประกอบชนิดท่ีมีใบยอ่ยหน่ึงใบ กา้นใบแผ่เป็นปีก สวนผลไม้

7-50280-001-065/54 ชะอม Acacia  pennata  (L.)Willd.Subsp. Insuavis Nielsen LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE ไมร้อเล้ือย ใบประกอบขนาดเล็กมีกา้นใบแยกเป็นใบอยู ่2 ทาง สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-066/3 นอ้ยหน่า Annona squamosa L. ANNONACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียว เรียงสลบั รูปใบหอกแกมขอบขนาน สวนผลไม้

7-50280-001-067/4 ล าไย Dimocarpus  longan  Lour.  SAPINDACEAE ไมต้น้ ใบประกอบ ใบยอ่ยออกตรงขา้มกนัหรือออกสลบักนั สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-068/5 วาสนา Dracaena  fragrans  (L.) Ker Gawl. DRACAENACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียวออกจากล าตน้ เรียงซอ้นเวียนรอบล าตน้เป็นรูปวงกลม สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-069/3 พลบัพลึง Crinum  asiaticum  L. AMARYLLIDACEAE ไมล้ม้ลุก ใบแคบยาวเรียง กวา้ง 10-15 ซม. ยาว 1 ม. อวบน ้า ปลายใบแหลม หนา้ห้องสมุด

7-50280-001-070/28 ปาลม์สิบสอง
ปันนา

Phoenix  loureiri  Kunth.     ARECACEAE ปาลม์ ใบประกอบแบบขนนก ทางใบยาว สีเขียวเขม้เป็นมนั สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-071/13 หมากนวล Veitchai  merrillii  (Becc.) H.C.Moore ARECACEAE ปาลม์ ปลายล าตน้ประกอบดว้ยโคนกาบใบหุม้ติดล าตน้เป็นแผ่นใหญ่ สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-072/1 มะยม Phyllanthus  acidus  Skeels. EUPHORBIACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียว มีใบยอ่ยออกเรียงแบบสลบักนัเป็น 2 แถว สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-073/1 ทบัทิม Punica  granatum  L. var. granatum  PUNICACEAE ไมพุ้ม่ ใบเด่ียว ออกเป็นคู่ตรงขา้มกนั แผ่นใบแคบ ขอบใบรูปขอบขนาน สวนผลไม้

7-50280-001-074/12 เฟ่ืองฟ้า Bougainvillea   spectabilis  Willd. NYCTAGINACEAE ไมต้น้รอเล้ือยใบเด่ียวแตกตามเถา ลกัษณะเป็นรูปไข่ ปลายแหลม โคนใบมน  สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-075/7 ฝร่ัง Psidium  guajava  L. MYRTACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียวออกตรงกนัขา้ม สีเขียว รูปใบรี ปลายใบมน สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-076/7 คริสตม์าส Euphorbia   pulcherrima  Willd. ex Klotzsch EUPHORBIACEAE ไมพุ้ม่ ใบเด่ียวรูปรี ริมใบมีหยกัห่าง ใบมียางสีขาว สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-077/1 มะขามป้อม Phyllanthus  emblica  Linn. EUPHORBIACEAE ไมต้น้ เปลือกค่อนขา้งเรียบเกล้ียง ปลายใบแหลมยาวรี มีสีเขียวแก่ หมู่บา้นดอยขวญั 2

7-50280-001-078/54 กลว้ยน ้าวา้ Musa  sapientum  L. MUSACEAE ไมล้ม้ลุก เหงา้สีน ้าตาล แข็งใหญ่อยูใ่ตดิ้น ออกดอกผลแลว้ตน้จะโทรม ขา้งสนามฟตุบอล

7-50280-001-079/2 ล้ินจ่ี Litchi  chinensis Sonn. SAPINDACEAE ไมต้น้ ใบประกอบแบบขนนก ใบหนา รูปรี แกมขอบขนานหรือรูปหอก สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-080/2 กระถิน Leucaena  leucocephala  (Lamk.) de Wit.  LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE ไมพุ้ม่ ใบประกอบแบบ ขนนกสองชั้น เรียงสลบั กา้นแขนงสั้น หมู่บา้นดอยขวญั 2
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รหัสพรรณไม้ ช่ือพืน้เมอืง ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลักษณะวสัิย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ

7-50280-001-081/16 ชาทอง Duranta  electa  L. VERBENACEAE ไมพุ้ม่ ใบเล็กคลา้ยใบเบ้ีย ผิวใบมนั สีเขียว เหลือง เน้ือละเอียด สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-082/7 เครือป้ี Dalbergia   velutina  Benth. LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE ไมร้อเล้ือย ใบประกอบบแบขนนก เรียงสลบั ใบยอ่ย 9-15 ใบ รูปวงรี ริมถนนหนา้หอประชุม

7-50280-001-083/6 ประทดัจีน Quassia   amara  L. SIMAROUBACEAE ไมพุ้ม่ ใบประกอบบแบบขนนก เรียงสลบั ใบยอ่ยมี 5 ใบ รูปรี สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-084/3 เงาะ Nephelium  lappaceum  L. SAPINDACEAE ไมต้น้ ดอกทยอยบานจากโคนช่อไปหาปลายช่อ สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-085/1 ทองกวาว Butea   monosperma  (Lam.) Taub. LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE ไมต้น้ ใบประกอบแบบขนนก มีใบยอ่ย 3 ใบ ขา้งอาคารเรียน 1

7-50280-001-086/17 ผกากรอง Lantana   camara  L. VERBENACEAE ไมพุ้ม่ ใบออกเป็นคู่สลบักนั ปลายใบแหลม ขอบใบจกั  สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-087/2 ปาลม์ยะวา Livistona   rotundifolia  (Lam.) Mart. ARECACEAE ปาลม์ ใบเป็บใบพดั ใบยอ่ยเป็นแฉกลึก กา้นใบเล็ก มีหนามเล็กๆ ขอบใบ ขา้งอาคารเรียน 1

7-50280-001-088/3 บานบุรีเหลือง Allamanda   cathartica  L. APOCYNACEAE ไมร้อเล้ือย ขอบใขเรียบ แผ่นใบดา้นบนเป็นมนั โคนใบยืน่เป็นมุม สวนวรรณคดี

7-50280-001-089/1 ร าเพย Thevetia   peruviana (Pers.)K.Schum. APOCYNACEAE ไมพุ้ม่ ใบเด่ียว เรียงเวียนสลบัถ่ีรอบก่ิง รูปใบหอกเรียวแคบ สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-090/1 กาสะลองค า Radermachera   ignea (Kurz) Steenis BIGNONIACEAE ไมต้น้ ใบประกอบบแบบขนนก 2-3 ชั้น เรียงตรงขา้มสลบัตั้งฉาก สวนผลไม้

7-50280-001-091/1 มะเฟือง Averrhoa   carambola  L. OXALIDACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียว รูปมนรี ปลายแหลม ขอบใบเรียว กา้นใบสั้น สวนผลไม้

7-50280-001-092/2 ไคร้น ้า Elaeocarpus   hainanensis  Oliv. ELAEOCARPACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียวหนา สากระคายมือ รูปใบหอกแคบ ขอบใบเรียบ สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-093/1 แค Sesbania  grandiflora  (L.) Desv.                                LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE ไมต้น้ ใบประกอบแบบขนนก ใบยอ่ยมีขนาดเล็ก เรียงเป็นคู่ 30 - 50 ใบ สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-094/2 หนวดปลาหมึก Scheffera  actinophylla  (Endl.) Harms ARALIACEAE ไมพุ้ม่ ใบมีสีเขียวเป็นมนั แตกออกจากก่ิงเดียว กางออกคลา้ยน้ิวคน สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-095/2 เข็มแดง, เข็ม
ญ่ีปุ่ น

Ixora  coccinea  L. RUBIACEAE ไมพุ้ม่ ใบเด่ียวออกเป็นคู่สลบักนั รอบตน้และก่ิงใบแข็งเปราะสีเขียวสด หนา้อาคารเรียน 324

7-50280-001-096/14 ไทรยอดทอง Ficus  microcarpa  L.f. MORACEAE ไมต้น้ ใบกลมและเล็กใบสีเขียวเขม้ขอบเรียบตลอดทั้งใบปลายใบ สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-097/2 กวาวเครือ Butea  superba  Roxb. LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE ไมเ้ล้ือย ใบเป็นใบประกอบมีใบยอ่ย 3 ใบ ใบยอ่ยใบกลางรูปไข่ ทางแยกหอประชุม

7-50280-001-098/1 ชุมเห็ดเทศ Senna  alata ( L.) Roxb. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ไมต้น้ ไมพุ้ม่ขนาดกลางแตกก่ิงออกดา้นขา้งในแนวนอนขนานกบัพ้ืนดินสวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-099/43 มะม่วง Mangifera  indica  Linn. ANACARDIACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียวสีเขียว ขอบใบเรียบ ฐานใบมน ปลาย ใบแหลม สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-100/7 ปาริฉตัร, มา้
ลาย, กนกลาย

ไทย

Sesbania  grandiflora  (L.) Desv. PAPILIONACEAE ไมล้ม้ลุก ใบประกอบแบบขนนก  เรียงเวียนสลบั  สวนพฤกหนา้โรงเรียน
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7-50280-001-101/10 มะนอ้ด Ficus  ribes  Reinw. ex Blume MORACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียว ออกแบบสลบั ใบบาง รูปไข่หรือรูปหอก หลงัอาคารเรียน 324

7-50280-001-102/2 ตะขบฝร่ัง Muntingia  calabura  L. TILIACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียว รูปใบขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม หมู่บา้นขวญัเฉลิม

7-50280-001-103/4 จนัทน์ผา Dracaena   loureiri   Gagnep. DRACAENACEAE ไมพุ้ม่ ใบเด่ียว เรียงเวียนสลบัถ่ี ๆท่ีปลายก่ิง  ใบรูปแถบยาวแคบ  สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-104/4 ยมหอม Toona  ciliata  M.Roem. MELIACEAE ไมต้น้ ใบใบประกอบ ช่อยาว ใบยอ่ยรูปมนแกมรูปไข่ สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-105/1 อินทนิลน ้า Lagerstroemia  speciosa  (L.) Pers.   LYTHRACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียว ใบรูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-106/1 มะเด่ืออุทุมพร Ficus  racemosa  L. MORACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียว ออกแบบสลบั ใบบางรูปไข่ หรือรูปหอก สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-107/5 ซอ้เส้ียน Eriolaena  candollei  Wall. STERCULIACEAE ไมต้น้ ใบประกอบแบบน้ิวมือ มีใบยอ่ย 3-5 ใบ หนา้ห้องสมุด

7-50280-001-108/7 จัง๋ Rhapis  excelsa (Thunb.) Henry ex Rehder ARECACEAE ปาลม์ แผ่นใบหยาบ สีน ้าตาลเขม้คลุมบางๆ ริมถนนหนา้หอประชุม

7-50280-001-109/1 เหงือกปลาหมอ Acanthus   ebracteatus  Vahl ACANTHACEAE ไมล้ม้ลุก ใบมีหนามแข็งขอบเวา้ ล  าตน้มีหนามแหลม สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-110/1 อินทนิลบก Lagerstroemia   macrocarpa  Wall. LYTHRACEAE ไมต้น้ ใบรูปไข่กลบั ปลายป้าน ขนาดใหญ่ยาง 1 ฟตุ ใบเรียบเป็นมนั สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-111/2 มะพร้าว Cocos  nucifera  L. Var. nucifera ARECACEAE ปาลม์ ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลบั ใบยอ่ยรูปขอบขนาน ปลายเรียว สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-112/2 หมากผูห้มากเมีย Cordyline  fruticosa  (L.) AGAVACEAE ไมพุ้ม่ ใบเด่ียว เรียงเวียนสลบัแตกออกตามขอ้ของล าตน้ ซอ้นกนัถ่ี สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-113/5 ใบนาก Graptophyllum   pictum  (L.) Griff. ACANTHACEAE ไมพุ้ม่ ใบเด่ียว เรียงตรงขา้ม รูปวงรี ขอบเป็นคล่ืน ใบด่างมีหลายสี สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-114/4 พูห่มวกขาว Justicia  carnea  Lindl. ACANTHACEAE ไมพุ้ม่ ใบเด่ียว สวนวรรณคดี

7-50280-001-115/4 เกซอนลา Clerodendrum  quadriloculare  (Blanco) Merr. LAMIACEAE ไมพุ้ม่ ใบเด่ียว ออกตรงขา้ม รูปขอบขนาน สวนวรรณคดี

7-50280-001-116/1 หวีด Lannea   coromandelica  (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE ไมต้น้ ใบ ออกเรียงเวียนสลบักนัเป็นกลุ่มตอนปลาย สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-117/18 อากาเว่ Agava  sp. ACAVACEAE ไมพุ้ม่ ใบมีสีเขียวอมเทานิดๆ  ขอบใบมีหนามแข็ง สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-118/4 อโศกอินเดีย Polyalthia  longifolia (Benth.)  Hook.f. ANNONACEAE ไมต้น้ ใบหยกัเป็นคล่ืน ผิวใบเกล้ียงดา้นบนสีเขียวเขม้เป็นมนั  สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-119/1 ก่อ Lithocarpus   calathiformis  Rehder & Wilson FAGACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียว สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-120/4 เก็ด Dalbergia   oliveri  Gamble LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE ไมต้น้ ใบประกอบแบบขนนกโคนใบสอบเป็นรูปล่ิมหรือมนกลมเล็กนอ้ยริมถนนหนา้หอประชุม

7-50280-001-121/5 สารเงิน Albizia   chinensis (Osbeck) Merr. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE ไมต้น้ ใบเป็นใบประกอบขนนกสองชั้นรูปไข่ ริมถนนหนา้หอประชุม

7-50280-001-122/5 มะหลอด Elaeagnus  latifolia  L. ELAEAGNACEAE ไมพุ้ม่ เป็นไมเ้ถาเน้ือแข็ง ใบ เป็นใบเด่ียว เรียงสลบั รูปรี สวนพฤกหนา้โรงเรียน
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7-50280-001-123/1 ยีหุ่บ Magnolia  liliifera  (L.)Baill. MAGNOLIACEAE ไมพุ้ม่ ใบเด่ียว เรียงเวียนสลบั รูปใบหอก ปลายใบแหลม สวนวรรณคดี

7-50280-001-124/1 การเวก, 
กระดงังาไทย

Cananga  odorata (Lam.) Hook.f.& Thomson 
var.odorata 

ANNONACEAE ไมต้น้ ใบเด่ียวออกสลบักนัตามขอ้ตน้ใบเป็นรูปขอบขนาน สวนวรรณคดี

7-50280-001-125/4 หมากเขียว Ptychosperma  macarthurii H. Wendl ARECACEAE ปาลม์ ล าตน้ผอม  และเป็นขอ้ปลอ้งตรง สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-126/1 กุหลาบพนัปี Rhododendron  arboreum  Sm. subsp. delavayi  
(Franch.) Chamb.

ERICACEAE ไมต้น้ ใบเป็นใบเดียว รูปหอกกลบั สีเขียวเขม้ ออกเวียนสลบัปลายแหลม สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-127/3 ง้ิวดอกแดง Bombax   insigne  Wall. BOMBACACEAE ไมต้น้ ใบรูปไข่หรือรูปรีปลายเรียวแหลมโคนสอบแคบดอกสีแดง สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-128/1 พดุตะแคง Brunfelsia  americana L. SOLANACEAE ไมพุ้ม่ ดอกเร่ิมบานจะมีสีขาว บานเต็มท่ีมีสีเหลือง สวนวรรณคดี

7-50280-001-129/14 สนแผง Chamaecyparis   obtusa  (Siebold & Zucc.) Endl CUPRESSACEAE ไมต้น้ ใบร่วม แตกออกเป็นเกล็ดเล็กๆ   เรียงติดกนัแน่นกบัก่ิง สวนพฤกหนา้โรงเรียน

7-50280-001-130/3 ฝ้ายค  า Cochlospermum  religiosum  (L.) Alston MALVACEAE ไมต้น้ ใบ เด่ียว รูปไข่กวา้ง ปลายใบแหลม ขอบใบ สวนพฤกหนา้โรงเรียน


