
รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-001/22 คูน Cassia fistula  L.
LEGUMINOSAE - 

CAESALPINIOIDEAE
ไมต้น้

เปลือกเรียบสีเทาขาวใบ

ประกอบขนนกปลายคู่

ดอกช่อกระจะสีเหลือง

ออกตามซอกใบ ช่อหอ้ย

ผลเป็นฝักกลมเรียวยาว

ตรงผวิเกลียงผลแก่สี

นาํตาลเมลด็แบนรูปรี

จาํนวนมากมีผนงักนั

เป็นหอ้งๆ

ขา้ง

หอประชุม

ดา้นทิศเหนือ

7-30330-001-002/6 โมกบา้น Wrightia religiosa Benth. Ex Kurz APOCYNACEAE ไมพุ่้ม

ลาํตน้สีเทามียางสีขาวขุ่น

 ใบเดียว สีเขียวอ่อน 

ดอกช่อสีขาวหอ้ยลง

ขา้งล่างมีกลินหอม

หนา้หอ้งสมุด

7-30330-001-003/4 หมากเหลือง Chrysalidocarpus lutescens  H. Wendl. PALMAE ปาลม์

ใบประกอบ กา้นใบสี

เหลือง มีกาบหุม้ลาํตน้ 

ดอกออกเป็นช่อ ผลกลมรี

 เมลด็แก่มีสีเหลืองอมสม้

หนา้เสาธงเก่า

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001

ทะเบียนพรรณไม้



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-004/1  หมากเตีย Areca catechu L. PALMAE ปาลม์

ลาํตน้มีขอ้ปลอ้งถีสีเทา 

ใบประกอบไม่มีกา้นใบ

ยอ่ย ใบยอ่ยรูปแถบสี

เขียวเขม้ โคนใบเป็น

กาบหุม้รอบลาํตน้ ดอก

เป็นช่อกระจะ ผลรูปใข่

ปลายมีติง

ขา้งหอศิลป์

ดา้นทิศเหนือ

7-30330-001-005/25 ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus  Kurz                                                                                                      
LEGUMINOSAE - 

PAPILIONOIDEAE
ไมต้น้

ใบประกอบแบบขนนก 

โคนใบมน ปลายใบ

แหลม ขอบใบเรียบ ดอก

ช่อสีเหลือง  นาํยางสีแดง

ขา้ง

ประชาสมัพนั

ธด์า้นทิศ

ตะวนัออก

7-30330-001-006/1 ตะขบ Muntingia calabura L. TILIACEAE 
ไมต้น้

ขนาดเลก็

ใบมีขนขอบใบจกัฟัน

เลือยจบัรู้สึกเหนียว ดอก

สีขาวออกตามซอกใบ 

ผลสด สุกสีแดงมีเมลด็

จาํนวนมาก

หนา้อาคาร

เรียนศิลปะ

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-007/1 อินทนิลนาํ Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. LYTHRACEAE ไมต้น้

ใบเดียวเรียงตรงขา้ม  

โคนใบมน ปลายใบ

แหลม ดอกช่อสีม่วงปน

ชมพ ูช่อดอกชีขึน

ดา้นบน ผลรูปไข่เกือบ

กลม เมือแก่จะแหง้เป็น

สีนาํตาลแตกตามยาว

หลงัเสาธงเก่า

7-30330-001-008/1 ปีบ Millingtonia hortensis L.f. BIGNONIACEAE ไมต้น้

เปลือกตน้แตกเป็นร่อง

ลึกตามยาว ใบประกอบ

แบบขนนก 2-3 ชนั เรียง

ตรงขา้ม ดอกช่อแยก

แขนงออกทีปลายกิง 

กา้นดอกยาวปลายบานสี

ขาวแยกเป็น 5 กลีบมี

กลินหอมในตอน

กลางคืน ฝักแบนเลก็ทา้ย

แหลมเมลด็แบนมีปีก

หนา้อาคาร

เรียนศิลปะ

ทะเบียนพรรณไม้

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-009/1 สาธร Millettia leucantha Kurz var. buteoides  (Gagnep.) P.K.Loc 
LEGUMINOSAE-

PAPILIONOIDEAE
ไมต้น้

เปลือกลาํตน้สีเทา    ใบ

ประกอบปลายคี ใบยอ่ย

รูปขอบขนาน ยอดอ่อน

สีนาํตาลแดงมีขนคลุม

คลา้ยกาํมะหย ีดออก

ออกเป็นช่อ ดอกสีขาว

ขา้งอาคาร

เรียนศิลปะ

ติดทางเดิน

7-30330-001-010/1 ชงโค Bauhinia pottsii G.Don var. decipiens  (Craib) K. & S.S.Larsen
LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE
ไมต้น้

ใบเดียวเรียงสลบั ปลาย

ใบเวา้ลึกเป็นสองแฉกรูป

เกือบกลมหูใบขนาดเลก็ 

โคนใบเวา้คลา้ยรูปหวัใจ

 ดอกช่อกระจะออกที

ปลายกิงดอกตูมรูปคลา้ย

กระบอง กลีบเลียงคลา้ย

กาบ ผลเป็นฝักแบนรูป

แถบผวิเกลียง

หนา้อาคาร

เรียนศิลปะ

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001

ทะเบียนพรรณไม้



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-011/8 สตับรรณ Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE ไมต้น้

เปลือกเรียบหรือแตกเป็น

ร่องมีนาํยางสีขาว แตกกิง

เป็นชนัๆ ดอกช่อกระจุก

กลมออกตามปลายกิงมี

กลินหอม ผลออกเป็นฝัก

คู่ผวิเกลียงเมลด็จาํนวน

มากมีขนขรุยสีขาว

เสาธงใหม่

7-30330-001-012/1 เทียนหยด Duranta repens  L. VERBENACEAE ไมพุ่้ม

ใบเดียวสีเขียวอ่อนถึง

เหลือง ขอบใบหยกัจกั

ฟันเลือย ดอกออกเป็น

ช่อขนาดเลก็มีสีม่วงอ่อน

 ผลกลมคลา้ยลกูปัด

ปลายยอดแหลม ผลแก่มี

สีเหลือง

หนา้หอศิลป์

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-013/1
เข็มบา้น,     

เข็มหนู,เข็มแดง
Ixora subsessilis  Wall. RUBIACEAE ไมพุ่้ม

ดอกเป็นหลอดยาวปลาย

แยกเป็นสีแฉก เกสรตวัผู ้

ติดทีกลีบหลอดใบแข็ง

ซอ้นสลบัฉากกนั

หนา้หอศิลป์

7-30330-001-014/1 ศรนารายณ์ Agave angustifolia  Haw. AGAVACEAE ไมพุ่้ม

ใบใหญ่หนาออกทีโคน

เวียนรอบลาํตน้ขอบใบมี

หนามปลายใบมีหนาม

แหลม

หนา้หอศิลป์

7-30330-001-015/1 ลนัทม,ลีลาวดี Plumeria rubra  L. APOCYNACEAE ไมพุ่้ม

ลาํตน้สีเทาอวบนาํ ใบ

หนาผวิใบมนั เสน้ใบ

ชดัเจน มีนาํยางสีขาวขุ่น

ดอกออกเมือใบร่วงหมด

 ดอกสีขาว มีสีเหลือง

ตรงกลาง มีกลินหอม

ขา้งหอศิลป์

ดา้นทิศ

ตะวนัตก

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001

ทะเบียนพรรณไม้



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-016/1 ชาดดั Carmona retusa  (Vahl) Masam. BORAGINACEAE ไมพุ่้ม

ใบเดียวเรียงสลบั ใบสาก

มีขนสนัแข็ง หลงัใบสี

เขียวเขม้เป็นมนั ทอ้งใบสี

เขียวอ่อน ใบแก่เห็นเป็น

จุดกระจายไปทวั ปลาย

ใบเวา้ตืน ขอบใบเรียบ 

ดอกสีขาวออกทีซอกใบ

กลีบดอก 5 กลีบ ใบเลียง

สีเขียว 5 กลีบเรียวยาว

ขา้งหอศิลป์

7-30330-001-017/6 เฟินขา้หลวง Asplenium nidus L. Var. nidus ASPLENIACEAE เฟิร์น

ใบเดียวออกรอบโคนใบ

สีเขียว มีอบัสปอร์เป็น

รอยขีดขนานกนัตาม

แนวขวางของใบ

หนา้หอศิลป์

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-018/1 กระโดน Careya sphaerica  Roxb. LECYTHIDACEAE ไมต้น้

ใบเดียวรูปไข่กลบั ออก

เรียงสลบักนัเป็นกระจุก

บริเวณปลายกิง ดอกมี

เกสรตวัผูจ้าํนวนมากโคน

เชือมติดกนักลีบดอกสี

เขียวร่วงง่าย กลีบเลียง

ติดทน เมือเกสรตวัผูร่้วง 

เกสรตวัเมียติดทนบน

ฐานรองดอก ยอดอ่อนมี

รสฝาด

ขา้งบา้น

จดัสรร

7-30330-001-019/1 กลว้ยพดั Ravenala madagascariensis Sonn. STRELITZIACEAE ไมล้ม้ลุก

ลาํตน้อวบนาํ กา้นใบแผ่

เป็นกาบแบนกวา้งซอ้น

สลบัซา้ยขวากา้นใบสี

เขียวนวลเรียงสลบัคลา้ย

พดั

หนา้หอศิลป์

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-020/1 ตะแบก Lagerstroemia floribunda Jack LYTHRACEAE ไมต้น้

ลาํตน้ล่อนเป็นกาบคลา้ย

ตน้ฝรัง ดอกออกเป็นช่อ

กระจะ ดอกยอ่ยสีชมพู่

อ่อนหรือม่วง กลีบดอก

สีม่วงบางยน่ใบเดียว

ปลายใบเป็นติงแหลม

หรือมน

ขา้งอาคาร

เรียนศิลปะ

ดา้นทิศเหนือ

7-30330-001-021/15 เปลา้ใหญ่ Croton poilanei Gagnep. EUPHORBIACEAE ไมต้น้

ดอกออกเป็นช่อเชิงลดที

ปลายยอด ดอกมีกลินฉุน

ถึงเหมน็ลาํตน้สีเทาเขม้

ใบหนาสีเขียวเขม้

ลานหนา้

หอ้งสมุด

7-30330-001-022/46 ไทรทอง Ficus altissima  Blume MORACEAE ไมต้น้

ใบหนาขอบใบเรียบใบ

อ่อนสีเขียวอ่อนออก

เหลือง ลาํตน้มีรากออ

กรอบ มีนาํยางสีขาวขุ่น

ลานหนา้

อาคารคหกร

รม

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-023/27 ขีเหลก็ Senna siamea  (Lam.) Irwin & Barneby
LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE
ไมต้น้

ใบประกอบขนนก ขยมีี

กลินเหมน็เขียว กลีบ

ดอกสีเหลืองสด เกสรตวั

ผูย้นืมาดา้นหนา้ รังไข่

ยนืยาวเป็นหลอดออกมา

เหนือฐานรองดอก ฝัก

เมือแก่แลว้แตก

ขา้งสนามหนา้

เสาธง ริมถนน

7-30330-001-024/2 มะพร้าว Cocos nucifera  L.var.nucifera PALMAE ปาลม์

ใบประกอบ ใบยอ่ยเรียว

ยาว ดอกมีขนาดเลก็สี

ขาวนวล ออกเป็นช่อ ผล

มีเปลือกหนา เมลด็มีเนือ

ไมห้นาแข็ง

ขา้งบา้นพกัครู

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-025/10 มะม่วง Mangifera  indica L. ANACARDIACEAE ไมต้น้

ใบเดียวสีเขียวเขม้เห็น

เสน้ใบชดัเจนใบคลา้ย

รูปหอกปลายใบแหลม

ดอกช่อแขนงสีเหลืองมี

นาํยางใสใบขยมีีกลินหอม

หนา้เสาธงใหม่

7-30330-001-026/4 ตะคร้อ Schleichera oleosa (Lour.) Oken SAPINDACEAE ไมต้น้

เปลือกลาํตน้สีนาํตาลเทา 

 ใบประกอบปลายคู่ กา้น

ใบยาว ยอดใบอ่อนมีสี

แดง  เสน้ใบชดัเจน ดอก

ช่อแบบกระจะ ออกที

ยอด เกสรตวัผูมี้กา้นยาว 

ไม่มีกลีบดอก กลีบเลียงสี

เขียวอ่อน 6 กลีบ

ดา้นหลงั

ประชา 

สมัพนัธ์

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-027/7 หางนกยงูฝรัง Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.  
LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE
ไมต้น้

เปลือกลาํตน้เรียบสีเทา

ใบประกอบแบบขนนก 2

 ชนัดอกออกตามง่ามใบ

หรือปลายกิง กลีบเลียงสี

เขียว 4 กลีบ กลีบดอก

กา้นยาวใบบาง 4 กลีบ

หนา้หอ้ง

สืบคน้

7-30330-001-028/5 มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE ไมต้น้

เปลือกลาํตน้สีเทาปนขาว

 แตกเป็นเกลด็ ใบเดียว

กา้นสนัรูปใบขอบขนาน

 หูใบรูปสามเหลียมขนาด

เลก็ ดอกออกตามกา้น

ใบหรือกิง กลีบเลียงสี

เขียวอ่อน 6 กลีบ กลีบ

ดอกสีขาวอมเขียวอ่อน 

บาง 6 กลีบ เปลือกหุม้

เมลด็แข็ง

ดา้นหนา้

อาคาร 1 

บริเวณ

ทางเขา้

หอ้งสมุด

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-029/3 กะเจียน Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. ANNONACEAE ไมต้น้

ใบเดียว เรียงสลบั รูปใบ

หอก ดอกเดียวกลีบดอกสี

เขียวออกตามกิง ผลกลุ่ม

รีถึงกลม กา้นผลยาว ผล

แก่สีแดง

ขา้งป้าย

โรงเรียดา้น

ทิศตะวนัออก

7-30330-001-030/5 กะหาด Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.-Ham. MORACEAE ไมต้น้

แผน่ใบหนามีขนจบัแลว้

สาก ลาํตน้สีนาํตาลดาํ

แตกเป็นร่องตามยาว 

ดอกช่อกระจุกแน่น  

ผลรวม  มีนาํยาสีขาว

ขา้งหอ้ง

รับประทาน

อาหารครู

ดา้นทิศ

ตะวนัออก

7-30330-001-031/1 ไทร Ficus benjamina L. MORACEAE ไมต้น้

ลาํตน้สีนาํตาล ใบเดียว

ขอบใบมีคลืนเลก็นอ้ย ใบ

เรียงเวียนทียอด ใบอ่อน

สีแดงออกกระจุกทียอด 

เสน้ใบชดัเจน ขอบใบ

เป็นคลืนเลก็นอ้ย ผล

กลมสีเขียวอ่อนออกตาม

กิง มีนาํยางสีขาว

ลานหนา้

อาคาร

ครอบครัว

ศิลปะ

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-032/31 พนัซาด Erythrophleum succirubrum Gagnep.
LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE
ไมต้น้

ลาํตน้แตกขรุขระเป็น

ร่างแหสีนาํตาลแดง ใบ

ประกอบขนนกสองชนั สี

เขียวเขม้ใบมนั

ติดถนนตรง

ขา้มดา้นหลงั

อาคาร 4

7-30330-001-033/1 ลินมงักร Sansevieria trifasciata  Prain var. Trifasciata DRACAENACEAE ไมล้ม้ลุก

ใบเดียวเรียงสลบัรูปใบ

หอกกลบัแกมขอบขนาน

 แผน่ใบมีลายสีขาว

ดา้นหลงั

อาคาร

ครอบครัว

ศิลปะดา้นทิศ

ใต้

7-30330-001-034/7 หมากนวล Veitchia merrillii  (Becc.) H.E.Moore PALMAE ปาลม์

ลาํตน้เดียวไม่แตกกอมี

ขอ้ปลอ้งชดัเจนใบ

ประกอบแบบขนนก สี

เขียวเขม้ ดอกออกสีขาว

นวลผลแก่สีแดง

ดา้นหนา้

อาคาร 2

ทางดา้นทิศ

ตะวนัออก

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-035/1 กะบก Irvingia malayana  Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE ไมต้น้

ไมต้น้เปลือกสีเทาอม

นาํตาล เรียบหรือแตก

เป็นสะเก็ด ใบเดียวรูป

ไข่สีเขียวเขม้ปลายใบ

แหลมมนขอบเรียบผวิ

ดา้นบนเกลียงดา้นล่าง

เกลียงหรือมีขนประปราย

 ดอกช่อแยกแขนงออก

ตามซอกใบหรือปลายกิง

 ผลกลมเลก็กว่าไข่ไก่

ขา้งหอศิลป์

ทางทิศใต้

7-30330-001-036/2 หมนัดง Cordia dichotoma G.Forst. BORGINACEAE ไมต้น้

ลาํตน้คดโคง้มีสีไข่นวล

ผวิขรุขระ ใบมีลกัษณะ

เป็นรูปหวัใจครึงเสียว

หลงัเสาธงใหม่

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001

ทะเบียนพรรณไม้



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-037/33 แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C. Nielsen
LEGUMINOSAE-

MIMOSOIDEAE
ไมต้น้

เปลือกเรียบสีเทากิงมีขน

ใบประกอบแบบขนนก

สองชนัเรียงสลบัหูใบเป็น

เสน้ตรงปลายช่อมีช่อใบ

ยอ่ย 1 คู่ผวิใบมีขน ดอก

ช่อกระจุกแน่นสีขาวมี

กลินหอมดอกยอ่ยไม่มี

กา้นดอกเปลือกผลแข็ง

หนาเมลด็บางรูปรี

ดา้นหลงั

อาคาร1

7-30330-001-038/12 มะค่าแต้ Sindora  siamensis  Teijsm.ex Miq.
LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE
ไมต้น้

ใบประกอบแบบขนนก 

เรียงสลบั ใบยอ่ย 3-4 คู่ 

รูปวงรีกวา้งหรือรูปวงรี

แกมขอบขนาน ดอกช่อ

ออกทีปลายกิงหรือซอก

ใบ กลีบเลียง 4 กลีบ 

กลีบดอกสีเหลืองแดง 1 

กลีบ มีหนาม

ลานมะค่า

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-039/1 อีเมง็ Dalbergia lanceolaria  L.f. var. lakhonensis  (Gagnep.) Niyomdham
LEGUMINOSAE -

PAPILIONOIDEAE
ไมต้น้

เปลือกนอกสีเทาแกม

เขียว ค่อนขา้งเรียบหรือ

เป็นหลุมตืนๆ เปลือก

ชนัในสีเหลืองอมชมพ ู

ขอบสีเขียวช่อดอกแบบ

ช่อแยกแขนง ออกตาม

ง่ามใบและปลายกิง

มุมทางขึน

หนา้อาคาร 1

7-30330-001-040/3 ขวา้ว Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale RUBIACEAE ไมต้น้

ลาํตน้เปลาตรง เปลือก

เรียบหรือมีเกลด็ผวิใบ

ดา้นล่างมีขนมีหูใบ

ระหว่างกา้นใบดอกช่อ

กระจุกกลมออกตามง่าม

ใบใกลป้ลายกิงผลแหง้

ขนาดเลก็มีผวิแข็ง

หนา้อาคาร 4

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001

ทะเบียนพรรณไม้



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-041/1 แกว้ Murraya  paniculata  (L.) Jack RUTACEAE

ไมพุ่้มกึง

ไมต้น้

ขนาดเลก็

เปลือกสีขาวแตกเป็น

ร่องตามยาว ใบประกอบ

แบบขนนกปลายคีเรียง

สลบัใบรูปไข่กลบัปลาย

แหลมขอบใบเป็นคลืน 

ดอกช่อสนัออกตามง่าม

ใบกลีบดอกสีขาวผล

กลมรีเมือสุกสีแดงผวิมี

ต่อมนาํมนั

ขา้งอาคาร

ครอบครัว

ดา้นทิศ

ตะวนัออก

7-30330-001-042/5 เต็ง Shorea obtusa  Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE ไมต้น้

ลาํตน้ขรุขระสีเทาดาํ ใบ

เดียวเป็นรูปไข่เห็นเสน้

ใบชดัเจนปลายใบมน

หรืกแหลมใบอ่อนมีขน

ทงัสองดา้น ใบแก่เกลียง 

โคนใบมน ช่อดอกแยก

แขนงออกทีซอกใบดอก

สีขาวแกมเหลืองกลิน

หอม กา้นดอกยอ่ยสนั

หรือไม่มี

หลงัอาคาร1



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-043/1 จามจุรี Samanea saman (Jacq.) Merr.
LEGUMINOSAE - 

MIMOSOIDEAE
ไมต้น้

เปลือกผวิขรุขระ มกัแตก

เป็นแผน่กิงอ่อนมีขนใบ

ประกอบแบบขนนก

สองชนัเรียงสลบั ดอก

ช่อกระจุกแน่นสีชมพู

ออกทีง่ามใบใกลป้ลายกิง

 เกสรตวัผูจ้าํนวนมาก ผล

เป็นฝักแบนรูปขอบ

ขนาน ผลแก่สีดาํแหง้

แลว้ไม่แตก

ดา้นหลงั

บา้นพกั

นกัเรียน

ศิลปะติด

ฟุตบาท

7-30330-001-044/2 กลว้ยนาํวา้ Musa  sapientum  L. MUSACEAE ไมล้ม้ลุก

ลาํตน้อวบนาํสีเขียว ใบ

เดียวมีกา้นใบขนาดใหญ่

เสน้ใบเรียงตวัขนานกนั

ชดัเจน

หลงัอาคาร

ครอบครัว

ศิลปะ

7-30330-001-045/1 เฟืองฟ้า Bougainvillea spectabilis Willd. NYCTAGINACEAE ไมร้อเลือย
ดอกออกเป็นช่อตาม

ส่วนยอดออกตามซอกใบ
ขา้งหอศิลป์

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์  
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-046/1 นอ้ยหน่า Annona squamosa L. ANNONACEAE

ไมพุ่้มกึง

ไมต้น้

ขนาดเลก็

ใบเดียวเรียงสลบัรูปขอบ

ขนานหรือขอบขนาน

แกมใบหอกขอบใบเรียบ

ใบมีกลินเหมน็เขียว ผล

เป็นผลกลุ่มหนึงรังไข่มี

หนึงเมลด็ กลีบดอกและ

กลีบเลียงเป็นสีเขียว

หลงับา้นพกั

นกัเรียนศิลปะ

7-30330-001-047/10 กลว้ยไม้ Dendrobium  sp. ORCHIDACEAE กลว้ยไม้

ลาํตน้เกาะอยูต่ามตน้ไม ้

โดยใชร้ากยดึเกาะ ใบ

หนาสีเขียวและแข็งใบ

เป็นมนั ดอกมีกลินหอม

หลงัอาคาร

ประชา  

สมัพนัธ์

7-30330-001-048 พุดเวียน Tabernaemontana rostrata  Roxb. ex Wall. APOCYNACEAE ไมพุ่้ม

ลาํตน้มีนาํตาลอ่อน ไม้

พุ่มใบเดียวรูปหอกปลาย

แหลม ดอกสีขาว กลีบ

ดอกดา้นนอกหนา ดา้น

ในบาง ออกซอ้นกนั 

ดอกมีกลินหอม

ขา้งอาคาร 3

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-049/2 มะขาม Tamarindus  indica  L.
LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE
ไมต้น้

เปลือกสีนาํตาลดาํแตก

เป็นสะเก็ดตามยาว กิง

อ่อนมีขนใบประกอบ

ขนนกปลายคู่เรียงสลบั

ใบยอ่ยไม่มีกา้นใบเรียง

ตรงขา้มรูปขอบขนาน

โคนใบเบียว ดอกช่อ

กระจะสีสม้ผลเป็นฝัก

กลมรีโคง้ผลแหง้สีเทา

ถึงนาํตาล

หนา้หอ้งนาํ

หญิงอาคาร 2

7-30330-001-050/2 ออ้ยชา้ง Lannea coromandelica  (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE ไมต้น้

ลาํตน้สีเทาดาํหรือเทา

แดงใบประกอบขนนก

ปลายคีปลายใบแหลมมี

สีแดงอ่อนผลมนแบน

ทรงสีเหลียม

หลงัหอ้งนาํ

ชายอาคาร 1

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-051/1 ชบา Hibiscus rosa-sinensis  L. MALVACEAE ไมพุ่้มกึง

ไมต้น้

ขนาดเลก็

ลาํตน้สีเทา ไมต้น้ขนาด

กลาง ใบเดียวรูปหวัใจรี

ขอบจกัฟันเลือย กลีบ

ดอกบาง กา้นชูเกสรตวั

เมียยาว เกสรตวัผูจ้าํนวน

มาก

ขา้งหอศิลป์

7-30330-001-052 ชมพู่นาํดอกไม้ Syzygium jambos (L.) Alston MYRTACEAE ไมต้น้

ใบหนาเป็นมนั ผลเจริญ

มาจากฐานรองดอก 

ออกเป็นช่อ

ขา้งหอศิลป์

7-30330-001-053 แคบา้น Sesbania grandiflora (L.) Desv.
LEGUMINOSAE-

PAPILIONOIDEAE
ไมต้น้

ไมต้น้ใบประกอบใบ

ยอ่ยขนาดเลก็รูปไข่งู 

ดอกโตกลีบบาน

ขา้งอาคาร

ศิลปะดา้นทิศ

ใต้

7-30330-001-054/1 ยอป่า Morinda coreia  Ham. RUBIACEAE
ไมต้น้

ขนาดเลก็

ไมต้น้เปลือกสีนาํตาล

แดงแตกเป็นร่องลึก

ตามยาวใบมีหูใบ

ระหว่างคู่ใบดอกช่อ

กระจุกแน่นออกทีง่าม

ใบกลีบเลียงเชือมติดกนั

ขา้งอาคาร

ศิลปะดา้นทิศ

ใต้

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-055/1 พิกุล Mimusops elengi  L. SAPOTACEAE ไมต้น้

ใบเดียว เรียงสลบั รูปไข่

หรือรูปรี ใบหนาคลา้ย

หนงั ดอกเดียวหรือ

ออกเป็นกระจุก 2-6 ดอก

 ทีซอกใบ กลีบดอกสี

นวลแลว้เปลียนเป็นสี

นาํตาล กลินหอม ผลเป็น

ผลสด รูปไข่ สีเหลือง

หรือสม้ เมลด็สีนาํตาลดาํ

ดา้นหนา้หอ

ศิลป์ดา้นทิศ

เหนือ

7-30330-001-056/8 สิบสองปันนา Phoenix loureiri Kunth PALMAE ปาลม์

โคนกา้นใบมีหนามยาว

แหลม ใบประกอบผวิ

สากเรียวแหลม ลาํตน้สี

นาํตาลมองเห็นขอ้ซอ้น

กนัถี

หนา้หอ้งนาํ

หญิงขา้ง

อาคาร 2

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-057/1 มะเค็ด Catunaregam tomentosa  (Blume ex DC.) Tirveng. RUBIACEAE ไมพุ่้ม

ใบอ่อนกิงอ่อนมีขนอ่อน

สีนาํตาล มีหูใบอยู่

ระหว่างใบ มีหนาม

ออกเป็นคู่ตรงขา้มกนั 

ดอกเดียวออกทีซอกใบ 

กลีบดอกสีขาวมีกลิน

หอมผลทรงกลมสีเขียว 

มีขนอ่อนสีนาํตาล

ป่าขา้งกาํแพง

ดา้นทิศ

ตะวนัตก

โซน D

7-30330-001-058/1 สนเทศ Thuja orientalis L. CUPRESSACEAE
ไมต้น้

ขนาดเลก็

เกลด็ใบซอ้นกนัเป็นกาบ

สีเขียวอ่อน เห็นใบมี

ลกัษณะเป็นแผง

ดา้นหนา้       

เสาธงเก่า

7-30330-001-059/1 ขนุน Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE ไมต้น้

หลงัใบจะเรียบเป็นมนั

เนือใบเหนียวคลา้ยหนงั

นาํยางสีขาวขุ่น ผลเป็น

ผลรวม

ดา้นหนา้    

เสาธงใหม่

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-060 พุทรา Ziziphus mauritiana Lam. RHAMNACEAE ไมต้น้

ลาํตน้แตกเป็นเสน้ มี

หนามตามกิง ขอบใบ

หยกัฟันเลือยมีขน กลีบ

ดอกสีเขียวอ่อน ผลกลม

รีสด       มีเมลด็แข็ง

ขา้งเสาธง

ใหม่ดา้นทิศ

ตะวนัตก

7-30330-001-061/8 วาสนา Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. DRACAENACEAE ไมพุ่้ม

ลาํตน้กลมเป็นขอ้ถี ผิว

เปลือกลาํตน้สีนาํตาล ใบ

เดียวเรียวยาวปลายแหลม

ขอบใบเรียบผิวใบเกลียง 

เรียงซ้อนกนัเวียนรอบลาํตน้ 

ตวัใบโคง้งอ ออกดอกเป็น

ช่อตรงส่วนยอดของลาํตน้

ช่อดอกมีขนาดใหญ่เป็น

รูปทรงกลมช่อดอกยาวดอก

มีขนาดเลก็อยูร่วมกนัเป็น 

กลุ่มดอกมีสีขาวหรือเหลือง

อ่อนกลินหอมฉุน

หนา้หอ้งนาํ

หญิงขา้ง

อาคาร 2

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001

ทะเบียนพรรณไม้



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-062/20 มะม่วงหิมพานต์ Anacardium occidentale L. ANACARDIACEAE ไมต้น้

ไมเ้นืออ่อนมียางสีเหลือง

และเหนียวใส ใบและ

ดอกกลินฉุน ผลอ่อนสี

เขียว ผลแก่สุกสีเหลือง

หรือแดง ผลเจริญมาจาก

ฐานรองดอกสุกแลว้มี

กลินหอม  เมลด็รูปไต

แหง้ไม่แตก สีเทา

หลงัสหกรณ์

ร้านคา้

7-30330-001-063/2 กระถิน Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
LEGUMINOSAE-

MIMOSOIDEAE
ไมต้น้

ใบประกอบขนนกขยี

แลว้มีกลินเหมน็เขียว 

ดอกกระจุกกลมสีขาว

ออกทีง่ามใบใกลป้ลาย

กิงดอกยอ่ยจาํนวนมาก

ไม่มีกา้นดอกผลเป็น

ฝักยาวแบนแหง้แลว้แตก

ขา้งสนาม

วอลเลยบ์อล

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-064/1 ยคูาลิปตสั Eucalyptus  camaldulensis   Dehnh. MYRTACEAE ไมต้น้

ดอกช่อซีร่มสีขาวออกที

ง่ามใบกลีบดอกรูปครึง

วงกลมผนงัหนาผลแหง้

แตกเป็นรุปถว้ย มีเมลด็

จาํนวนมาก  เปลือกร่อน

เป็นแผน่บาง  ลาํตน้มีสี

ขาวนวล ใบเมือขยมีี

กลินหอม

ริมสระแดง

ดา้นทิศ

ตะวนัตก

7-30330-001-065/25 ไผร่วก Thyrsostachys siamensis Gamble
GRAMINEAE  

(POACEAE)
ไผ่

ตน้ใหม่เกิดซอ้นตน้เก่า

หนาแน่น ลาํตน้มีกาบ

หอ้หุม้ทีขอ้ ใบสีเขียวผวิ

ใบมีขน ปลายใบแหลม

เห็นเสน้ใบชดัเจน

หลงับา้นพกั

ครู หลงัที 2

7-30330-001-066/1 เหียง Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.ex Miq. DIPTEROCARPACEAE ไมต้น้

ลาํตน้แตกเป็นสะเก็ด

หนาและเป็นร่องลึก

ตามยาว ใบหนามีขนใบ

เป็นสนัแข็ง ดอกออกสี

ชมพอูอกเป็นช่อเดียว

สนาม

ฟุตบอลดา้น

ทิศเหนือ

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-067/5 สนประดิพทัธ์ Casuarina  junghuhniana  Miq. CASUARINACEAE ไมต้น้

ลาํตน้สีเทา ใบเรียวยาว

คลา้ยเสน้ดา้ยสามารถ

ถอดเป็นขอ้ได้

หนา้อาคาร 2

7-30330-001-068 ไผน่าํเตา้ Bambusa ventricosa McClure
GRAMINEAE 

(POACEAE)
ไผ่

ลาํตน้มีขอ้ปลอ้งทีถีและ

ป่องกลมโดยส่วนโคน

ของขอ้ปลอ้ง จะมีขนาด

ใหญ่กว่าปลาย ผวิใบมีขน

เห็นเสน้ใบชดัเจน

หนา้อาคาร  3

7-30330-001-069/10 โกสน Codiaeum variegatium  Blume EUPHORBIACEAE ไมพุ่้ม

ลาํตน้สีเทาใบเดียว ใบมี

หลายสี ดอกช่อยาว ผล

เลก็ขาว

หนา้อาคาร  3

7-30330-001-070/5 ว่านกาบหอย Tradescantia spathacea Stearn COMMELINACEAE ไมล้ม้ลุก

ดอกสีขาวเป็นช่อ ใบ

ประดบัสีม่วงแดงโต

เหมือนกาบหอยแครง 

อา้ปากเลก็นอ้ย

หนา้อาคาร  3

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-071
เข็มใหญ่,    

เข็มเศรษฐี
Ixora  grandifolia Zoll. & Moritzi RUBIACEAE ไมพุ่้ม

ดอกสีแดงออกเป็น

กระจุกทีปลายยอด ใบมี

ขนาดใหญ่เมือแก่จะโคง้

ลง

หนา้อาคาร

วิทย์

7-30330-001-072/1 เต่าร้าง Caryota bacsonensis Magalon PALMAE  (ARECACEAE) ปาลม์

ลาํตน้สีเขียว ใบประกอบ

ใบยอ่ยมีลกัษณะปลายใบ

เหมือนถกูฉีกแบ่งครึง 

ผลหอ้ยเป็นพางระยา้

หลงัอาคาร 2

7-30330-001-073/1 ปาลม์ออสตาลิส Livistona australis  (R.Br.) Mart. PALMAE  (ARECACEAE) ปาลม์  ลาํตน้ป่องเลก็นอ้ยสูง
หนา้อาคาร

วิทย์

7-30330-001-074/1 ว่านหางจระเข้ Aloe vera  (L.) Burm.f. ASPHODELACEAE ไมล้ม้ลุก
ใบมีหนามอยูบ่ริเวณขอบ

ใบดา้นในมีวุน้ใส

หนา้อาคาร

วิทย์

7-30330-001-075/1 แปรงลา้งขวด Callistemon lanceolatus DC. MYRTACEAE ไมต้น้

ลาํตน้แตกเป็นเสน้ใบมี

ขนาดเลก็ ใบคลา้ยรูปใบ

หอก หนา กิงโคง้หอ้ยลง

 ดอกมีสีแดงออกตาม

ซอกใบ

หนา้อาคาร

วิทย์

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-076/2 พลบัพลึงตีนเป็ด Hymenocallis littoralis  Salisb. AMARYLLIDACEAE ไมล้ม้ลุก

ใบเป็นรูปดาบหนา อวบ

นาํ  ผวิใบมนัสีเขียวเขม้ 

ดอกออกทียอด เป็นซีร่ม

สีขาว กา้นชูเกสรตวัผูย้าว

  อบัละอองเรณูเป็นกระ

เปารูปไข่ปลายแหลมยาว

 กลีบดอกสีขาวเป็น

หลอดแยกปลายเป็นเสน้

ยาว

หลงัอาคาร

ประชา

สมัพนัธ์

7-30330-001-077 ชอ้งนาง Thunbergia affinis S. Moore ACANTHACEAE ไมพุ่้ม

ดอกสีม่วงเขม้ป็นหลอด

กลีบเลียงเป็นกาบสีเขียว

อ่อนสองกาบ ดอกร่วง

ง่าย ใบเมือขยมีีกลินเหมน็

เขียว

หลงัอาคาร

ประชา

สมัพนัธ์

7-30330-001-078 เอืองทอง Sanchezia speciosa  Leonard ACANTHACEAE ไมพุ่้ม

ลาํตน้หนา้ตดัเป็น

สีเหลียมใบโคง้ลง แผน่

ใบเป็นคลืนเลก็นอ้ย เสน้

ใบสีเขียวอ่อน

หนา้อาคาร

ประชา

สมัพนัธ์

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001

ทะเบียนพรรณไม้



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-079/6 หมากเขียว Ptychosperma macarthurii  H. Wendl. PALMAE ปาลม์

ตน้แตกหน่อเป็นกอมีขอ้

ปลอ้งสีเขียว ใบเป็นแบบ

ขนนกใบแผเ่ป็นกาบหุม้

ลาํตน้ ดอกออกเป็นช่อ 

ผลอ่อนสีเขียวอ่อนนวล

ผลแก่สีแดง

หนา้

หอประชุม

7-30330-001-080/1 โมกมนั Wrightia arborea  (Dennst.) Mabb.   APOCYNACEAE ไมต้น้

มีนาํยางเหนียวสีขาว  

โคนดอกเชือมติดกนัเป็น

รูปร่างคลา้ยระฆงั มีขน 

โคนหลอดป่องเป็น

กระเปาะ ดอกสีขาว

หนา้

หอประชุม

7-30330-001-081/1 นนทรี Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K.Heyne
LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE
ไมต้น้

ดอกสีเหลืองออกทีปลาย

ยอด ฝักเมือแหง้จะติดอยู่

บนช่อไม่ร่วง

หนา้อาคาร 

คหกรรม

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-082/3 สะเดา Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis  Valeton MELIACEAE ไมต้น้

ใบประกอบขนนกชนั

เดียวปลายคี ใบยอ่ยตรง

ปลายไม่สมบูรณ์ เรียง

เวียนกระจุกตรงปลายกิง 

เปลือกสีนาํตาลเทาแตก

เป็นร่องลึก ดอกช่อแยก

แขนงออกทีซอกใบใกล้

ปลายกิง ดอกสีขาวหรือสี

เหลืองอ่อนใบมีรสขม

หลงัสหกรณ์

ร้านคา้

7-30330-001-083/3 กระถินณรงค์ Acacia auriculaeformis  A.Cunn. ex Benth.
LEGUMINOSAE-

MIMOSOIDEAE
ไมต้น้

กิงเปลียนเป็นใบปลาย

โคง้รูปเคียวเป็นมนั ดอก

ช่อสีเหลือง ผลเป็นฝัก

แบนโคง้งอเป็นวง 2 -3 วง

ดา้นหลงั

หอประชุม

ดา้นทิศเหนือ

7-30330-001-084/1 ปัตตาเวีย Jatropha integerrima Jacq. EUPHORBIACEAE ไมพุ่้ม      

โคนใบโคง้มีหูเป็นเสน้

แหลม มีนาํยางใส ดอกสี

ชมพบูานเยน็ ผลมีสามพู

 ลาํตน้มีรูอากาศ

ขา้งอาคาร 

คหกรรมดา้น

ทิศตะวนัออก

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-085/4 ติวขน Cratoxylum formosum  (Jack) Dyer subsp. Pruniflorum (Kurz) Gogel.
GUTTIFERAE 

(CLUSIACEAE)
ไมต้น้

เปลือกสีนาํตาลดาํแตก

เป็นสะเก็ดกิงเปลียนรูป

เป็นหนามใบอ่อนสีแดง

อมชมพดูอกสีชมพผูวิ

ดา้นนอกมีขนมีกลินหอม

โรงอาหาร

ขา้งอาคาร

อุตสาหกรรม

7-30330-001-086/1 แสงจนัทน์ Pisonia grandis R.Br. NYCTAGINACEAE
ไมต้น้

ขนาดเลก็

 ผิวเปลือกลาํตน้สีขาวเทาผิว

ลาํตน้เรียบลาํตน้และกิง

เจริญออกไปรอบตน้ใบสี

เหลืองอมเขียวอ่อนปลายใบ

แหลมขอบใบเรียบใบเป็นใบ

เดียวแตกออกตามขอ้ ของกิง 

เนือใบมองเห็นเส้นใบไดช้ดั

ใบบางนิมดอกออกเป็นช่อ

ออกตามปลายยอด ดอก

ประกอบดว้ยดอกเลก็ๆติด

อยูที่กา้นดอกมี 5 กลีบสีขาว

ช่อดอกจะออกตามปลายยอด

อาคาร

อุตสาหกรรม

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001

ทะเบียนพรรณไม้



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-087/3 จนัทน์ผา Dracaena lourieri Gagnep DRACAENACEAE ไมพุ่้ม

ใบรูปขอบขนานปลาย

แหลมยาว ออกเวียนรอบ

ลาํตน้ ลาํตน้เห็นรอยแผล

ใบซอ้นกนัถี ดอกเลก็สี

ขาวเป็นช่อพวงโต ผล

เป็นพวงคลา้ยหมากเลก็ๆ

หนา้อาคาร4 

ดา้นทิศเหนือ

7-30330-001-088/3 ฉนวน Dalbergia nigrescens Kurz
LEGUMINOSAE-

PAPILIONOIDEAE
ไมต้น้

ลาํตน้เรียบสีเทา  กิงอ่อน

มีหนาม  ใบประกอบ สี

เขียวนวล  ฝักแหง้สีดาํ  

ปลายและโคนแหลม

ขา้งอาคาร

ภูมิปัญญา

ดา้นทิศ

ตะวนัออก

7-30330-001-089/1 แคฝรัง Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.
LEGUMINOSAE-

PAPILIONOIDEAE
ไมต้น้

ดอกช่อสีขาว  ออกดอก

ตามกิง มีกลีบดอกแบบ

ถวั เมือติดดอกใบจะร่วง

หมด

ขา้งอาคาร

วิทยด์า้นทิศ

ตะวนัตก

7-30330-001-090/1 ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE ไมต้น้

เปลือกตน้สีเทา ใบเดียว

บาง  สีเขียวมนั ปลาย

เรียวแหลม ออกสลบั  

เสน้โคนใบมีต่อม

บริเวณ       

โรงจอดรถ

ครูดา้นทิศ

ตะวนัตก

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001

ทะเบียนพรรณไม้



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-091/1 ปาลม์แชมเปญ Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore PALMAE ปาลม์

ลาํตน้อว้น  เป็นขอ้ปลอ้ง

ถีสีนาํตาล  ออกดอกเป็น

ช่อ ใบประกอบชนัเดียว 

ใบเป็นรูปแถบยาวไม่มี

กา้นใบยอ่ย

ดา้นหนา้

อาคาร 1

7-30330-001-092/1 เอืองหมายนา Costus speciosus  (Koen.) Sm. COSTACEAE ไมล้ม้ลุก

ไมล้ม้ลุก ใบเดียว เรียง

เวียนรอบกิง รูปรี ดอกช่อ

 สีแดง ออกทีปลายกิง

ดา้นหนา้

อาคาร 1

7-30330-001-093/1 กระพีเขาควาย Dalbergia cultrata Graham ex Benth.
LEGUMINOSAE-

PAPILIONOIDEAE
ไมต้น้

ใบประกอบขนนกชนั

เดียว ลาํตน้เปลาตรง 

เปลือกแตกเป็นสะเก็ด มี

รอยตะปุ่มตืนทวัลาํตน้ 

ดอกออกเป็นช่อกระจะสี

ขาวทีปลายยอด พร้อม

กบัแตกยอดใหม่ ฝัก

แบนปลายมน โคนแหลม

 มีเมลด็ 1-2 แมลด็

ดา้นหลงั

อาคารสืบ

สานอนุรักษ์

ภูมิปัญญา

ทอ้งถิน

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001

ทะเบียนพรรณไม้



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-094/1 มะม่วงหวัแมงวนั Buchanania lanzan Spreng. ANACARDIACEAE ไมต้น้

ลาํตน้เปลาตรงเรือนยอด

เป็นพุ่มกลมทึบตามกา้น

และกิงอ่อนมีขนยาวๆ

ทวัไป เปลือกสีเทาแก่

หรือดาํ แตกเป็นร่องหรือ

เป็นสะเก็ดยาวๆ ตามลาํ

ตน้ ใบเป็นใบเดียวรูป

ขอบขนานแกมรูปไข่

กลบัโคนใบสอบ ปลาย

ใบมน หรือสอบแหลม 

เนือใบหนา หลงัใบเกลียง

 ทอ้งใบมีขนสากๆ มาก

ตามเสน้กลางใบ บดอก

ออกเป็นช่อตามปลายกิง

 ทงักลีบดอกและกลีบ

รองกลีบดอกมีอยา่งละ 5

ดา้นหนา้

อาคาร1

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-095/3 ลีลาวดีใบลกูศร Plumeria sp. APOCYNACEAE ไมพุ่้ม

ไมพุ่้มทุกส่วนมีนาํยาง

ขาวใบเดียวเรียงสลบัรูป

ขอบขนานปลายโคง้

ป้านออกเป็นสามเหลียม

คลา้ยหวัลกูศรแผน่ใบ

หนาเป็นมนัโคนใบสอบ

ขอบใบเรียบดอก

ออกเป็นช่อทีปลายกิงมี

กลินหอมอ่อนสีขาว

ดา้นหนา้

อาคาร 1

7-30330-001-096 ชิงชนั Dalbergia oliveri  Gamble
LEGUMINOSAE-

PAPILIONOIDEAE
ไมต้น้

เปลือกลาํตน้หนาสีเทา

กระเทาะล่อนเป็นแผ่นขนาด

เลก็ ใบเป็นใบประกอบรูป

ใบขอบขนานแกมรูปหอก

ยอดและใบอ่อนออกสีแดง

เกลียงและมีขนเลก็นอ้ย ดอก

ออกเป้นช่อตามปลายกิง ฝัก

แบนแผ่เป้นปีก ยาวรี มีเมลด็

เดียว ลกัษณะคลา้ยรูปไต สี

นาํตาล

ดา้นหนา้

อาคาร 4

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-097/1 ปาลม์มงกุฎ Pritchardia pacifica Seem. & Wendl.

                       

PALMAE        

(ARECACEAE)

ปาลม์

ลาํตน้ตงัตรงและเกลียง

เรียว ใบเป็นรูปพดัมีสี

เขียวอ่อนและเป็นมนั ใต้

ใบเป็นสีเงินนิดๆ ขนาด

ของทางใบยาว ดอกออก

ดอกเป็นช่อๆดอกมีสี

เหลืองอมนาํตาล

ดา้นหลงั

อาคาร 1

7-30330-001-098/1 ปาลม์ชวา Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.

                       

PALMAE        

(ARECACEAE)

ปาลม์

ลาํตน้ตงัตรง ขอ้ถีผวิมนั 

รอบขอ้ทีมีใบจะมีกาบสี

นาํตาลหุม้ กิงใบมีหนาม

ดา้นหนา้

อาคาร 1

7-30330-001-099/1 พวงแสด Pyrostegia venusta  (Ker Gawl.) Miers BIGNONIACEAE ไมเ้ถาเลือย

ลาํตน้เลือยเป็นเครือ 

ดอกออกเป็นช่อสีแสด 

ใบประกอบมี 3 ใบ ที

ซอกใบ ใบจะเปลียนเป็น

มือจบั

ดา้นหลงั

อาคาร 1

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-100/3 การเวก Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE ไมเ้ลือย

ไมเ้ลือย มีเนือไม ้ใบ

เดียวผวิใบมนัเรียงสลบั 

มีมือเกาะเป็นตะขอ ดอก

เดียว ดอกอ่อนสีเขียว 

แก่สีเหลือง มีกลินหอม  

ผลกลุ่ม เมือสุกมีสีเหลือง

ดา้นหลงั

อาคาร 1
 

7-30330-001-101/3 พลบัพลึง Crinum asiaticum  L. AMARYLIDACEAE ไมล้ม้ลุก

ป็นไมล้ม้ลุกอายหุลายปี

ขึนเป็นกอทรงพุ่มเตีย

ขนาดกลางทรงพุ่มโปร่ง

มีหวัใตดิ้นและมีทีเห็นว่า

เป็นลาํตน้แทจ้ริงเป็น

กาบใบทีอดักนัแน่น

บริเวณ

อาคารสืบ

สานอนุรักษ์

ภูมิปัญญา

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001

ทะเบียนพรรณไม้



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-102/1 พุดจีบ Tabernaemontana divaricata (L.) R. Br. ex Roem. & Schult. APOCYNACEAE ไมพุ่้ม

มีนาํยางสีขาว ใบเดียว

มนับาง ดอกช่อกระจุกสี

ขาวมีกลินหอมตอน

กลางคืน ออกทีซอกใบ

หรือปลายกิง กลีบดอก

เชือมติดกนัเป็นหลอด

ปลายแยกเป็น 5 แฉก

ดา้นหลงั

หอ้งสมุด

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-103 ราชาวดี Buddleja paniculata Wall. BUDDLEJACEAE ไมพุ่้ม

เป็นไมเ้ถาเนือแข็ง เลือย

ไดไ้กลถึง 8 เมตร คลา้ย

รสสุคนธข์าวแต่มีกลีบ

เลียงสีแดง ใบเป็นรูปรี 

รูปไข่กลบั หรือขอบ

ขนาน ขอบจกัตืน ผวิใบ

สาก สีเขียวอ่อน ดอก

เป็นช่อทีปลายกิงหรือ

ซอกใบใกลป้ลายกิง 3 - 8

 ดอก สีขาวหรือขาวอม

ชมพ ูดอกบานเกือบ

พร้อมกนัทงัช่อ ส่งกลิน

หอมช่วงเวลากลางคืน

ดา้นหลงั

หอ้งสมุด

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-104 สายหยดุ Friesodielsia fornicata (Roxb.) D.Das ANNONACEAE
ไมต้น้

ขนาดกลาง

ไมย้นืตน้ขนาดกลาง กิง

อ่อนเป็นเหลียมมีขนปก

คลุม เป็นตน้ไมที้มีใบ

เป็นพุ่มโปร่ง ลาํตน้และ

กิงกา้นอ่อนลู่ลมไดง่้าย 

ใบเป็นใบเดียว ออกใบ

เป็นคู่เรียงสลบักนัไป ใบ

มนสอบไปทางปลาย 

ขอบใบหยกัผวิใบระคาย

มือเสน้ใบนูน เด่นชดั

ทางดา้นล่าง ดอกสีขาว

ขนาดเลก็ ออกเป็นช่อ

ช่อหนึง ๆ ยาวประมาณ 

6-8 ซม.

ดา้นหลงั

อาคาร 1

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-105 คดัเคา้เครือ Oxyceros horridus Lour. RUBIACEAE

ไมเ้ลือย

กึงไมย้นื

ตน้

ลาํตน้เลือยเกาะเกียวสิง

อืน มีหนามตามลาํตน้ ใบ

เดียวออกตรงขา้มเป็นคู่ 

ดอกออกเป็นช่อสีขาว มี

หนามอยูบ่ริเวณซอกใบ

ดา้นหลงั

อาคาร 1

7-30330-001-106 พุดนาํบุศย์ Gardenia carinata Wall. RUBIACEAE ไมร้อเลือย

ดอกเป็นหลอดยาวปลาย

แยก 7-9 แฉก มีสีสม้

เหลืองมีกลินหอมฉุน

กลีบดอกหุบลง

ดา้นหลงั

อาคาร 1

7-30330-001-107 ลาํดวน Melodorum fruticosum Lour. ANNONACEAE ไมพุ่้ม

ใบเป็นใบประกอบเห็น

กา้นใบชดัเจน แผน่ใบ

หนา สีเขียวเขม้ ดอกสี

เหลืองหอ้ยดอกลง

ดา้นหลงั

อาคาร 1

7-30330-001-108 อบเชย Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet LAURACEAE ไมต้น้

เปลือกลาํตน้มีกลินหอม

อ่อน มีเสน้ใบ 3 เสน้ 

ออกจากโคนใบ แผน่ใบ

หนา ผวิใบมนั แตกยอด

อ่อนสีชมพแูดง

ดา้นหลงั

อาคาร 1

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-109/1 จาํปี Michelia alba  DC. MAGNOLIACEAE ไมต้น้

ไมต้น้ ใบเดียวเรียงสลบั  

รูปขอบขนานแกมใบ

หอก ดอกเดียวออกที

ซอกใบ สีขาว มีกลินหอม

 ผลยอ่ยรูปทรงเกือบกลม

 มกัไม่ติดผล

ดา้นหลงั 

อาคาร 1

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-110/2 ตูมกา Strychnos nux-blanda A.W. Hill STRYCHNCEAE ไมต้น้

เปลือกตน้สีเทาอมเหลือง 

เกลียง ใบเดียว เรียงตรง

ขา้ม ผวิมนัเรียบ สีเขียว

เขม้ค่อนขา้งกวา้งหรือ

กลม ปลายใบมนหรือ

เรียวแหลม จะมีติงหนาม

 โคนใบแหลม หรือเวา้

รูปหวัใจเลก็นอ้ย มีเสน้

ใบตามยาวคมชดั 3-5 เสน้

 เสน้กลางใบดา้นบนแบน

 หรือเป็นร่องตืนๆ

ดา้นล่างนูน เกลียง ดอก

ช่อออกทีซอกใบแบบ

กระจุกแยกแขนง ตาม

ยอดหรือปลายกิง มีดอก

จาํนวนมาก

ริมถนนหนา้

อาคาร4ดา้น

ทิศเหนือ

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-111/1 มะกอก Spondias  pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE ไมต้น้

ลาํตน้เปลาตรง เปลือกลาํ

ตน้ไม่เรียบมีปุ่มตามผวิ

ของลาํตน้ ใบประกอบ

แบบขนกผวิใบมนั  ผล

คลา้ยรูปไข่มีสีเขียวแก่

ลานมะค่า

ขา้งอาคาร1

ดา้นทิศ

ตะวนัตก

7-30330-001-112/1 งิว Bombax anceps  Pierre var. Anceps BOMBACACEAE ไมต้น้

ลาํตน้มีหนาม กลีบดอก

สีขาว เกสรตวัผูจ้าํนวน

มาก ใบประกอบแบบนิว

มือ มีใบยอ่ย 5 ใบ กลีบ

เลียงสีเขียวอ่อนแข็ง

หลงับา้นพกั

ครูหลงัสุดทา้ย

7-30330-001-113/2 หูกวาง Terninalia catappa L. COMBRETACEAE ไมต้น้

เปลือกสีเทาหรือนาํตาล

เทาแตกเป็นสะเก็ดเลก็ๆ 

ใบเป็นใบประกอบแบบ

ขนนกหลงัใบสีเขียวเขม้

ทอ้งใบสีจางกว่า แผน่ใบ

ยอ่ยรูปขอบขนาน

ลานระหว่าง

อาคาร2และ3

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-114/1 มะละกอ Carica papaya  L. CARICACEAE
ไมต้น้

ขนาดเลก็

แตกเป้นเสน้ความยาวตืน

 ใบเดียวแผน่ใบหนาป็น

มนั ดอกข่อเชิงลดออก

กระจุกทีปลายยอด ผล

รูปกลมรีดา้นขา้งแบน

สนัคม

ขา้งบา้นพกัครู

7-30330-001-115/1 ตะขบป่า Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. FLACOURTIACEAE
ไมพุ่้ม

หรือไมต้น้

ลาํตน้และกิงใหญ่ๆมี

หนามแหลม กิงอ่อนมี

หนามแหลมตามซอกใบ

ปลายกิงโคง้ลง เปลือกสี

เหลืองอมเทาแตกเป็น

ร่องลึก

หลงับา้นพกั

ครู หลงัอาคาร

 4

7-30330-001-116/1 หมีเหมน็ Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Rob. LAURACEAE ไมต้น้

ดอกช่อแบบซีร่มออก

ตามซอกใบ ดอกแยกเพศ 

เปลือกลาํตน้เรียบสีเทา 

เป็นใบเดียวมกัออกเป็น

กลุ่มหนาแน่นทีปลายกิง

ขยแีลว้มีกลินหอม

ขา้งลานธรรม

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-117/1 มะค่าโมง Afzelia xylocarpa  (Kurz) Craib
LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE
ไมต้น้

เปลือกลาํตน้สีนาํตาล

อ่อน ใบแป็นช่อเรียง

สลบักนั ดอกออกเป็นช่อ

แตกแขนงทีปลายกิง ฝัก

มีลกัษณะแบนมีเปลือก

และเมลด็ทีแข็ง

ดา้นหลงั

ภูมิปํญญา

7-30330-001-118/1 มะกอกเกลือน Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE ไมต้น้

เปลือกลาํตน้แตกเป็น

สะเก็ด ใบประกอบขนก

ปลายคีเป็นรูปไข่ปลาย

ติงแหลมขอบจกัฟันเลือย

 ดอกช่อเชิงลดสีขาว ผล

มีกลีบเลียงติดทน เมลด็

เป็นรูบกระสวย

ขา้งโรง

อาหารดา้น

ทิศตะวนัตก

7-30330-001-119/1 โพ Ficus religiosa  L. MORACEAE ไมต้น้

มีนาํยางสีขาว ใบเดียว

เรียงเวียนสลบั รูปไข่ใบ

มีลกัษณะปลายใบแหลม

โคนใบเป็นรูปหวัใจ 

ขอบใบเรียบ

ลานธรรม

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-120/5 เหมือดโลด Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. EUPHORBIACEAE ไมต้น้

ลาํตน้แตกเป็นร่องลึก

ตามยาว แผน่ใบหนามี

ขนทางดา้นทอ้งใบและ

ยอดอ่อน ช่อดอกออกที

ซอกใบ ผลกลมรีปลาย

แหลมมีขนสีนาํตาลอม

เหลืองหม่นปกคลุม

หนา้อาคาร 4 

 ดา้นติด

กาํแพงทิศ

ตะวนัตก

7-30330-001-121 มะคงัแดง Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. RUBIACEAE ไมต้น้

ลาํตน้มีขนนุ่มๆเหมือน

กาํมะหย ีสีนาํตาลแดง 

โคนตน้และกิงมมีหนาม

หลงัสหกรณ์

ร้านคา้ทิศ

ตะวนัตก

7-30330-001-122/1 ลาํไย Dimocarpus longan  Lour. subsp. longan  var. longan SAPINDACEAE ไมต้น้

ไมต้น้ ใบประกอบแบบ

ขนนก เรียงสลบั ดอกช่อ

แยกแขนง กลีบดอกสี

นวล ออกทีปลายกิง ผล

สด รูปกลม สีนาํตาล

หลงับา้นพกัครู

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-123/2 หวา้ Syzygium  cumini (L.) Skeels MYRTACEAE ไมต้น้

เปลือกเรียบสีเทาแกม

ขาวแผน่ใบกึงหนาคลา้ย

แผน่หนงัเกลียงทงัสอง

ดา้น ช่อดอกแบบช่อแยก

แขนงใบประดบัรูป

สามเหลียมใบประดบัยอ่ย

เลก็มาก ดอกสีเหลือง

อ่อนออกทีซอกใบและ

ปลายกิง ผลสุกม่วงดาํ

ขา้งโรงจอดรถ

7-30330-001-124 หางกระรอกแดง Acalypha hispida Burm.f. EUPHORBIACEAE ไมพุ่้ม

เกสรเพศเมียมีสีแดงยาว

ออกเป็นกระจุก ดอก

เรียงบนแกนช่อทียาว

เกสรเพศเมียสีแดงเด่น

ขา้งบา้นพกัครู

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-125/1 อญัชนั Clitoria ternatea L.
LEGUMINOSAE-

PAPILIONOIDEAE
ไมเ้ลือย

ไมเ้ถา ลาํตน้มีขนนุ่ม ใบ

เป็นใบประกอบ ออกดอก

เดียวๆ รูปทรงคลา้ยฝา

หอย กลีบดอกผวิยน่รูป

มนกล มปลายเวา้เป็น

แอ่งตรงกลางมีสีเหลือง 

ผลเป็นฝักคลา้ยฝักถวั

หนา้บา้นพกั

ครูหลงัที 2

7-30330-001-126/1 ชะพลู Piper sarmentosum Roxb. PIPERACEAE ไมล้ม้ลุก
ใบมีสีเขียวเขม้และมี

ลกัษณะมนัเงา

หลงับา้นพกั

ครูหลงัที 4

7-30330-001-127/1 ทองอุไร Tecoma stans (L.) Hunth. BIGNONIACEAE ไมพุ่้ม

ใบประกอบแบบขนนก 

เรียงตรงขา้มกนั ขอบใบ

จกัฟันเลือย ดอกช่อสี

เหลืองสด ผลเป็นฝักยาว

ปลายแหลม เมลด็มีเยอื   

สีขาวหุม้

หนา้บา้นพกั

ครูหลงัที 1

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-128 มะขามเทศ Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.
LEGUMINOSAE-

MIMOSOIDEAE
ไมต้น้

ลาํตน้และกิงมีหนามหูใบ

เป็นหนาม ผลออกเป็น

ฝักงอ สีเขียวแกมชมพู

หนา้บา้นพกั

ครูหลงัที 3

7-30330-001-129 มะยม Phyllanthus  acidus  (L.) Skeels EUPHORBIACEAE ไมต้น้

ลาํตน้มีรอยแผล ใบเดียว 

เรียงสลบั รูปไข่เบียว

หรือรูปไข่แกมขอบ

ขนาน ดอกช่อกระจะ

ออกตามกิง ออกทีซอก

ใบหรือกิงกา้น แยกเพศ

อยูบ่นตน้เดียวกนั กลีบ

ดอกสีแดง ผวิเป็นสนัผล

แบบเบอรีมีเมลด็เดียว 

รสชาติเปรียว

หนา้บา้นพกั

ครูหลงัสีม่วง

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-130/1 ฝรัง Psidium guajava  L. MYRTACEAE
ไมต้น้

ขนาดเลก็

เปลือกลาํตน้สีเทาขาว 

ลกัษณะเรียบ แตกล่อน

เป็นสะเก็ดบางๆ ผวิมนั 

ใบอ่อนมีขนใบมี

ลกัษณะหยาบ มีการเรียง

ตวัแบบตรงขา้ม รูปร่างรี

 ปลายใบแหลม ผลเป็น

ผลเดียว ผลอ่อนสีเขียว 

ผลแก่สีเหลือง ปลายผล

มีกลีบเลียงติดทน สุกมี

กลินหอม

ขา้งบา้นพกั

ครูหลงัที 3

7-30330-001-131/1 ทานตะวนั Helianthus   annuus  L.
    COMPOSITAE    

(ASTERACEAE)
ไมล้ม้ลุก

ลาํตน้และใบมีขนอ่อนสี

ขาวปกคลุม ฐานรอง

ดอกใหญ่เป็นรูปจาน มี

ดอกวงนอกและวงใน 

ดอกวงนอกมีกลีบดอกสี

เหลืองสด เมลด็แหง้ไม่

แตก

ขา้งอาคาร

เรียน

วิทยาศาสตร์

ดา้นทิศ

ตะวนัตก

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-132/1 เปราะป่า Kaempferia marginata  Carey ZINGIBERACEAE ไมล้ม้ลุก

ใบสองใบรูปกลม แบน

ราบกบัพืนดิน ดอกสีขาว

เกิดแทรกระหว่างใบทงั

สอง ลาํตน้ใตดิ้นมีกลิน

หอม

ในป่าโซน D

 ทิศตะวนัตก

หลงัสหกรณ์

7-30330-001-133/1 เลบ็มือนาง Quisqualis indica  L. COMBRETACEAE ไมร้อเลือย

ไมร้อเลือย ลาํตน้มีหนาม 

 ใบบางมนั เสน้ใบ

ชดัเจนดอกเป็นหลอด

ยาวปลายแยกเป็น 5 กลีบ

 มีสีแดงและสีชมพอู่อน 

ดอกมีกลินหอม

ซุม้หลงัหอ้ง

ถ่ายเอกสาร

อาคาร 1

7-30330-001-134/1 โสมไทย,โสมคน Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. PORTULACACEAE ไมล้ม้ลุก

ไมล้ม้ลุกมีรากสะสม

อาหาร  ลาํตน้อวบนาํ  

เป็นเหลียม เมือมีอายุ

มากขึนเหลียมจะหายไป 

ใบสีเขียวอ่อน กลีบดอก

สีชมพ ู5 กลีบ ผลมีเมลด็

จาํนวนมาก

หลงับา้นพกั

ครูบริเวณ

เรือนเพาะชาํ

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-135/1 ยอ,ยอบา้น Morinda  citrifolia  L. RUBIACEAE ไมต้น้

ใบสีเขียวเขม้หนามนัเงา 

ลาํตน้แตกเป็นเสน้บางๆ 

ดอกสีขาวเป็นหลอด

ปลายแยก 5 กลีบ เกสร

เพศเมียปลายแบนแยก

สองแฉก ผลรวมสีเขียว 

มีกลินเหมน็เขียว

หลงับา้นพกั

ครูติดป่า

ทานตะวนั

7-30330-001-136/1 ตอ้ยติง Ruellia  tuberosa  L. ACANTHACEAE ไมล้ม้ลุก

ดอกสีม่วงอ่อน บาน

เวลาสาย โคนเชือมปลาย

แยก 5 แฉก กลีบเลียงเป็น

เสน้ยาว 5 เสน้ ผลรูป

ทรงกระบอกปลายแหลม

 ฝักแหง้แตกเมือโดน

ความชืน มีรากสะสม

อาหาร

ขา้งโรง

อาหารดา้น     

 ทิศเหนือ

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-137/1 โหระพา Ocimum basilicum  L. LABIATAE ไมล้ม้ลุก

ลาํตน้แตกเป็นร่องลึก

ตามยาวตืนๆ กิงอ่อนมีสี

ม่วง กลีบเลียงสีม่วง ทุก

ส่วนมีกลินหอม ดอก

ออกเป็นช่อกระจุกทียอด

หลงับา้นพกั

ครูติดป่า

มะม่วง

7-30330-001-138/1 มนัสาํปะหลงั Manihot esculenta  Crantz EUPHORBIACEAE ไมล้ม้ลุก

รากสะสมอาหาร โคน

ใบนูน เมือใบหลุดจะทิง

แผลยนืออกมา กา้นใบ

ยาว ใบเดียวเวา้ลึก 7- 9  

แฉก ดอกสีชมพอูมแดง

ชาํ กา้นผลยาว ผลเดียวมี

สนันูน 5 สนั

ขา้งสระแดง

ดา้นทิศ

ตะวนัตก

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-139/1 ขา้วโพด Zea mays L. GRAMINEAE (POACEAE) ไมล้ม้ลุก

ใบเป็นกาบโอบลาํตน้ ลาํ

ตน้กลวงมีไสสี้ขาว เกสร

เพศผูเ้ป็นช่อออกทียอด 

เกสรเพศเมียอยูบ่นแกน

ออกทีซอกใบ มีกาบ

ห่อหุม้ ยอดเกสรเพศมี

เด่นเป็นไหมยาวยนื

ออกมาจากกาบห่อหุม้     

 มีรากคาํจุน

สวนหยอ่ม

หนา้อาคาร

อุตสาหกรรม

7-30330-001-140/1 เศรษฐีเรือนนอก Chlorophytum bichetil ( Karre ) Backe LILIACEAE ไมล้ม้ลุก

มีรากสะสมอาหารเป็น

กระจุก  ลาํตน้สนั ใบ

ออกซอ้นกนัทีโคนตน้ 

ขอบใบสีขาว แนวกลาง

ใบสีเขียว ช่อดอกกระจะ

 ดอกสีขาวออกจากกลาง

กอ

สวนหยอ่ม

หนา้อาคาร 

คหกรรม

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001



รหัสพรรณไม้ ชือพนืเมอืง ชือวทิยาศาสตร์ ชือวงศ์
ลกัษณะ

วสัิย
ลกัษณะเด่นของพชื บริเวณทีพบ การตรวจสอบ

7-30330-001-141/1
พวงชมพ ู, 

ชมพพูวง
Antigonon leptopus Hook. & Arn. POLYGONACEAE ไมเ้ลือย

ไมเ้ลือย ใบบางรูปหวัใจ 

ใบโคนเวา้ ดอกช่อออกที

ยอด สีชมพ ู5 กลีบ  มีมือ

จบั มีหวัใตดิ้น

หนา้บา้นพกั

ครูหลงัที 2

7-30330-001-142/1 แมงลกั Ocimum americanum  L.
LABIATAE 

(LAMIACEAE)
ไมล้ม้ลุก

ลาํตน้มีขนอ่อนสีขาว 

ดอกออกเป็นช่อทีปลาย

ยอด ใบมีกลินหอม

หลงับา้นพกั

ครูหลงัที  7

7-30330-001-143/1 พริกชีฟ้า Capsicum annuum  L. var. acuminatum  Fingerh. SOLANACEAE ไมล้ม้ลุก

ดอกสีขาว หอ้ยลงดิน 

กลีบเลียงเชือมเป็น

หลอดปลายแยกเลก็นอ้ย

 กลีบดอก 5 กลีบเกสร

เพศผู ้5 อนั  ดอกหอ้ยลง

ดิน ผลอ่อนสีเขียวอ่อน 

ผลแก่สีแดงชีขึนฟ้า

หลงับา้นพกั

ครูหลงัที  8

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียน  เสิงสาง     จงัหวดั  นครราชสีมา     รหัสสมาชิก 7-30330-001


