
หน้าที ่1

รหสัพรรณไม้ ชือ่พ้ืนเมือง ชือ่วิทยาศาสตร์ ชือ่วงศ์ ลกัษณะวิสัย ลกัษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ

7-60000-001-001/6 ตะแบก Lagerstroemia cuspidate  Wall. LYTHRACEAE ไม้ต้น ใบโตปลายแหลม ดอกสีขาวอมชมพูเป็นช่อง
แบนใหญ่คลา้ยใบพัด ลกูคลา้ยหมากดิบ

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-002/2 โยทะกา Bauhinia monandra Kurz LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE

ไม้ต้น ใบเป็นใบแฝดเหมือนใบชงโคออกดอกเป็น
ช่องสีเหลอืงสด

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-003/22 เสลาใบใหญ่ อินทรชิต Lagerstroemia loudonii Teijsm. & 
Binn.

LYTHRACEAE ไม้ต้น เปลอืกลําต้นสีน้ําตาลคล้ํา มีรอยแตก ใบเดีย่ว
รูปไข่สีเขียวสด ออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่สี
ม่วง ชมพู ขาวออกช่วงฤดูแลง้

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-004/39 ราชพฤกษ์,คูน Cassia fistula  L. LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE

ไม้ต้น  ไม้ต้นขนาดกลาง  ผลดัใบ เรือนยอดเป็นพุ่ม
กลม เปลอืกเรียบเกลีย้ง  ใบประกอบแบบขน
นกปลายคู ่ใบเรียงสลบั ดอก สีเหลอืง  
ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะ ผลแหง้ เป็นฝัก 
ทรงกระบอก ผิวเกลีย้งสีดํา

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-005/6 ปัตตาเวีย Jatropha integerrima Jacq. EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม ใบเดีย่วรูปไข่ ดอกเป็นช่อ 5 แฉกคลา้ยรูป
กรวยสีแดง

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-006 ปาลม์หางหมาจ้ิงจอก 
ปาลม์หางกระรอก

Woodyetia bifurcate  A.K. lrvine ARECACEAE ปาลม์ เปาลม์ลําต้นเดีย่ว ใบเป็นแบบขนนก คลา้ย
ทางมะพร้าวลําต้นตรง

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-007 นากชมพู Graptophyllum pictum  Griff. ACANTHACEAE ไม้พุ่ม ไม้ทรงพุ่ม ลําต้นสีน้ําตาลอ่อน ใบสีเขียวด่าง
ขาว เหลอืงตรงกลางใบ,เหลอืงและด่างขาว,
หรือสีเขียวด่าง ชมพู ดอก

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-008/25 โมก Wrightia pubescens R.Br. APOCYNACEAE ไม้พุ่ม ลําต้นสีน้ําตาลดํา ใบเลก็คลา้ยกับใบแก้วสีเขียว
  ดอกสีขาวมีทั้งดอกลา และดอกซ้อน

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-009/10 ไทรทอง Ficus microcarpa  L.f. MORACEAE ไม้ต้น ใบแน่น ลําต้นสีน้ําตาล ใบรูปรีถงึรูปไข่ สี
เหลอืงปนเขียว

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์                                                  จังหวัดนครสวรรค์                                                  รหัสสมาชิก  7-60000-001



หน้าที ่2

รหสัพรรณไม้ ชือ่พ้ืนเมือง ชือ่วิทยาศาสตร์ ชือ่วงศ์ ลกัษณะวิสัย ลกัษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์                                                  จังหวัดนครสวรรค์                                                  รหัสสมาชิก  7-60000-001

7-60000-001-010/6 เข็มชมพู Ixora coccinea L. RUBIACEAE ไม้พุ่ม ใบขนาดเลก็ปลายแหลม ดอกมีสีแดง ส้ม ชมพู อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-011/4 ย่ีเข่ง คําฮ่อ Lagerstroemia  indica   L. LYTHRACEAE ไม้พุ่ม ดอกมีหลายสี เช่น ม่วง ชมพู ขาว อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-012/11 เฟ่ืองฟ้า Bougainvillea spectablilis  Willd. NYCTAGINACEAE ไม้พุ่ม กิง่มีหนามดอกมีกลบีชูเรียงกันมีสีชมพู  แดง 
ม่วง ขาว ส้ม

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-013/10 ปีบ, กาสะลอง Millingtonia hortensis L. BIGNONIACEAE ไม้ต้น ดอกเป็นช่อออก ตามปลายยอด  กลิน่หอม ใบ
เป็นใบประกอบใบย่อยรูป เสมา  ปลายใบ
แหลม

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-014/2 รางทอง Hymenocallis littoralos Salosb 
cv.variegata 

AMARYLLIDACEAE ไม้พุ่ม ใบเลีย้งเดีย่ว ลําต้นเป็นหวั ใบสีเขียว กลางใบ
สีขาว  ดอกสีชมพู

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-015 ไทรใบด่าง Ficus benjamina L. var.variegata MORACEAE ไม้พุ่ม ใบแผ่กว้าง ลําต้นสีน้ําตาล  ใบสีขาว หรือสี
ครีมสี เขียวใบหนาแน่น

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-016/2 สาละ Couroupita guianensis Aubl. LECYTHIDACEAE ไม้ต้น ดอกสีขมพูแกมแดง ผลกลมใหญ่เส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 10 เซนติเมตร

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-017/23 สัตบรรณ ตีนเป็ด Alstonia scholaris (L.) R. Br. APOCYNACEAE ไม้ต้น โคนต้นมีพูพอน เปลอืกสีเทามีน้ํายางมาก 
แตกกิง่รอบข้อทรงพุ่มกลม เป็นช่วงคลา้ยฉัตร

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-018/4 ชบา Hibiscus rosa - sinensis L. cv. 
Matensis.

MALVACEAE ไม้พุ่ม ใบคลา้ยรูปไข่สีเขียวแก่ ดอกชูขึน้แลว้บานมี
หลายสี มีเกสรชูออกมาจากดอก

อาคารนภคุณหยาดเพชร

7-60000-001-019/7 เข็มแดง lxora  stricta Roxb. RUBIACEAE ไม้พุ่ม ดอกสีแดง ใบเป็นมันแข็ง อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-020/1 มะกอก Spondias  pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE ไม้ต้น ลําต้นตรง  ใบจะออกเป็นคูร่วมกัน  เป็นช่อ
โคนใบจะเบี้ยว ปลายใบจักคอดเป็นต่ิงดอก
ออกเป็นช่อตามง่ามใบ  ผลรูปไข่

อาคารรัศมีดารา
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7-60000-001-021 บัวหลวง Nelumbo nucifera Gaertn NELUMBONACEAE ไม้ลม้ลกุ ใบเดีย่วแตกจากข้อของลําต้น แผ่นใบรูปร่าง
กลม  ผิวใบเรียบ ก้านใบมีหนามเป็นตุ่มเลก็ ๆ 
 ดอกเดีย่วมีกลิน่หอม  กลบีดอกจํานวนมากสี
ขาว สีชมพู ซ้อนกันหลายชัน้ ผลกลุม่
ประกอบด้วยผลย่อยจํานวนมากเจริญอยู่
ภายในฝักบัว

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-022/2 หปูลาช่อน Acalypha hispida Burm.f. EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม ลําต้นสีน้ําตาล ใบรูปไข่ ใบเดีย่ว เรียง
สลบั ดอก สีขมพู ผลแหง้แตก

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-023 นาตัด , พลมั, หบีไม้งาม Carissa macrocarpa (Ecklon)
A.DC. 'Boxwood Beauty'

APOCYNACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่มเต้ีย แผ่กิง่ก้านขนานไปกับพ้ืนลําต้นมี
หนามเลก็ๆใบเดีย่ว  เรียงตรงข้ามสลบัต้ังฉาก
ซ้อนกันถี ่ใบรูปไข่เกือบกลม  ดอก สีขาว  
กลิน่หอม  ออกเป็นดอกเดีย่วหรือเป็นช่อแบบ
ช่อกระจุกตามซอกใบ

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-024 สนเลือ้ย Juniperus horizontalis Moench CUPRESSACEAE ไม้พุ่ม แผ่กิง่ก้านขนานไปกับพ้ืน ส่วนยอดเอียงชีข้ึน้ 
ใบรูปเข็มถงึรูปลิม่ปลายแหลมสีเขียวอมเทา

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-025/1 หมากนวล Veitchia  merrillii (Becc.) 
H.E.Moore

ARECACEAE ปาลม์ รูปทรงปาลม์ ลําต้นสีน้ําตาลอ่อน  ใบสีเขียว 
กาบใบสีขาว นวล

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-026/25 ข่อย Streblus  asper   Lour. MORACEAE ไม้ต้น ลําต้นตรง  เปลอืกมีสีเทาค่อนข้างขาวมีสีเขียว
และหนา  แข็ง  ใบจะสากดอกจะมีสีเหลอืง
ออกขาวนิดๆ

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-027/5 ปาลม์สิบสองปันนา Phoenix loureiri Kunth ARECACEAE ปาลม์ ใบเลีย้งเดีย่วเรียวยาวคลา้ยใบมะพร้าวเป็นดอก
ไม่สมบูรณ์เพศแยกอยู่คละต้น

อาคารเฉลมิพระเกียรติ
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โรงเรียนสตรีนครสวรรค์                                                  จังหวัดนครสวรรค์                                                  รหัสสมาชิก  7-60000-001

7-60000-001-028/11 ชาฮกเกีย้น Carmona retusa (Vahl) Masam. BORAGINACEAE ไม้พุ่ม รูปทรงไม่สม่ําเสมอ  ลําต้นมีสีน้ําตาลอ่อน  
ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน  ดอกสีขาว

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-029/18 สนมังกร Juniperus chinensis  L. CUPRESSACEAE ไม้ต้น เป็นไม้รูปทรงปิรามิดทรงพุ่ม  ลําต้นสีน้ําตาล
เข้ม  ใบสีเขียวเข้ม  ไม่ผลดัใบ

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-030/5 โกสน Codiaeum variegatum  Blume EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม ใบมีหลายสี  เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดต่างๆ
ลกัษณะใบโกสนจะมีรูปร่างแปลก  ใบแฉก  
ใบกลม  ใบคด บิดเป็นเกลยีว  ใบป้อม

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-031 หมากแดง Cyrtostachys  renda Blum ARECACEAE ปาลม์ ไม้พุ่มขนาดใหญ่ ลําต้นแตกเป็นกอ สีน้ําตาล
อ่อนมีข้อปลอ้งใบเป็นแบบขนนก ผลสีดํา

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-032/3 ลิน้กระบือ Excoecaria cochinchinensis  Lour.
var. Cochinchinensis

EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่มใบสีเขียวเข้ม ใต้ใบสีแดงขอบขนาน
ปลาย แหลม

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-033/3 พลบัพลงึ Crinum asiatieum L. AMARYLLIDACEAE ไม้พุ่ม มีลําต้นอวบใหญ่เนื้อในขาว และอ่อนนุ่ม
ลกัษณะของใบเป็นรูปหอกซึ่งปลายใบจะ
แหลมออกดอกเป็นช่อใหญ่ขึน้อยู่กลางกอ

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-034/19 หมากผู้หมากเมีย Cordyline fruticosa (L.) Gopp. AGAVACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม ลําต้นตรงไม่แตกกิง่ก้าน ใบเป็นแผ่น
กว้างออก

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-035 ซองออฟอินเดีย Dracaena reflexa  N.E.Br. AGAVACEAE ไม้พุ่ม ลําด้นกลมสีน้ําตาลอ่อน  แตกแขนงตามข้อ ใบ
เรียวยาวสีเหลอืงดอกเขียว

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-036/9 วาสนา Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. DRACAENACEAE ไม้พุ่ม ลําต้นจะไม่มีกิง่ก้าน  แต่จะมี ข้อติด ๆ กัน
คลา้ยอ้อย ใบเรียวยาวไม่มีกิง่ก้านลําต้นสีาว 
ดอกรวมกันเป็นช่อ ๆ  เป็นรูปวงกลม

อาคารเฉลมิพระเกียรติ
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7-60000-001-037 เหลอืงคีรีบูน Pachystachys lutea  Ness ACANTHACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม ดอกสีเหลอืง คลา้ยตะเกียงญ่ีปุ่น อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-038/3 เหลอืงปรีดียาธร Tabebuia argentea Britt BIGNONIACEAE ไม้ต้น ไม้ยืนต้นผลดัใบ เรือนยอดรูปไข่ เปลอืกต้นสี
น้ําตาล ใบประกอบประกอบด้วยใบย่อย 5 ใบ 
ลกัษณะใบหนาแข็ง และมีขนนุ่ม มีสีเขียวอม

 อาคารมาลยัพิรุณ

7-60000-001-039/3 หวายเขียว Dracaena reflexa LILIACEAE ไม้พุ่ม ลําต้นเป็นป้อมข้อ ใบเรียวยาวมีสีเขียว อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-040/5 ซองออฟจาไมก้า Dracaena reflexa (Decne.) Lam. AGAVACEAE ไม้พุ่ม ใบยาวแหลม กลางใบมีเส้นสีเหลอืงอมเขียว อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-041/9 ปาลม์ขวด Roystonea regia (Kunth) Cook ARECACEAE ปาลม์ ใบเลีย้งเดีย่วเรียวยาวคลา้ยใบมะพร้าว อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-042/2 หวายเขียวใบยาว Pleomele  reflexa  Dracaena reflexa LILIACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม ลําต้นเป็นป้อมข้อ ใบเรียวยาวมีสีเขียว 
เส้นขนาน

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-043/13 ไผ่ฟิลปิปินส์ Dracaena surculosa Lindl. AGAVACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่มขนาดเลก็ ลําต้นกลม ตรงใบจะแตกบน
ส่วนยอดของลําต้น

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-044 ธรณีสาร Phyllanthus pulcher Wall. ex 
Muell. Arg.

EUPHORBBIACEAE ไม้ต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดเลก็  ลําต้นกลมสีเขียว ใบ
มีลกัษณะกลมเลก็ คลา้ยใบมะขาม ก้านใบสี
เขียว ดอกสีแดงเข้ม

อาคารไพจิตรเวหาส
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7-60000-001-045/2 ช้องนาง Thunbergia affinis S.Moore ACANTHACEAE ไม้พุ่ม เป็นไม้ประเภทคร่ึงต้นคร่ึงเลือ้ย ใบสีเขียวสด 
รูปทรงของดอกเป็นรูปแตร มีสีม่วงเข้ม

อาคารรัศมีดารา

7-60000-001-046 ฟิโลทอง Philodendron erubescens K. Koch 
& Augustin 'Lemon Lime'

ARACEAE ไม้เลือ้ย เป็นไม้เลือ้ย ลําต้นใหญ่มีรากอากาศออตามข้อ 
 ใบรูปใบพาย  ขนาดใหญ่  ปลายใบแหลมมีสี
เหลอืงทอง  ดอกเป็นช่อมีกาบหุ้มความ
สวยงามอยู่ที่ใบ

อาคารมาลยัพิรุณ

7-60000-001-047 เอ้ืองหมายนาแดง Costus speciosus (Koen.) Sm. COSTACEAE ไม้ลม้ลกุ ไม้ลม้ลกุ ลําต้นแตกกันเป็นกอ  ใบมีลกัษณะ
มนยาว ริมขอบใบเรียบ  ออกดอกเป็นช่อ
บริเวณยอด ดอกจะบาน เป็นรูปกรวยมีสีขาว
เกสรสีเหลอืง

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-048/7 เดหล ี(กวักมงคล ) Eucharis qrandiflora Planch. AMARYLLIDACEAE ไม้ลม้ลกุ ไม้กอขนาดเลก็  แตกใบเป็นกอ  ก้านใบยาวแผ่
เป็นกาบใบฐานใบกว้าง  ค่อย ๆเรียวแหลมไป
ทางปลายใบ  ใบสีเขียว  ออกดอกเป็นช่อคลา้ย

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-049 ยอ Morinda  citrifolia   L. RUBIACEAE ไม้ต้น พืชยืนต้นขนาดเลก็ ใบเดีย่วออก เป็นคูต่ามข้อ 
 ดอกเป็นช่อออกตามง่ามใบ กลบีดอกสีขาว 
ผลกลมรีเป็นตุ่มๆ รอบๆผล  ผลสุกสีเหลอืง

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-050 พลบัพลงึด่าง Hymenocallislittoralis Salisb. AMARYLLIDACEAE ไม้พุ่ม ลําต้นใต้ดิน กาบใบโผลข่ึน้มาเกาะเป็นก้อน
กลม  ใบเรียวยาวขอบใบเรียบ  พ้ืนใบเป็นเส้น
สีเขียว ลายขาว

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-051/8 ฟิโลเดนดรอน Philodendron bipinnatifidum     
Endl. 

ARACEAE ไม้พุ่ม ลําต้นเถาเลือ้ย เป็นไม้เถาเลือ้ย มีรากอากาศ  
ปลายใบแหลม  ใบใหญ่สีเขียวสดเป็นมัน

อาคารไพจิตรเวหาส
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7-60000-001-052 การะเกด Pandanus tectorius Blume PANDANACEAE ไม้พุ่ม ลกัษณะของลําต้นจะแตกเป็นกอ  โคนต้นมี
รากอากาศ ใบคลา้ยใบสับปะรด  ขอบริมใบ
หยักมีหนามแหลมคม  ใต้ท้องใบมีแกนกลาง 
 ดอกออกกลางลําต้น

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-053 ฝาง Caesalpinia sappan L. LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE

ไม้ต้น มีหนามตามต้นและกิง่ หนามมีลกัษณะพิเศษ 
โคนหนามจะพองป่อง ใบ เป็นใบประกอบ 
ใบย่อยเลก็ ดอก ช่อ สีเหลอืงขนาดใหญ่

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-054/8 สาวน้อยประแป้ง Dieffenbachia seguine (Jacq.) 
Schott var. sequine

ARACEAE ไม้พุ่ม ไม้ลม้ลกุ ใบใหญ่มีลายด่าง สีขาวเป็นเม็ดก้าน
ใบมีสีเขียวอมขาว

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-055 จันอิน Diospyros decandra  Lour. EBENACEAE ไม้ต้น สูงได้ถงึ 20 เมตร ดอกแยกเพศ ดอกตัวผู้เป็น
ช่อกลบีดอกเชือ่มติดกันเป็นรูปคนโท สีชาว
นวล ดอก ตัวเมียเป็นดอกเดีย่ว  ผลสดมีสอง
รูปร่าง คือ ทรงกลมแป้นเรียกลกูจัน และทรง
กลมเรียกลกูอิน เมือ่สุกสีเหลอืง มีกลิน่หอม

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-056/8 จ๋ังญ่ีปุ่น Rhapis excelsa (Thumb.) Henry ex 
Rehder

ARECACEAE ปาลม์ ลําต้นคลา้ยต้นไผ่ ผิวลําต้นจะสาก ใบสีเขียว
เป็นมัน  ก้าน ๆ หนึ่งใบจะแผ่เป็นแฉก
ลกัษณะของแฉกที่แตกออกไปคลา้ยหอกใบ
จะแตกออกตาม ก้านใบดกมาก

อาคารไพจิตรเวหาส
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7-60000-001-057/3 ดาดตะกัว่ Hemigraphis alternata T. 
Anderson

ACANTHACEAE ไม้ลม้ลกุ ไม้คลมุดิน คลา้ยใบชบา ๆใบรูปไข่ ชอบใบ
เป็นจักมนพ้ืนใบเป็นคลืน่ มีสีเขียวเคลอืบด้วย
สีม่วงแดงดอกสีขาวออกดอกเป็นช่อสีขาว

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-058/3 พัดยายชี Xyphidium caeruleum Aubl.   HAEMODORACEAE   ไม้ลม้ลกุ ลําต้นอวบน้ํา เป็นข้อสั้นๆ  ใบรูปใบหอก  ดอก
เกิดที่ปลายยอด ออกเป็นช่อแยกแขนงแบบช่อ
กระจุกด้านเดียว ดอกย่อยสีขาวบานเต็มที่
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.50 ซม. มี 6 

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-059 แพงพวย Catharanthus roseus (L.) G. Don APOCYNACEAE ไม้ลม้ลกุ เป็นพันธุ์ลม้ลกุมีกิง่ก้านสาขามาก  ใบเป็นใบ
เดีย่วรูปไข่สี เขียวเข้ม  ดอกมีสีขาว ชมพู  ดอก
ออกรวมกันเป็นกลุม่

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-060/9 จันทร์ผา Dracaena  Lourieri   Gagnep DRACAENACEAE ไม้ต้น ไม้ต้น ลําต้นเป็นข้อ จะแตกออกเป็นช่อ  ตาม
ส่วนยอดใบ เรียวยาวออกดอกเป็นพวงพวง
หนึ่งประกอบด้วยดอกเลก็ผลยังอ่อนจะเป็นสี
เขียว  พอแก่หรือสุกแลว้จะเป็นสีแดง

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-061 ปาลม์พัด Pritchardia pacifica Seem. & 
H.Wendl.

ARECACEAE ปาลม์ เป็นปาลม์ลําต้นเดีย่ว  ใบยาวเรียว ช่อ ดอกออ
กระหว่าโคนก้านทางใบ  ดอกไม่สมบูรณ์เพศ 
ดอกมีจํานวนมาก  สีเหลอืงอมน้ําตาล

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-062/3 คลา้ Schumannianthus dichotomus 
(Roxb.) Gagnep.

MARANTACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม ลําต้นใต้ดิน ลกัษณะของใบจะป้อม
ปลายใบจะแหลม  พ้ืนใบมีสี เขียวเข้มและ
เป็นมัน  ลายสีชมพูทาบไปตามแนวเส้นใบ

อาคารไพจิตรเวหาส
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7-60000-001-063/6 เฟิร์นใบมะขาม Nephrolepis  cordifolio   Presl. NEPHROLEDIDACEAE เฟิร์น ลําต้นขนาดเลก็คลา้ยเชือก เลือ้ยไปตามดินที่
เรียกว่าไหล  สามารถงอกเป็นลําต้นใหม่ได้  
ใบย่อยแคบเรียว แบบขนนก

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-064/34 ประดูก่ิง่อ่อน Pterocurpus indicus Willd. LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE

ไม้ต้น ไม้ดอกที่ออกใบรวมกันเป็น  ใบลกัษณะของ
ใบเป็นรูปมนปลายแหลม ใบมีสีเขียวออกเป็น
ช่อ  อยู่ตามปลายกิง่  ช่อดอกจะใหญ่ดอกมีสี
เหลอืงแต่ขนาดดอกจะเลก็

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-065/3 ชมพูพันธุ์ทิพย์ Tabebuia rosea (Bertol.) DC. BIGNONIACEAE ไม้ต้น ไม้ยืนต้น  ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย 5 ใบ   
ใบ เรียบปลายใบแหลมออกดอกเป็นช่อตาม
ข้อหรือปลายกิง่    ดอกเป็นรูปกรวยปากแตรมี
กลบี ดอก 5 กลบี สีชมพูอ่อน

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-066 นนทรี Peltophorum pterocarpum (DC.) 
Backer. ex K.Heyne 

LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE

ไม้ต้น ไม้ยืนต้นต้นสีเทาเปลอืกเป็นสะเก็ด  ใบเป็น
ใบรวมออกเรียงสลบักันเป็นแผง  ดอก
ออกเป็นช่อตามง่ามใบมีสีเหลอืง

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-067/3 เอ้ืองทอง Sanchezia speciosa Leonard ACANTHACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่มขนาดเลก็  ใบมีรูปรีปลายใบแหลม  ใบสี
เขียวสดเส้นใบสีเหลอืงขอบใบเป็นจักดอก
เป็นช่อ  ดอกมีสีเหลอืงทอง

อาคารมาลยัพิรุณ

7-60000-001-068 ลิน้มังกร, ลิน้นาคราช Sansevieria trifasciata Prain var.  
Trifasciata

DRACAENACEAE ไม้พุ่ม ใบหนาแข็ง  มีสีเขียวอมเทา อาคารนพคุณหยาดเพชร

7-60000-001-069/3 มะขาม Tamarindus indica  L. LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE

ไม้ต้น ลําต้นมีผิวขรุขระ ใบเลก็ๆเรียงกัน ฝักมี
ลกัษณะยาวเมือ่แก่เปลอืกจะมีน้ําตาล

อาคารไพจิตรเวหาส



หน้าที ่10

รหสัพรรณไม้ ชือ่พ้ืนเมือง ชือ่วิทยาศาสตร์ ชือ่วงศ์ ลกัษณะวิสัย ลกัษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ
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7-60000-001-070/6 ประดูน่า Pterocarpus  indicus   Willd. LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE

ไม้ต้น ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่   ใบ เป็นใบประกอบ  
ผลดัใบก่อนออกดอก  ดอกออกตามง่ามใบสี
เหลอืง เมือ่กลบีร่วงจะติดฝักลกัษณะกลมแบน

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-071/3 กฤษณา Aquilaria crassna Pierre ex 
Lecomte

THYMELAEACEAE ไม้ต้น ไม้ยืนต้น   ไม้อ่อน  ใบเดีย่วเป็นมันค่อนข้าง
มน  สีเขียวเข้ม  ดอกออกเป็นช่อสีขาวมีกลิน่
หอม  ผลมีขนสีเทาเมือ่แก่ผลจะแตกออก

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-072/5 อินทนิล Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. LYTHRACEAE ไม้ต้น ใบค่อนข้างมน  เนื้อใบหนา  ผิวเกลีย้ง  ดอก
เป็นช่อยาว

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-073 ว่านเพชรนารายณ์ Pleomele thalioides LILIACEAE ไม้พุ่ม ลําต้นเป็นป้อมค้อ ใบคลา้ยหอก เส้นใบหนาสี
เขียว  เป็นไม้พุ่ม

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-074 เลบ็ครุฑใบเฟิร์น Polyscias filicifolia (C. Moore ex 
Fourn.) L.H.Bail.

ARALIACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม ใบสีเขียวอ่อน ใบหยิกคลา้ยเฟิร์น เมือ่
ลําต้นแก่จะเปลีย่นเป็นสีน้ําตาลอ่อน ปลายใบ
ยาวเรียวแหลม

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-075/2 เปลอืย, ขานาง Homalium tomentosum  (Vent.)  
Benth.

FLACOURTIACEAE ไม้ต้น เป็นไม้ยืนต้น  ใบเดีย่วเรียงสลบั  รูปไข่กลบั
ขอบขนาน ปลายใบมน ดอก มีสีเหลอืงแกม
เขียว  ออกเป็นช่อยาวหอ้ยลง

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-076/3 มะเฟือง Averrhoa  carambola   L. OXALIDACEAE ไม้ต้น ไม้ยืนต้นใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 15 ใบ
รูปมนรีออกดอกเป็นช่วงสั้น ๆ ตามกิง่  ดอกสี
ชมพู  ติดผลเป็นรูป 5 แฉก

อาคารไพจิตรเวหาส
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7-60000-001-077 ส้านชะวา, ส้านยะลา Dillenia  suffruticosa  (Griff.) Mart. DILLENIACEAE ไม้ต้น ไม้พุ่มใบมีสีเขียวเข้ม  มีลกัษณะเป็นกาบหุ้ม
ออกดอกเป็นช่อ ๆ  ดอกสีเหลอืงสด กลบีดอก
 5 – 6 กลบีกลบีนอกเลก็มีสีเขียวกลางดอกมี
เกสรตัวผู้สีน้ําตาล

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-078/2 ชงโค Bauhinia purpurea  L. LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE

ไม้ต้น ไม้ยืนต้น เป็นไม้ใบแฝด  สีเขียว  รูปใบจะ
กลมออกเป็นช่อ  อยู่ตามปลายกิง่  ดอกจะมีอยู่ 
 5  กลบี ดอกมีสีชมพูแดง  เมือ่ดอกแก่ก็จะ
กลายเป็นผล  ซึ่งมีลกัษณะเป็นฝัก

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-079/3 หว้า Syzygium cumini  (L.) Skeels MYRTACEAE ไม้ต้น ไม้ยืนต้น ใบเดีย่วดกเป็นมัน  ดอกออกเป็นช่อ
กลบีดอกสีขาวนวล  ผลสีแดงแก่อมม่วง  มีรส
ฝาด

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-080/3 ขนุน Artocarpus  heterophyllus  Lam. MORACEAE ไม้ต้น ไม้ยืนต้น ใบเดีย่ว ดอกออกเป็นช่อ ตามกิง่
หรือง่ามใบดอกตัวเมียออกตามลําต้นและกิง่
ก้าน  ผลเป็นผลรวม  เนื้อหุ้มเมลด็สีเหลอืง

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-081/3 ปาลม์จีน  Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. 
exMart. 

ARECACEAE ปาลม์ ปาลม์เดีย่ว ใบเป็นรูปพัดแผ่กว้างสีเขียว  ใบ
แตกออกเป็นแฉกลกึ  ดอกเป็นช่อสีเหลอืง
ออกระหว่างกาบใบ  ผลดกออกเป็นพวง

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-082/2 ยางนา Dipterocarpus alatus Roxb. ex 
G.Don

DIPTEROCARPACEAE ไม้ต้น ไม้ขนาดใหญ่ ลําต้นตรงสูง  ใบเนื้อหนา
ลกัษณะเหมือนรูปหวัใจ ดอกสีชมพูผลจะแข็ง
มีครีบ 2 ครีบคลา้ยปีกนกสีน้ําตาล

อาคารไพจิตรเวหาส
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7-60000-001-083 มะขามป้อม Phyllanthus  emblica   L. EUPHORBIACEAE ไม้ต้น ไม้ยืนต้น ลําต้นสีน้ําตาลอมเทา ใบ ใบเดีย่ว มี
ลกัษณะคลา้ยใบประกอบคลา้ยใบมะขาม 
ดอกมีขนาดเลก็สีขาวนวลออก ตามง่ามใบ ผล
อ่อนสีขาว

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-084/4 เม่าไข่ปลา Antidesma ghaesembilla Gaertn. EUPHORBIACEAE ไม้ต้น ไม้พุ่ม ขนาดเลก็  กิง่อ่อนมีขน ใบเดีย่ว  เรียง
สลบัรูปไข่ ผิวด้านบนเกลีย้งมีขประปราย 
ออกดอกเป็นช่อ ออกที่ซอกกิง่และปลายกิง่  
ผลเมือ่สุกจะมีสีแดง

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-085 ตีนเป็ดทะเล Cerbera odollam Gaertn. APOCYNACEAE ไม้ต้น ไม้ต้นขนาดเลก็  ใบเดีย่ว  เรียงเวียนสลบั  ใบ
รูปใบหอกแกมรูปไข่ ดอก สีขาว กลางดอกมีสี
เหลอืง ผลสดแบบมีเนื้อเมลด็เดียว  ทรงกลม

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-086 ลําไย Dimocarpus longan Lour. SAPINDACEAE ไม้ต้น ไม้ยืนต้น ปลายใบแหลม ลําต้นใหญ่ ผล
รับประทานได้

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-087 แคป่า Dolichandrone serrulata (DC.) 
Seem.

BIGNONIACEAE ไม้ต้น ไม้ยืนต้น ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกใบ
ย่อยรูปไข่รีดอกเป็นช่อต้ังที่ปลายยอดรูป ร่าง
คลา้ยแตรปลายบานสีขาวนวลมีกลิน่หอม

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-088 กระทุ่มบก Anthocephalus  chinensis (Lam.)  
A.Rich. ex Walp.

RUBIACEAE ไม้ต้น ไม้ยืนต้น เรือนยอดเป็นพุ่มแผ่กว้าง ใบเป็นใบ
เดีย่วออกเป็นคูรู่ปรี ดอกเลก็สีขาวปนเหลอืง
รวมกันเป็นช่อ  ผลเลก็เรียงกันเป็นก้อนกลม

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-089 ตีนเป็ดฝร่ัง Crescentia  alata  HBK. BIGNONIACEAE ไม้ต้น ใบรวมประกอบด้วยใบย่อย 3 ใบลกัษณะรูป
ไข่ปลาย มน มีสีเขียว  ดอกเดีย่วรูป
ทรงกระบอก

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-090 สําโรง Sterculia  foetida   L. STERCULIACEAE ไม้ต้น พรรณไม้ใหญ่  ใบแผ่ออก เป็นรูปนิ้วมือ  จาก
จุดเดียวกันบริเวณปลายก้านเป็นรูปวงกลม 

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-091 กระเบาใหญ่ Hydnocarpus antelminthica Pierre 
ex Laness 

FLACOURTIACEAE ไม้ต้น ใบเดีย่วเรียงสลบั รูปใบหอกแกมรูปไข่ หรือ
รูปขอบขนานปลายสอบเรียว โคนสอบหรือ
มน เบี้ยวเลก็น้อย ขอบเรียบ เส้นแขนงใบอยู่

อาคารไพจิตรเวหาส
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7-60000-001-092 กาแฟอาราบิก้า Coffea  arabica   L. RUBIACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม  ใบเดีย่วสีเขียวออกตรงกันข้าม  ดอก
เป็น กระจุกสีขาวกลิน่หอม  ผลเลก็เมือ่สุกมีสี
แดง

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-093/2 ปาลม์น้ํามัน Elaeis  guineensis   Jacq. ARECACEAE ปาลม์ ไม้ยืนต้น มีกาบใบยาวหอ่ลําต้นเรียว คลา้ยใบ
มะพร้าว  มีใบย่อยประมาณ  150  คู่

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-094 มะยม Phyllanthus acidus (L.) Skeels EUPHORBIACEAE ไม้ต้น ไม้ยืนต้น ใบมีขนาดปานกลาง ผลมีสีเขียวรส
เปร้ียว

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-095 มะค่าแต้ Sindora  siamensis   Teijsm. & 
Mig.

LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE

ไม้ต้น ไม้ยืนต้น ใบประกอบมี 3-4 คูแ่ผ่นใบรูปวงรี
ดอกออกเป็นช่อกลบีดอกสีเหลอืงแดง  ผล

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-096 กัดลิน้ Walsura  robusta  Roxb. MELIACEAE ไม้ต้น ไม้ยืนต้นขนาดกลางถงึใหญ่  ใบเดีย่วทรง
กลมท้องใบสีน้ําตาลมีขนเลก็น้อย

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-097 คลา้น้ํา Thalia geniculata L. MARANTACEAE ไม้ลม้ลกุ ลําต้นเป็นเหง้าใบแตกเป็นกอเป็นใบเดีย่วเรียง
กันเป็นกระจุก โคนก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้ม
ประกบ ดอกมีสีม่วงเข้ม  ออกดอกเป็นช่อแยก
แขนงตามซอกใบ

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-098 พญาไร้ใบ Euphorbia tirucalli L. EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม เป็นไม้ยืนต้น ไม่มีหนาม มีน้ํายางสีขาวมาก 
อวบน้ํา แตกกิง่ก้านสาขามากกิง่ รูป
ทรงกระบอก สีเขียว เกลีย้ง

อาคารอัจฉราลยั
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7-60000-001-099 มะตาด Dillenia indica   L. DILLENIACEAE ไม้ต้น ไม้ยืนต้น  ใบหนาคลา้ยใบลัน่ทม  ดอกสีขาว 
แตกออกมาตามปลายกิง่  ผลใหญ่

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-100/2 เตยหอม Pandanus amaryllifolius Roxb. PANDANACEAE ไม้พุ่ม ใบยาวเรียว เป็นกอ  ลําต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน  
ใบมีกลิน่หอม

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-101/14 เฟิร์นข้าหลวงหลงัลาย Asplenium nidus  L. var. plicatum ASPLENIACEAE เฟิร์น เฟิร์นขนาดใหญ่ ใบเรียว เวียนรอบต้น ใบหนา
แข็ง เป็นมันเงา  เส้นกลางใบมีกลุม่อับสปอร์
สีดําเกิดด้านหลงัใบทําใหเ้หน็เป็นลาย

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-102/3 หวายด่าง Dracaena sonderiana "Silver"  LILIACEAE ไม้พุ่ม ลําต้นกลมตรงเลก็ลําต้นเป็นข้อๆสีเขียวไม่มี
กิง่ก้านสาขา ใบเดีย่วแตกออกจากส่วนยอด
ของลําต้น ใบแคบเรียวยาว ปลายใบแหลม 
โคนใบสอบลงมาถงึกาบใบพ้ืนใบมีสีเขียวหรื
มีสีขาวพาดตามยาวของใบ

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-103/3 สารภี (สร้อยภี) Mammea siamensis Kosterm.

CLUSIACEAE

ไม้ต้น ไม้ยืนต้นขนาดกลาง  ลําต้นมีผิวขรุขระใบมี
ลกัษณะรูปไข่  ใบเรียบเกลีย้ง ส้นใบเป็น
ร่างแห  ดอกเป็นดอกช่อ  มีสีขาว

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-104 แก้วป่า Murraya  paniculata  (L.) Jack RUTACEAE ไม้ต้น พรรณไม้ขนาดเลก็ ใบเป็นใบประกอบแบบ
ขนนก ใบย่อยมีรูปไข่ สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก
เป็นช่อสั้น ๆ ที่ปลายกิง่มีสีขาว

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-105 กระทิง Calophyllum inophyllum L. CLUSIACEAE ไม้ต้น ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ใบเป็นรูปรีมนกว้างจะ
ออกดอกเป็นช่ออยู่ตามปลายกิง่และโคนก้าน

อาคารไพจิตรเวหาส
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7-60000-001-106 ชํามะเลยีง Lepisanthes  fruticosa  (Roxb.) 
Leenh.

SAPINDACEAE ไม้ต้น ไม้พุ่มยืนต้น ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่
เรียงเวียนสลบั  ใบย่อยรูปไข่  ลม ดอกสีแดง
เข้ม  ออกดอกเป็นช่อกระจุกเดียวที่ซอกใบ ผล
เม็ดเดีย่วแข็ง

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-107 สะตอ Parkia  speciosa   Hassk. LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE

ไม้ต้น ไม้ยืนต้น ใบออกเป็นช่อ บนแกนช่อใบมีแขนง
เลก็  ๆ ข้างละ  14-18  คู ่ ช่อใบแขนง แต่ละ
ช่อมีใบย่อยประมาณ  31-38  คู ่ดอกออกเป็น
ช่อกลมหอ้ยระย้า

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-108 ชะพลู Piper sarmentosum   Roxb. PIPERACEAE ไม้ลม้ลกุ พืชลม้ลกุทอดไปตามพ้ืนดิน  ใบ  เป็นรูป
หวัใจคลา้ยใบชูพล ูดอก    เป็นช่อรูป
ทรงกระบอกสีขาวคลา้ยดอกพล ู ผล    เป็นผล

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-109 นมตําเลยี Hoya ovalifolia  Wight & Arn. ASCLEPIADACEAE ไม้เลือ้ย ทุกส่วนของลําต้นจะมีน้ํายางสีขาวมีใบหนา
คลา้ยพืชอวบน้ํา  ใบเป็นใบเดีย่ว ดอกออก
เป็นช่อแบบซี่ร่มเกิดที่ข้อใบ

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-110 นางกวัก, แสยก Pedilanthus tithymaloides (L.) 
Poit.

EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม ต้นไม้ที่มีก้านต่ังตรงบลกัษณะคลา้ยใบโพธิ์ อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-111 พลู Piper betal   L. PIPERACEAE ไม้เลือ้ย ไม้เถามีรากงอกตามข้อใช้สําหรับยึดเกาะ  ใบ
รูปหวัใจดอกออกเป็นช่อเรียงกับบนก้าน  
ดอกขนาดเลก็สีขาวไม่มีก้านดอกผลเป็นผลสด

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-112 อบเชย Cinnamomum bejolghota  (Buch.- 
Ham.) Sweet

LAURACEAE ไม้ต้น พุ่มกลม  รูปเจดีย์ตํ่าทึบ ใบเดีย่วเนื้อใบหนา  
แข็งและกรอบ   ดอกขนาดเลก็ออกเป็นช่อโต 
 ตามปลายกิง่สีเหลอืงอ่อน

อาคารไพจิตรเวหาส
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7-60000-001-113 ขิงแดง Zingiber  officinale Roscoe ZINGIBERACEAE ไม้พุ่ม มีลําตันอยู่ใต้ดิน ส่วนที่เหนือพ้ืนดิน  เป็นกาบ
ใบ หุ้มซ้อนกันชูใบเรียงสลบักันเป็นสองแถว
ใบ ช่อดอกออกตาม ปลายยอดมีสีแดงสวยงาม

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-114 บานบุรีสีเหลอืง Allamanda cathartica  L. APOCYNACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่มกึง่เลือ้ยขนาดเลก็ ทุกส่วนของต้นมียาง
ขาว ใบเดีย่ว   เรียงตรงข้ามกันเป็นคูห่รือออก
รอบข้อ  3-4 ใบ ดอก  สีเหลอืง ออกเป็นช่อ
แบบช่อกระจุก ผลแหง้แตก ทรงกลม มีหนาม 
เมลด็จํานวนมาก

อาคารมาลยัพิรุณ

7-60000-001-115 หนําเลีย้บ Canarium album (Lour.) Raeusch. BURSERACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่มเต้ีย แตกเป็นพุ่มใบเป็นสีเขียวรูปใบ ยาว
รีปลายแหลม ลําต้นไม่สูงนัก

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-116 หญ้าหนวดแมว Orthosiphon aristatus (Blume) 
Miq.

LAMIACEAE ไม้พุ่ม ไม้ลม้ลกุขนาดเลก็  ที่มีลําต้นไม่สูงนักลําต้น
เป็นรูปเหลีย่ม  เป็นใบเลีย้งเดีย่วออกเรียงกัน
เป็นคู ่ตรงกันข้ามกันข้อต้น  ใบเป็นรูปหอก

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-117 หนุมานประสานกาย Scheffera leucantha   R. Viq. ARALIACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่มใบเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อย 
 5 ใบ เนื้อใบค่อนข้างมน  ปลายใบเรียวดอก
ออกเป็นช่อที่ยอดมีสีเขียว  ผลรูปไข่อวน

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-118 เหงือกปลาหมอ Acanthus ebracteatus Vahl ACANTHACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่มลําต้นและใบมีหนาม  ใบออกเป็นคู่
ตรงกันข้ามกันขอบใบเว้า ดอกออกเป็นช่อ
ตามยอดมี ดอกมีสีขาวหรือม่วง

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-119 มะตูม Aegle marmelos  (L.) Correa ex 
Roxb.

RUTACEAE ไม้ต้น ลําต้นโตสีค่อนข้างขาวดอกของมะตูมมีสีขาว
กลิน่หอม ผลของมะตูมลกัษณะกลมโต 
เปลอืกแข็ง

อาคารไพจิตรเวหาส
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7-60000-001-120 ดีปลี Piper retrofractum Vahl PIPERACEAE ไม้เลือ้ย  ใบเดีย่วรูปไข่แกมขอบสีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก
  ช่อออกที่ซอกใบดอกย่อยอัดกันแน่น แยกเพศ
 ผล  เป็นผลสดมีสีเขียวเมือ่สุกจะเปลีย่นเป็นสี
แดง รสเผ็ดร้อน

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-121 พุดสามสี Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don SOLANACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่มขนาดเลก็ แตกกิง่ก้านเป็นพุ่มกลม ใบ
เดีย่ว  เรียงสลบั ใบรูปรี ดอก สีฟ้าอมม่วง  ผล 

อาคารรัศมีดารา

7-60000-001-122 หมาก Areca catechu L. ARECACEAE ปาลม์  หมากมีลําต้นเดีย่วแข็งแรง ลําต้นมีสีเขียวดอก
รวมเป็นช่อใหญ่

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-123/9 ลลีาวดี,ลัน่ทม Plumeria rubra  L. APOCYNACEAE ไม้ต้น ใบยาวกลมเป็นมัน ลําต้นผิวขรุขระดอกสี
เหลอืง สีขาว

อาคารรัศมีดารา

7-60000-001-124/5 การเวก Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE ไม้รอเลือ้ย ไม้เลือ้ย กลบีดอกหนา มีกลิน่หอม อาคารรัศมีดารา

7-60000-001-125/2 จําปีสีนวล Michelia alba DC MAGNOLIACEAE ไมต้้น ไม้ยืนต้น เปลอืกลําต้นสีขาวจะแตกเป็นร่อง 
ใบเป็นใบเดีย่วโคนใบมนสีเขียว ดอกเดีย่ว สี

อาคารรัศมีดารา

7-60000-001-126/5 โมกบ้าน Wrightia religiosa Benth. ex Kurz APOCYNACEAE ไม้พุ่ม แตกกอ ใบเรียวเลก็ ดอกสีขาว อาคารรัศมีดารา

7-60000-001-127 สนแผง Thuja orientalis L. CUPRESSACEAE ไม้ต้น ไม้ยืนต้นลําต้น เปลอืกเมือ่แก่จะลอ่นเป็น
สะเก็ด  เรือนยอดหนาใบเป็นเกลด็เลก็ ๆ เรียง
ซ้อนกันเป็นชัน้   ผล   มีรูปทรงกลมยาว

อาคารมาลยัพิรุณ

7-60000-001-128 หางช้าง Iris collettii Hook. f. IRIDACEAE  ไม้ลม้ลกุ ไม้คลมุดิน ใบแบนเรียวยาว ดอกสีขาว อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-129 ปรงญ่ีปุ่น Cycas revoluta Thumb. CYCADACEAE ไม้พุ่ม ใบสีเขียวเข้มคลา้ยใบมะพร้าว อาคารรัศมีดารา
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7-60000-001-130 เงินไหลมา Syngonium  podophyllum Schott. ARACEAE ไม้เลือ้ย ลําต้นสีเขียว ใบเรียวแหลม เป็นไม้เลือ้ย อาคารรัศมีดารา

7-60000-001-131 เฟิร์นก้านดําใบเลก็ Adiantum aethiopicum L. PARKERIACEAE เฟิร์น ไม้คลมุดิน ก้านใบสีดําเลก็ ใบกลมสีเขียว ใบ
ย่อยแผ่ ออกเป็นแผงคลา้ยขนนก

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-132 ว่านเศรษฐ-ีเรือนนอก Cholorphytum capense Kuntze LILTACEAE ไม้พุ่ม ลําต้นใต้ดิน คลา้ยหญ้า ดอกใบยาว กลายใบ
เขียว

อาคารรัศมีดารา

7-60000-001-133/2 กุหลาบ Rosa spp. and hybrid ROSACEAE ไม้พุ่ม ต้นจะมีหนาม ก้านใบจะมีหใูบ ดอกจะมี 5 
กลบีขึน้ไป

อาคารมาลยัพิรุณ

7-60000-001-134/2 เขียวหมืน่ปี Aglaonema  modestum  Schott ARACEAE ไม้พุ่ม ไม้ประดับที่มีสีเขียวทั้งใบ มีใบที่ใหญ่และ
เป็นสีเขียว ลกัษณะของใบเป็นมัน ปลายใบจะ
แหลมใบจะมน ก้านของใบยาวเป็นไม้ที่ไร้ดอก

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-135/2 พลดู่าง Epipremnum aureus Engl. ARACEAE ไม้เลือ้ย ไม้เลือ้ย ใบเดีย่ว เรียงสลบั รูปไข่แกมหวัใจ
ปลายใบแหลม โคนใบเว้า ขอบใบเรียบ ผิวใบ
ด้านบนด่างสีเขียวปนเหลอืง

อาคารมาลยัพิรุณ

7-60000-001-136/3 หนวดปลาหมึก Schefflera actinophylla  (Endl.) 
Harms

ARALIACEAE ไม้พุ่ม ไม้ขนาดเลก็แตกกิง่สาขาเป็นทรงพุ่ม  ใบสี
เขียวสดคลา้ยฝ่ามือ ก้านใบ1 ก้านมีใบ
ประกอบอยู่ 5 – 10 ใบ เป็นไม้ในร่ม

อาคารรัศมีดารา

7-60000-001-137 เฟิร์นกนกนารี Selaginella sp. SELAGINELLACEAE เฟิร์น ไม้คลมุดิน ลําต้นเป็นข้อมีราก ช่วงใบแผ่
คลา้ยพัด

อาคารเฉลมิพระเกียรติ

7-60000-001-138 เดฟ Dischidia  minor   Merr. ASCLEPIASACEAE ไม้เลือ้ย ใบเลก็ ลําต้นเกาะต้นไม้ ใบหนากลมสีเขียว
เป็นไม้เถาเลือ้ย

อาคารรัศมีดารา
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7-60000-001-139 ย่ีโถ Nerium oleander  L. APOCYNACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่มขนาดกลาง ลําต้นต้ังตรง ใบเดีย่ว เรียง
เวียนสลบัรอบกิง่ ดอก สีชมพู ขาว แดง เหลอืง
 ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุก ผลแหง้เป็นฝัก 
เมือ่แก่แตกแนวเดียว

อาคารอัจฉราลยั

7-60000-001-140/11 ไทร Ficus annulata Blurne. L. MORACEAE ไม้ต้น ลําต้นแตกกิง่ก้านเป็นพุ่มทึบสีน้ําตาล ใบสี
ขาวหรือครีม  มีสีเขียวกลางใบ

อาคารรัศมีดารา

7-60000-001-141/10 เทียนทอง Duranta erecta L. VERBENACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่มสูง ใบสีเหลอืงอ่อน โคนเขียวอ่อน จัด
แต่งใหเ้ป็นพุ่มตามรูปทรงได้

อาคารมาลยัพิรุณ

7-60000-001-142 จําปา Michelia  champaca  L. MAGNOLIACEAE ไม้ต้น ไม้ยืนต้นขนาดกลางลําต้นสีน้ําตาลปนขาวใบ
สีเขียวยาวใหญ่เป็นมันเหน็เส้นใบ  ดอกเป็น
ดอกเดีย่ว

อาคารมาลยัพิรุณ

7-60000-001-143 โมกด่าง Wrightia  religiose   Benth 
"variegata". 

APOCYNACEAE ไม้พุ่ม ใบสีม่วงลําต้นเลก็ ใบแหลมไม้พุ่มใบเดีย่ว
ขนาดเลก็สีเขียวเป็นมัน ออกดอกเป็นช่อมี
กลบีดอก 5 กลบี

อาคารมาลยัพิรุณ

7-60000-001-144 พยุง  Dalbergia cochinchinensis LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE

ไม้ต้น พยุงเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถงึขนาด
ใหญ เปลอืกสีน้ําตาลคล้ําแตกสะเก็ดและเป็น
แผ่นบาง ๆ ใบออกกันเป็นช่อ

อาคารนพคุณหยาดเพชร

7-60000-001-145/2 ใบเงิน ใบทอง ใบนาก Graptophyllum  pictum   (L.) Griff. ACANTHACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่มขนาดกลาง ใบสีเขียวกลางใบด่างสีขาว
 หรือ เหลอืงอ่อนออกดอกสีแดงเข้มหรือชมพู

อาคารรัศมีดารา

7-60000-001-146 เทียนหยดญ่ีปุ่น Duranta repens  L. VERBENACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม ขอบใจจักร  ออกดอกเป็นช่อๆ ขนมีสี
เขียว ดอกสีม่วง ใบสีเหลอืง

อาคารมาลยัพิรุณ
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7-60000-001-147/5 หมากเหลอืง Chrysalidocarpus lutescens
H. Wendl.

ARECACEAE ปาลม์ ไม้พุ่ม ลําต้นแตกกิง่ก้านสาขามาก ใบเลก็ดอก
สีขาว

อาคารมาลยัพิรุณ

7-60000-001-148/5 แก้ว,  ตะไหลแก้ว Murraya paniculata  (L.) Jack RUTACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม ใบสีเขียวเป็นมันหนา  รูใบมน ลําต้น
แตกกิง่ก้านสาขามาก  ออกดอกเป็นช่อใหญ่ที่
ปลายกิง่มีสีขาว

อาคารมาลยัพิรุณ

7-60000-001-149 เข็มม่วง ,เข็มพญาอินทร์ Eranthemum nervosum R.Br. Ex 
& Schult.

ACANTHACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่มขนาดกลาง ปลายใบมนดอกสีม่วง อาคารมาลยัพิรุณ

7-60000-001-150/2 หวัใจม่วง หวัใจราหู Tradescantia pallida  (Rose) 
D.Hunt. cv. Purple Heart

COMMELIACEAE ไม้ลม้ลกุ ไม้เลือ้ยคลมุดิน ใบมีสีม่วงเข้ม ดอกสีม่วงอ่อน
 มีกลบีดอก 3 กลบี ออกดอกตามข้อ และยอด

อาคารมาลยัพิรุณ

7-60000-001-151 ก้ามกุง้ Heliconia psittacorum L.f. HELICONIACEAE ไม้พุ่ม ลําต้นเดีย่วมีข้อหา่ง ๆ ใบมีสีเขียวรูปรีขอบใบ
ขนานออกดอกเป็นช่อ เรียงสลบัทิศกันตาม
ก้านดอก   ดอกมีสีขาว ใบประดับดอกมีสีแดง

อาคารมาลยัพิรุณ

7-60000-001-152/2 พิกุล   Mimusops elengi L. SAPOTACEAE ไม้ต้น ไม้ขนาดกลาง  แผ่กิง่เป็นพุ่มกว้าง  ใบรูกมนรี
ปลาย แหลม ดอกเลก็สีขาว

อาคารอัจฉราลยั

7-60000-001-153 มิกกีเ้มาส์ Ochna  kirkii   Oliv OCHNACEAE ไม้พุ่ม ลําต้นสีน้ําตาลอ่อน เป็นไม้ทรงพุ่ม ใบสีเขียว
เข้ม   ดอกสีเหลอืง ฐานรองดอกสีแดง

อาคารอัจฉราลยั
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7-60000-001-154/2 กลว้ยบัวสีชมพู Musa ornata  Roxb. MUSACEAE ไม้ลม้ลกุ ไม้พุ่ม ลําต้นใต้ดินเป็นกลว้ยขนาดเลก็ ออก
ปลมีีลกัษณะคลา้ยดอกบัว เมือ่ดอกเร่ิมบาน   
กลบีบัวจะร่วงไป  ขนาดของปลกีลว้ยบัวจะ

อาคารอัจฉราลยั

7-60000-001-155/3 มะม่วง Mangifera  indiea   L. ANACARDIACEAE ไม้ต้น ไม้ยืนต้น ใบเรียวยาว ปลายใบแหลม ดอกเป็น
ช่อ

อาคารอัจฉราลยั

7-60000-001-156 ชมนาด Vallaris glabra  ( L.) Kuntze. APOCYNACEAE ไม้รอเลือ้ย ไม้เลือ้ยยืนต้น ดอกออกเป็นพวงหอ้ย ลงมี
กลิน่หอมคลา้ยกลิน่ใบเตย แม้แหง้ยังคงกลิน่
หอม

อาคารอัจฉราลยั

7-60000-001-157 พุดซ้อน Gardenia augusta (L.) Merr. RUBIACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่มเต้ีย  พุดซ้อนเป็นไม้ที่มีใบหนาแน่นใบ
รูปมนรี  ปลายใบแหลม  มีสีเขียวเข้ม  เป็นดอก
เดีย่ว  มีสีขาว  และกลบีดอกจะซ้อนๆ กันมี
กลิน่หอมอ่อนๆ

อาคารอัจฉราลยั

7-60000-001-158 ประยงค์ Aglaia  odorato   Lour. MELIACEAE ไม้พุ่ม ไม้ทรงพุ่มแตกกิง่ออกเป็นพุ่ม ใบจะออกตรง 
กันข้ามคลา้ยขนนกปลายใบจะมีใบย่อยดอก
ออกเป็นช่อจากซอกใบดอกเป็นฝอยสีเหลอืง 
ผลสุกจะมีสีแดง

อาคารอัจฉราลยั

7-60000-001-159 พุทธชาติ Jasminum auriculatum Vahl OLEAEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม ใบเป็นมันสีเขียวปลายใบมนดอกสีขาว
เป็นช่อออก ตามปลายยอด กลบีดอก 5  กลบี  
ดอกมีกลิน่หอม

อาคารอัจฉราลยั

7-60000-001-160 สร้อยฟ้า Passiflora x alato-caerulea Lindl. PASSIFLORACEAE ไม้เลือ้ย พรรณไม้เลือ้ย  ดอกจะแตกต่างจากดอกไม้
ชนิดอ่ืนๆ ในดอกหนึ่งๆ มีทั้งสีม่วง ชมพูอ่อน
 แต้มด้วยจุดแดง ขาว และมีเกสรสีเขียว

อาคารอัจฉราลยั
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7-60000-001-161 บัวสวรรค์ Gustavia gracillima  Miers. LECYTHIDACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่มสูง 2 - 5 เมตร เปลอืกต้นสีน้ําตาลเข้ม ใบ
 ใบเวียนเรียงสลบัเป็นกระจุกที่ปลายกิง่ ใบ
เป็นมัน ไม่ผลดัใบ  ดอก  กลบีดอกหนา ซ้อน
เหลือ่มกัน ดอกคลา้ยดอกบัวหลวงแต่ใหญ่
และสวยกว่ามาก

อาคารอัจฉราลยั

7-60000-001-162 สายหยุด Demos Chinensis  Lour. ANNONACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่มแตกกิง่ก้านมาก  ใบเดีย่วรูปรีขอบใบ
ขนาน  กลบีดอกเรียวยาวบิดเป็นคลืน่

อาคารอัจฉราลยั

7-60000-001-163 แสงจันทร์ Pisonia  qrandis R.Br. NYCTAGLNACEAE ไม้ต้น ไม้ยืนต้นที่มีขนาดกลางลกัษณะของใบคลา้ย
ใบยาสูบ  ใบมีสีเหลอืงอ่อนอมเขียว  ใบมี
ขนาดปลายใบแหลม  ริมขอบใบไม่มีหยัก

อาคารอัจฉราลยั

7-60000-001-164 พุดน้ําบุศย์ Gardennia carinata Wallich. RUBIACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม ขนาดเลก็ แตกกิง่ตํ่าจํานวนมาก ทรง
พุ่มแน่นทึบ  ใบ ใบเรียงสลบัแบบต้ังฉากดอก
เดีย่วออกที่ซอกใบใกลป้ลายกิง่  กลบีดอกสี
เหลอืง

อาคารอัจฉราลยั

7-60000-001-165 นมแมว Melodorum siamens (Scheff.) Ban ANNONACEAE ไม้พุ่ม ไม้กึง่เลือ้ยใบเป็นใบเดีย่ว ออกเป็นคู ่ๆ เรียบ
สลบักันไป ดอกเป็นดอกเดีย่วและเป็นกลุม่  สี
เหลอืงอมเขียว กลิน่หอม

อาคารอัจฉราลยั

7-60000-001-166 บุหงาส่าหรี Citharexylum  spinosum   L. ANNONACEAE ไม้ต้น พรรณไม้ยืนต้น แตกกิง่ออกเป็นพุ่ม  ใบเดีย่ว  
ออกเป็นคู่ๆ   ขนานกันตามข้อต้นลกัษณะของ
ใบเป็นรูปหอก ใบดกมีสีเขียว  ดอกเป็นพวง  
อยู่ตามปลายกิง่

อาคารรัศมีดารา
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7-60000-001-167 กรรณิการ์ Nyctanthes arbor-tristis L. OLEACEAE ไม้ต้น กรรณิการ์เป็นไม้พุ่มขนาดเลก็สูงประมาณ 2 
เมตร ใบเป็นใบเดีย่วออกเป็นคู่ๆ มีขนอ่อนๆ 
ปกคลมุอยู่ทั่วใบ ดอกมีสีขาวมี 6 กลบี

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-168 ลําดวน Melodorum fruticosum Lour. ANNONACEAE ไม้ต้น ไม้ยืนต้น ผิวเปลอืกขรุขระเรือนยอดเป็นพุ่ม
ใบมนรีมีสีเขียวสด  ลกัษณะดอก กลบีของ
ดอกจะซ้อนเรียงกันเป็น 2  ชัน้

อาคารอัจฉราลยั

7-60000-001-169 รสสุคนธ์ Tetracera loureiri (Finet & 
Gagnep.) Pierre ex Craib

DILLENIACEAE ไม้เลือ้ย มีเถาใหญ่เหนียวแข็งแรง  แตกกิง่ก้านสาขา
และพุ่มใบหนาทึบดอกออกเป็นช่อ  ดอกขนาด
เลก็ทรงกลมมีกลิน่หอมแรงมากในเวลา

อาคารอัจฉราลยั

7-60000-001-170/2 เข็มสามสี Dracaena cincta  Bak. 'Tricolor' AGAVACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่มขนาดเลก็  แตกกอ ลําต้นต้ังตรง มีขนาด
เลก็ใบเดีย่ว เรียงเวียนสลบั แตกใบถีต่รงส่วน
ยอดของลําต้น ดอก สีขาวอมเขียว มีกลิน่หอม
ตอนกลางคืน

อาคารนพคุณหยาดเพชร

7-60000-001-171/2 ประกายเงิน Dracaena deremensis  LILIACEAE ไม้ลม้ลกุ ใบมีสีเขียวที่ริมขอบใบจะมีสีขาว อาคารนพคุณหยาดเพชร

7-60000-001-172/9 เลบ็ครุฑ Polyscias fruticosa (L.) Harms ARALIACEAE ไม้พุ่ม พรรณไม้พุ่มขนาดเลก็  ลําต้นมีสี ใบส่วน
ปลายใบยาว เรียวแหลม  บริเวณขอบริมใบจะ
แหว่งเว้าเข้า ไปเกือบชิดเส้นกลางใบ  มีสีเขียว

อาคารนพคุณหยาดเพชร

7-60000-001-173/2 เลบ็ครุฑกระจก Polyscias  quilfoylei L. II Bailey ARALIACEAE ไม้พุ่ม ลําต้นส่วนยอดมีสีเขียว  ใบมีลกัษณะกลม  
ขอบใบหยักเลก็น้อย ผิวเรียบ  สีเขียวด่างจาก
ขอบใบเข้ามา

อาคารนพคุณหยาดเพชร
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7-60000-001-174 ว่านกาบหอยแครง Tradescantia spathacea Stearn COMMERINACEAE ไม้พุ่ม ลําต้นสั้น แตกใบเป็นกอกลม  ใบหนาด้านบน
สีเขียวอมม่วงด้านใต้ใบสีม่วงแดง  ออกดอก
ตามซอกใบ ไม่มีก้านใบ

อาคารมาลยัพิรุณ

7-60000-001-175 พุดตูม Ervatamia  divaricata  Burkill., E. 
coronaria  Stapf.

APOCYNACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม  ใบเดีย่วรูปหอกปลายแหลมยาว  ใบ
เรียบมีสีเขียว   ดอกเลก็ ๆ ดอกตูมเหมือน
ปลายพู่กัน  ใช้ร้อยพวงมาลยั

อาคารนพคุณหยาดเพชร

7-60000-001-176/3 จามจุรีสีทอง Albizia lebbeck   (L.) Benth. LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE

ไม้ต้น ไม้ยืนต้น  มีใบ ย่อยเป็นช่อ ๆ ละ2 – 10 คู ่ 
ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบใกล ้ ปลายกิง่   
ดอกยาว  ดอกรวมเป็นกระจุกที่ปลายก้าน

อาคารนพคุณหยาดเพชร

7-60000-001-177/3 ทองหลาง Erythrina  subumbrans (Hassk.) 
Merr.

LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE

ไม้ต้น ไม้ยืนต้น  ลําต้นสีขาว มีหนามเลก็ๆ ใบสีเขียว
 มีเส้นลายใบสีเหลอืง  ดอกสีแดงเพลงิ

อาคารนพคุณหยาดเพชร

7-60000-001-178/3 ปาลม์น้ําพุ Carpentaria acuminata      
(H.Wengl&Drude ) Becc.

ARECACEAE ปาลม์ ไม้พุ่มสูง 10 –20 เมตร ลําต้นสีน้ําตาล ผิวเรียบ 
 ใบสี เขียวเป็นใบประกอบ เรียงเป็นวงกลม  
ดอกสีขาว

อาคารนพคุณหยาดเพชร

7-60000-001-179/2 อ้อยช้าง  Lannea coromandelica    (Houtt.) 
Merr. 

ANACARDIACEAE ไม้ต้น ไม้ยืนต้น ใบเป็นช่อมีใบย่อยเรียงสลบักันเป็นคู่
  ออกดอกเป็นช่อ กลบีสีเหลอืงอ่อน

อาคารนพคุณหยาดเพชร

7-60000-001-180 ขีเ้หลก็ Senna siamea (Lam.) Irwin & 
Barneby

LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE

ไม้ต้น ไม้ยืนต้น  มีใบที่โตแหลม มีสีเขียวเป็นมัน  
ใบจะออกเรียงกันคนละทิศทาง   ดอกเป็นช่อ
ใหญ่มีสีเหลอืง ออกที่ยอดของต้น  ผลเป็นฝัก

อาคารนพคุณหยาดเพชร

7-60000-001-181/21 อโศกอินเดีย Polyalthia longifolia (Benth.) 
Hook.f. 

ANNONACEAE ไม้ต้น  ไม้ต้นขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ ใบเดีย่ว เรียง
สลบั ใบรูปใบหอกแคบ ดอก สีครีมหรือเขียว
อ่อน ผลสด เป็นแบบผลกลุม่ รูปไข่กลบั

อาคารนพคุณหยาดเพชร
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7-60000-001-182 ชมพู่น้ําดอกไม้ Syzygium jambos  (L.) Alston MYRTACEAE ไม้ต้น ไม้ยืนต้นขนาดกลาง  ใบเดีย่วเรียวยาวหนา  ผล
เป็นรูประฆัง สีเขียวอ่อน เนื้อชุม่น้ํา  รสหวาน
เปร้ียว

อาคารนพคุณหยาดเพชร

7-60000-001-183 พุดจีบ Tabernaemontana divaricata (L.) 
R. Br. ex Roem. & Schult.

APOCYNACEAE ไม้พุ่ม แตกกิง่ก้านเป็นพุ่มแต่มีการทิ้งใบส่วนของต้น
ด้านลา่งทําใหพุ่้มโปร่ง ทุกส่วนมีน้ํายางสีขาว
ใบเดีย่ว  เรียงตรงข้าม  ใบรูปใบหอก ดอก สี
ขาว  กลิน่หอมเวลากลางคืนผลแหง้ เป็นฝักคู่
ติดกัน

อาคารรัศมีดารา

7-60000-001-184 เกาลดั Sterculia monosperma Vent. STERCULIACEAE ไม้ต้น เรือนยอดเป็นพุ่มโปร่ง เปลอืกเรียบหรืออาจ
แตกเป็นร่องเลก็ๆใบเดีย่ว เรียงเวียนกันบริเวณ
ใกล้ๆ  ปลายกิง่ เมลด็สีน้ําตาล

อาคารไพจิตรเวหาส

7-60000-001-185/5 หมากเขียว Ptychosperma macarthurii H. 
Wendl.

 ARECACEAE ปาลม์ ลําต้นเรียบสีเทาอ่อนหรือสีน้ําตาล
ปนเทา ใบประกอบแบบขนนก  เรียงสลบั

อาคารเฉลมิพระเกียรติ


