


ไมยืนตน



อินทนิลน้ํา(Lagerstroemia  speciosa(L.)Pers.)

ทรงลําตนแผกลมขนาดทรงพุม 4-5 เมตร สูง 8-24
เมตร ลาํตนสีเทาปนดํา เปนตะปุมตะปาเปลือกลอกเปน
สะเก็ด ผลัดใบ ดอกสีมวง ชมพู ขาว ดอกออกที่ปลายกิ่ง
ดอกมากเดือน ม.ีค.-ม.ิย. เกือบตลอดป

สถานที่ : บริเวณสวนริมคลองฝงสหกรณ

สรรพคุณ : ใบตมน้ําดืม่แก
ปสสาวะพิการ แกเบาหวาน



 ตะแบก(Lagerstroemia floribunda Jack.)
ลําตนรูปไข สูง 15-30 เมตร ขนาดทรงพุม 5-7 เมตร ลําตนสีเทามัน มรีอยวงขาว 
ใบสีเขียวนวลเปนมัน ผลัดใบ ดอกสีมวงปนชมพูแลวเปลี่ยนเปนสีขาว ออกดอกเดือน 
ก.ค.-ก.ย. เกือบตลอดป ชอบแสงแดดเต็มวัน

สถานที่ : บริเวณสวนริมคลองฝงสหกรณ



แสงจันทร (Pisonia grandis R.Br.)

ทรงพุมแผกวางขนาด 2-4 เมตรสูง 5-6 
เมตรลําตนสีน้ําตาลออน ใบสีเหลืองออน
อมเขียว ปลูกในที่ไดรับแดดเต็มวัน

สถานที่ : บริเวณหนาตึก 7

สถานที่ : บริเวณสวนบูรณาการขางอาคารอํานวยการ



ทรงพุมกลม ขนาดทรงพุม 18-20เมตร สูง 
20 เมตรเปนไมไมผลัดใบ ลําตนสีเทาแกม
น้ําตาลเขม ใบสีเขียวหมน ดอกสีเหลืองอมสม 
มีจุดประสีแดงออกดอกเดือน ม.ีค-พ.ค.
ชอบแสงแดดเต็มวัน

มะขาม (Tamarindus indica L.)

สถานที่ : บริเวณสวนริมคลองฝงตรงขามสหกรณ



 จําป (Michelia alba DC.)
ทรงพุมทรงปรามิด ขนาดทรงพุม 3-6 

เมตร สงู 10-15 เมตร ลําตนสีน้ําตาลออน เปลือกแตกเปนรอง ใบสีเขียวออน 
เปนไมไมผลัดใบ ดอกสีขาวงาชาง กลิน่หอมตอนเย็นถึงเชาแลวจึงโรย ออกดอก
หมุนเวียนตลอดป ชอบแสงแดดเต็มวัน

สถานที่ : บริเวณขางสนามเดก็เลน ป.1ระดับประถมฯ



สนมังกร (Juniperus chinensis L.)
รูปทรงปรามิด  ขนาดทรงพุม 1-2 เมตร 
สูง 3-12 เมตร  ลําตนสีน้ําตาลเขม 
ใบสีเขียวเขมไมผลัดใบ ปลูกในที่มีแดดเชา
หรือแดดเต็มวันสถานที่ : บริเวณสวนหยอมหนาอาคารนีลสันเฮส



นนทร(ีPeltophorum pterocarpum
((DC.)K.Heyne)
ทรงพุมรูปทรงกลมขนาดทรงพุม 10 เมตร สูง
25 เมตร ลําตนสีน้ําตาลปนเทา เปลือกเรียบ ใบ
สีเขียวสด ผลัดใบ ดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอม ออก
ดอกเดือน ก.พ.-ม.ีค. ชอบแสงแดดเต็มวัน

สถานที่ : บริเวณสวนหยอมวิทยาศาสตรระดบัประถมฯ



ประดูอังสนา(Pterocarpus indicus
Willd.)ทรงพุมแผกวางขนาดทรงพุม5-8 
เมตร สงู20 เมตร ลําตนสีน้ําตาลแตกเปนรอง
ตามยาวใบสีเขียวผลัดใบ ดอกสีเหลืองมีกลิ่น
หอม ออกดอกเดือน เม.ย-พ.ค.หลังแตกใบ
ออนปลุกในที่แสงแดดเต็มวัน

สถานที่ : บริเวณสวนหยอมวิทยาศาสตรระดบัประถมฯ



หางนกยูงฝรั่ง(Delonix regia (bojer)Raf.)
ทรงพุมรูปแจกันขนาดทรงพุม 8-12 เมตร 
สูง 10-15 เมตร ลําตนสีน้ําตาลออน เปนไมผลัดใบ
ดอกสีสมแดง ออกดอกเดือน เม.ย.-พ.ค. ชอบแดด
เต็มวัน

สถานที่ : บริเวณดานหลังอาคารนีลสันเฮส



ประดูแดง(Phyllocarpus
septrentrionalis Don&Smith)
รูปทรงแผกวางหอยยอย ขนาดทรงพุม 5-6 
เมตร สงู20เมตร ลําตนสีน้ําตาลออนกระน้ําตาล
เขม ใบสีเขียว ผลัดใบ ดอกสีแดงสม กลิ่นหอม 
ออกดอกเดือน ม.ค.-ก.พ. ชอบแดดเต็มวัน

สถานที่ : บริเวณสวนหยอมวิทยาศาสตรระดบัประถมฯ



ขอย (Streblus asper Lour.)
ทรุงพุมรูปไขขนาดทรงพุม 5-6 เมตร สูง 
5-10 เมตร ลําตนสีเทาขรุขระ ใบสีเขียว
หนา สากมือ ผลัดใบ ดอกตัวเมียสีขาว-
เหลืองออน ดอกตัวผูสเีขียวออน ออกดอก
เกือบตลอดป ชอบแดดเต็มวัน

สถานที่ : บริเวณขางเรือนเกษตรระดับมัธยมฯ



สถานที่ : สนามเดก็เลนระดบัปฐมวัย

ราชพฤกษ,คูน (Cassia fistula L.)

ทรงพุมรูปกลม ขนาดทรงพุม 4-6 เมตร 
สูง 8-15 เมตร ลําตนสีเทาออน-สีน้ําตาลเขม 
ใบสีเขียวออน เปนไมผลัดใบ ดอกสีเหลืองสด 
ออกดอกเดือน ก.พ.-พ.ค. ชอบแดดเต็มวัน



กระถินณรงค  (Acasia
auriculiformis Cunn. ex 
Benth.)
ทรงพุมรูปทรงกลม ขนาดทรง
พุม 4-5 เมตร สงู 7-10 เมตร 
ลําตนสีน้ําตาลออน 
ใบสีเขียวอมเหลือง ไมผลัดใบ 
ดอกสีเหลืองสด กลิ่นหอมตอน
เชาและตอนเย็น ออกดอก
หมุนเวียนตลอดป ชอบแดดเต็ม
วัน

สถานที่ : หนาหอสมดุปญญาคาร



จามจุรี (Samanea saman (Jacq.)Merr.) ทรงพุมรูปทรงกลมขนาดทรงพุม 
10-20 เมตร สูง 15-20 เมตร ลําตนสีดําแตกรอนงาย ใบสีเขียวเขมเปนมัน 
เปนไมผลัดใบ ดอกสีชมพู ออกดอกชวงเดือน ส.ค.-ก.พ. ชอบแดดเต็มวัน

สถานที่ : บริเวณสระแวนตา



ยางอินเดีย (Ficus elastica
Roxb.ex Hornem)
ทรงพุมรูปทรงแผกวาง ขนาดทรงพุม

มากกวา 10 เมตร สูง 9-10 เมตร ลําตนสีน้ําตาลเขมใบสีเขียวเกลี้ยง
เปนมัน ไมผลดัใบ ปลูกในทีร่ม-แดดเต็มวัน)

สถานที่ : รมิฟตุบาทบริเวณหอนาฬิกา



ลีลาวดี(Plumeria spp.) ทรงพุมรูปทรงแผ 
เห็นกิ่งกาน ขนาดทรงพุม 6-8 เมตร สูง 6-8 เมตร 
ลําตนสีน้ําตาล มียางสขีาว หลังใบสีเขียวเขม ทองใบ
สีขาวนวล ผลัดใบ ดอกสีขาว,เหลือง,แดง,ชมพูมี
กลิ่นหอม ออกดอกตลอดป ปลูกในทีแ่ดดเต็มวัน

สถานที่ : สนามดานหนาอาคารประกอบระดบัประถมฯ



ชมพูพันธุทิพย(Tabebuia rosea (Bertol.)DC.)

ทรงพุมแผเปนชั้น ขนาดทรงพุม 8-12 เมตร สูง 8-
18 เมตร ลําตนสีน้ําตาลออน-เขียว ผวิเรียบ ใบสีเขียว 
เปนไมผลัดใบ ดอกสีชมพูสด ชมพูออนหรือขาว ออก
ดอกเดือน ก.พ.-เม.ย. ปลูกในที่แดดเต็มวัน

สถานที่ : สนามดานหนาอาคารเรียน      
มัธยมฯ



หมากนวล หมากเยอรมัน หมากมนิลา
(Vietchia merrillii (Becc.)H.E.Moore)
รูปทรงปาลมขนาดทรงพุม 1.5-2.5 เมตร สงู 4-6 
เมตร ลาํตนสีน้ําตาลออนเห็นขอชัดเจน ใบสีเขียว
ออนกาบใบสีขาวนวล ไมผลัดใบ ปลกูในที่แสงแดด
เต็มวัน

สถานที่ : รมิรั้วตดิสนามหนาอาคารเรียนระดบัมัธยมฯ



พิกุล(Mimusops elengi L.)
ทรงพุมรูปทรงกลม ขนาดทรงพุม 4-8 เมตร 
สูง 5-18 เมตรลําตนสีน้ําตาล ใบสีเขียวเขมเปน
มัน ไมผลัดใบ ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม ออกดอก
หมุนเวียนตลอดป 
ชอบแดดเต็มวัน

สถานที่ : บริเวณสระแวนตาระดับมธัยมฯ



แตรชมพู (Tabebuia palidaz (Lindl.)Miers) ทรงพุมรูปทรงไขตั้งขนาดทรงพุม 
8-12 เมตร สูง 8-18 เมตรลําตนสีน้ําตาล ใบสีเขียวผลัดใบ ดอกสีชมพูออนไมมีกลิ่น ออกดอก
เดือน ม.ีค.-ก.ค.

สถานที่ : รมิแปลงเกษตรระดับมัธยมฯ



สนทะเล (Casuarina equisetifolia L.)
ทรงพุมรูปทรงปรามิดขนาดทรงพุม 5-8 เมตร 
สูง 15-25 เมตร ลําตนสีน้ําตาลเขม ใบสีเขียว 
ไมผลัดใบปลูกในที่แดดเต็มวัน

สถานที่ : รมิสนามดานหนาอาคารเรียนมัธยมฯ



มะมวง (Mangifera indica Linn.)
ทรงพุมรูปทรงกลมทึบ ขนาดทรงพุม 4-7 
เมตร สงู10-15 เมตร ลําตนสีน้ําตาล 
ใบสีเขียว ไมผลดัใบ ดอกสีขาวนวล กลิ่น
หอมออนๆ ออกดอกเดือน ธ.ค.-ม.ค. 
ชอบแดดเต็มวัน

สถานที่ : ดานหนาอาคารประพิธ กุวานนท



ไมพุม



ไทรทอง (Ficus microcarpa
L.f.form “Golden Leaves”)
ทรงพุมรปูทรงแผกวาง ขนาดทรงพุม 
3-5เมตร สูง 5-10 เมตร 
ลําตนสีน้ําตาล ใบสีเหลืองปนเขียว 
ชอบแสงแดดเต็มวัน

สถานที่ : ดานหนาตึกพักคุณครู (ตกึ 7)



ชงโค (Bauhinia purpurea L.)
รปูทรงพุมทรงกลม ขนาดทรงพุม 
3-5 เมตร สูง 5-10 เมตร ผลัดใบ 
ดอกสีชมพู มวงเขม ขาว ออกดอก
ตลอดป ปลูกในที่แดดเต็มวนั มีถิ่น
กําเนดิในอเมรกิากลาง

สถานที่ : สนามเดก็เลนระดบัประถมฯ



แสยก (Pedilanthus

tithymaloides (L.)Poit.)

ทรงพุมกลมขนาดทรงพุม 0.5 
เมตร สงู 1-2 เมตร ลาํตนสีเขียว
มียางสขีาว ใบสีเขียวดาง เขียวออน
หรือดางเหลือง ขาว และชมพดูอก
สีแดงออกที่ปลายกิ่ง ออกดอก
เดือน ม.ค.-ก.พ. ชอบแดดเต็มวัน

สถานที่ : สวนริมคลองระดับประถมฯ



เข็มเศรษฐี (Ixora longifolia Sm.) 
ทรงพุมรูปทรงแจกันขนาดทรงพุม 0.5-1 
เมตร สงู 1-2 เมตร ลาํตนสีน้ําตาลใบสี
เขียวเปนมันดอกสีแดง แดงอมแสด ออก
ดอกตลอดป ชอบแสงแดดเต็มวัน

สถานที่ : บริเวณอาคารเรียนเกามัธยมฯ



ชบาดางสามสี (Hibiscus rosa-
sinensis L.cv.Cooperi) ทรงพุม
รูปทรงแจกัน ขนาดทรงพุม 0.5-1 
เมตร ลาํตนสีน้ําตาลดํา ใบสีเขียวมีสี
ขาวและชมพูประปราย ขอบใบหยิกเปน
ฟนเลื่อย ดอกสีแดงสด ออกดอกตลอด
ป ชอบแสงแดดเต็มวัน

สถานที่ : สวนริมคลองฝงตรงขามสหกรณ



เข็มเชียงใหม (Ixora spp.)

รูปทรงตั้งตรงขนาดทรงพุม 0.3-
0.8 เมตร สูง 0.3-1.5 เมตร ลํา
ตนสีน้ําตาลเขมใบสีเขียวเขมเปน
มัน ดอกสีสมแดง ออกดอกตลอด
ป ชอบแสงแดดเต็มวัน

สถานที่ : สวนริมคลองระดับประถมฯ



ปตตาเวีย(Jatropha integerrima L.)

ทรงพุมรูปแจกันขนาดทรงพุม 0.7 เมตร สงู 
1.5-2.0 เมตร ลําตนสีน้ําตาลเขมใบสีเขียว
แก ดอกสีแดง ชมพู ไมมีกลิ่น ออกดอก
ตลอดป ชอบแดดเต็มวัน       

สถานที่ : ดานหลังอาคารนีลสันเฮสระดับปฐมวัย



โมก (Wrightia religiosa Benth.)
ทรงพุมรูปทรงแจกัน ขนาดทรงพุม 1.5
เมตร สงู 4-5 เมตร ลาํตนสีน้ําตาลดํา 
มีจุดขาวเล็กๆใบสีเขียว ทิ้งใบในฤดู
หนาว ดอกสีขาวมีทั้งดอกลาและดอก
ซอนมีกลิ่นหอม ปลูกในที่แสงแดดรําไร
ถึงเต็มวัน

สถานที่ : สวนพฤกษศาสตรวัฒนาฯ



เทียนทอง (Duranta erecta L.)

รูปทรงแผกวางทรงพุม 0.3-1.0 เมตร 
สูง 2-3 เมตร ลําตนสีน้ําตาลออน 
ใบสีเหลืองทอง ดอกสีมวงออกดอกตลอดป
ชอบแดดเต็มวัน

สถานที่ : บริเวณสนามเด็กเลนระดับปฐมวัย



เอื้องทอง (Sanchezia speciosa Leonard)

ทรงพุมรูปทรงกลม ขนาดทรงพุม 0.3-0.5 
เมตร สงู 1-2 เมตร ใบสีเขียวเสนขอบใบ
และลายกลางใบสีเหลอืง ดอกสีสมเหลือง 
ออกดอกที่ปลายกิ่ง ออกดอกหมุนเวียน
ตลอดป ชอบแสงแดดครึ่งวัน-เต็มวัน

สถานที่ : บริเวณขางหองอาหารครู



สาวสันทราย,เกซอนลา ( Clerodendrum Quadriloculare(Blanco) M)

ทรงพุมรปูแจกัน ขนาดทรงพุม 1-2 เมตร สงู 2-5 เมตร ลําตนสีน้าํตาล      
ใบดานบนสีเขยีวเขม ดานลางสีมวง ดอกสีขาวอมมวง ออกดอกเดือน      
พ.ย.-ม.ค. ชอบแดดครึ่งวัน-เต็มวนั

สถานที่ : บริเวณดานหนาเรือนเกษตรระดับประถมฯ



วาสนา (Dracaena fragrans Ker-Gawl.)

รูปทรงแตกกอที่ยอด ขนาดทรงพุม 1-3 เมตร สงู 5-10 เมตร ลําตน
สีน้ําตาล ใบลายขาวอมเขียว ลายเหลืองนวล ดอกสีชมพูออนถึงขาว 
กลิ่นหอมชวงเย็นชอบแดดปานกลาง



แกว(Murraya paniculata (L.)Jack.)

ทรงพุมรปูทรงกลม ขนาดทรงพุม 
1-3 เมตร สงู3-5 เมตร ลาํตนสี
น้ําตาลแตกเปนรอง ใบสีเขียวเขม
เปนมนั ดอกสีขาวกลิ่นหอมแรง
เวลาเชา ออกดอกเปนชวงๆ  
ตลอดป ชอบแดดรําไร-แดดเตม็
วัน

สถานที่ : ดานหนาอาคารนีลสันเฮส



หมากเหลือง (Chrysalidocarpus lutescens (Bory)H.A.Wendl.)

รูปทรงแตกกอขนาดทรงพุม 2-3.5 เมตร    
สูง 3-5 เมตร ลําตนสีเขียวเห็นขอชัด มีกาบใบ
สีเหลือง ใบสีเหลืองออนปนชมพูหรือสม
เล็กนอย ชอบแดดเต็มวัน

สถานที่ : รมิคลองหนาอาคารประกอบระดบัประถมศึกษา



ทรงบาดาล(Cassia surattensis Burm.f.)

ทรงพุมรูปทรงกลม ขนาดทรงพุม 2.5-3 เมตร            
สูง 3-7 เมตร ลําตนสีน้ําตาลใบประกอบแบบขนนก
ปลายใบแหลม โคนใบมน สีเขียว ดอกสีเหลืองรูปไข
ออกตามซอกใบ และปลายกิ่ง กลบีเลี้ยง 5 กลีบ 
เมื่อบานเสนผาศูนยกลาง 2.5-3 ซม. ออกดอก
ตลอดป ชอบแดดเต็มวันผล เปนฝกแบน กวาง   
1-1.5 ซม. ยาว 7 - 20 ซม.ขยายพันธุโดยการ
เพาะเมล็ด

สถานที่ : ดานขางเรือนเกษตรระดับมัธยมฯ



สิบสองปนนา (Phoenix roebelenii O’Brien)

รปูทรงปาลมขนาดทรงพุม 1.5-2 เมตร 
สูง 1-3 เมตร ลําตนสีน้ําตาล 
ใบสีเขียว ดอกสีขาว
ชอบแดดเต็มวัน

สถานที่ : ดานหนาอาคารประพิธ กุวานนท
(ตึกนอน)



ขาไกดาง(Justicia fragilis Wall.cv.Variegatum)

ทรงพุมรปูทรงกลมขนาดทรงพุม 0.3-0.6 เมตร 
สูง 1-1.5 เมตร ลําตนสีมวงดํา 
ใบสีเขียวปนเงินดาวมวง ดอกสีขาวออกดอกตลอดป 
ปลูกในที่แดดราํไร-แดดเตม็วัน

สถานที่ : ดานขางศาลาทรายระดับปฐมวัย



ลิ้นกระบือ(Excoecaria cochinchinensis

Lour.var.viridis Merr.)
ทรงพุมรปูทรงกลม ขนาดทรงพุม 
0.3-0.8 เมตร สูง 1-1.5 เมตร 
ลําตนสีน้ําตาลเขม หลังใบสีเขียวเขม 
ทองใบสีแดง ดอกสีเขียว 
ปลูกในที่แดดราํไร-แดดเตม็วัน

สถานที่ : บริเวณสวนบูรณาการ



เล็บครุฑ (Polyscias spp.)
ทรงพุมรปูทรงกลม ขนาดทรงพุม 
1-1.5 เมตร สูง 0.9-1 เมตร ลําตน
สีน้ําตาลออนมีจุดสีเขมประทั่วไป
ใบดางลายสีเขียวออนแก ดอกสีขาว
ขนาดเล็ก ปลูกในที่แดดรมราํไร-แดด
เต็มวนั

สถานที่ : ดานขางหอสมดุปญญาคาร



มิกกี้เมาท (Ochna kirkii Oliv.)
ทรงพุมรปูทรงกลม ขนาดทรงพุม 1-1.5 เมตร สงู 1.5-2 เมตร 
ลําตนสีน้ําตาลออน ใบสีเขียวเขมดอกสีเหลือง ออกดอกตลอดป ปลูกในที่แสงแดด
ปานกลาง

สถานที่ : ดานขางโดมวัฒนา



กลวยแดง (Heliconia Indica Lamk.)
ทรงพุมทรงตั้งตรง ขนาดทรงพุม 0.6-1 เมตร สงู1.5-2 เมตร ลําตนสีน้ําตาล-
เขียว ใบสีเขียวปนแดงปลูกในที่แดดครึ่งวัน

สถานที่ : สวนดานขางโดมวัฒนา



กลวยดาง(Heliconia indica Lamk.)
ทรงพุมทรงตั้งตรง ขนาดทรงพุม 
0.6-1 เมตร สงู 1.5-2 เมตร 
ลําตนสีน้ําตาล-เขียว 
ใบสีเขียวปนขาว 
ปลูกในที่แดดครึ่งวัน

สถานที่ : สวนดานขางหอสมดุปญญาคาร



เฟองฟา (Bougainvillea spp.)
เปนไมเถาใหญแข็ง ลําตนสีน้ําตาล ใบสีเขียวไมผลัดใบ ดอกสีแดง ขาว ชมพู 
บานเย็น มวงแดง ออกดอกตลอดป ปลูกในที่แดดเต็มวัน

สถานที่ : ดานขางอาคารอํานวยการ



ลิ้นมังกร (Sansevieria trifasciata hort.ex Prain.)

รปูทรงแตกกอตั้งตรง ขนาดทรงพุม
0.5 เมตร สูง 0.3-0.8 เมตร 
ใบลายสีเขียวเขม เขยีวออนและเหลือง 
ดอกสีเหลืองปนเขียว แดดรําไร-เต็มวัน

สถานที่ : สวนดานขางหอสมดุปญญาคาร



ประยงค(Aglaia odorata Lour.)
ทรงพุมรปูทรงกลมขนาดทรงพุม 
0.7-1.5 เมตร สูง 3-5 เมตร
ลําตนสีน้ําตาลออน ใบสีเขียวเขมเปน
มัน ดอกสีเหลืองกลิ่นหอมออนๆ ออก
ดอกปละ 1-2 ครั้ง ปลูกในที่แสงแดด
เต็มวัน

สถานที่ : สวนดานขางตึกศตวรรษานุสรณ



พุดจีบ(Tabernaemontana divaricata (L.))

ทรงพุมรูปทรงแผกวางขนาดทรงพุม                 
1-3 เมตร สูง 3-5 เมตร                        
ลําตนสีน้ําตาลออนใบสีเขียวเขมเปนมัน           
ดอกสีขาวออกดอกตลอดป                      
ปลูกในที่รม-แดดเต็มวัน

สถานที่ : สวนบูรณาการ



ประทัดไตหวัน (Hamalia patens Jacq.)

รปูทรงพุมกลม ขนาดทรงพุม 0.5-1 เมตร 
สูง 2-3 เมตร ลําตนสีน้ําตาลออน 
ใบสีเขียวปนสมดอกสีแดงสม 
ออกดอกตลอดป ชอบแดดเตม็วนั

สถานที่ : สวนริมคลองฝงตรงขามสหกรณ



เข็มสามสี(Dracaena cincta
Bak.Cv.Tricolor)

รูปทรงแตกพุมที่ยอทรงพุม 0.3-0.6 เมตร    
สูง 1-2 เมตร ลําตนสีน้ําตาลออน ใบม ี3 สี 
ไดแก สีครมีหรือสีเหลือง สีแดง ชอบแสงแดด
เต็มวัน                                                                

สถานที่ : สวนขางหองสมดุปญญาคาร



ใบนาก (Graptophyllum pictum
(L.)Griff.)
ทรงพุมรปูทรงแจกัน ขนาดทรงพุม 
0.5-0.8 เมตร สูง 1-2 เมตร      
ลําตนสีน้ําตาลออน ใบสีเขียวดางขาว 
สีเหลืองตรงกลางใบ ดอกสีแดง   
ออกดอกหมนุเวียนตลอดป        
ชอบแดดครึ่งวัน-เต็มวัน

สถานที่ : สวนริมเรือนเกษตรระดับมัธยมฯ



ไผฟลิปปนสดาง (Dracaena surculasa Lindl.Cv.Florida Beauty)
รูปทรงพุมตั้งตรงขนาดทรงพุม 0.5-1 เมตร สูง 2-3 เมตร ลําตนสีน้ําตาล     
ใบสีเขียวเขมมีจุดขาวปนเขียวออนกระจายทั่วไป ดอกสีขาวนวล มีกลิน่หอม       
ชอบแสงแดดรําไร

สถานที่ : สวนขางศาลาทรายระดับปฐมวัย



หมากแดง(Cyrtostachys lakka Becc.)รูปทรงแตกกอ ขนาดทรงพุม 1.5-
2.5 เมตร สูง 4-5 เมตร ลําตนสีเขียวปนแดง ใบดานบนสีเขียวแก ดานลางสีเขียว
ออนเหลือบเงนิ กานใบสีแดง ชอบแดดเชา คอนขางรม

สถานที่ : สวนพฤกษศาสตรวัฒนาฯ



บานไมรูโรยฝรั่ง (Alternanthera dentata(Moench)Scheygr.)
ทรงพุมรปูทรงกลม ขนาดทรงพุม 0.3-0.6 เมตร สูง1-2 เมตร ลําตนสีแดง   
เขม-มวง ใบสีแดงเขม ดอกสีขาว ออกดอกหมนุเวียนตลอดป ชอบแดดเต็มวนั

สถานที่ : สวนรอบหอนาฬิกา



หมากผูหมากเมีย (Cordyline terminalis (L.)Kunth.)
รูปทรงแตกพุมที่ยอด ขนาดทรงพุม 1.5-2 เมตร สงู 1.5-3 เมตร              
ลําตนสีน้ําตาลเขม ใบสีเหลืองเขียว เขียวแก เขียวออน ชมพ ูแดง ดอกสีขาว    
ชอบแดดปานกลาง - รําไร

สถานที่ : สวนริมแปลงเกษตรระดบัมัธยมฯ



จั๋งญี่ปุน (Rhapis excelsa (Thunb.)Henry)
ทรงพุมรูปทรงแตกกอ ขนาดทรงพุม 1.5-3 เมตร สูง 3-4 เมตร ลําตนสีน้ําตาล
เขม ใบสีเขียวมัน รูปพัด ชอบแดดรม-เต็มวนั

สถานที่ : สวนขางศาลากลวยไมระดบัปฐมวัยและสวนพฤกษศาสตรวฒันาฯ



ชบา (Hibiscus hybrid)
ทรงพุมทรงแจกัน ขนาดทรงพุม 1-1.5 เมตร สูง 1-2 เมตร ลาํตนสีน้าํตาล
ออนใบสีเขียว ดอกสีขาว มวง ชมพู ออกดอกตลอดป ชอบแดดเตม็วนั

สถานที่ : สวนดานหลังอาคารนีลสันเฮส



ฤาษีผสม (Solenostemon scutellarioides (L.)Codd)
ทรงพุมตั้งตรง ขนาดทรงพุม 0.3-0.5 เมตร สูง 0.3-0.5 เมตร ลําตนสีขาว 
ใบสีเขียว แดง ลายดาง ดอกสีขาว-มวงออน ออกดอกหมนุเวียนตลอดป    
ปลูกในที่แดดเต็มวัน

สถานที่ : สวนพฤกษศาสตรวัฒนาฯ



เขียวหมื่นป (Aglaonema modestum)
รปูทรงตั้งตรงแตกกอ ขนาดทรงพุม 0.5 เมตร สงู 0.3-0.6 เมตร ลําตนสีเขยีว
เขม ใบสีเขียวปนขาว ดอกสีครีม ฐานรองดอกสีขาว ชอบแสงแดดรมราํไร 30%

สถานที่ : สวนดานขางโดมวัฒนา



หีบไมงาม (Carissa grandiflora (E.Mey.) A.DC.cv.Boxwood
Beauty)
ทรงพุมรปูทรงไมสม่ําเสมอ ขนาดทรงพุม 0.5-1 เมตร สูง 0.3-1.5 เมตร ลาํ
ตนสีน้ําตาลออนใบสีเขียวเขมเปนมนั  หนา แข็ง และมีดอกสั้นๆ สีขาว        
มีกลิ่นหอม ออกดอกหมนุเวียนตลอดป ชอบแดดราํไร-เต็มวนั

สถานที่ : สวนพฤกษศาสตรวัฒนาฯ



กําแพงเงิน (Dianella caerulea Sims)
ทรงพุมรปูทรงแตกกอทรงกลม ขนาดทรงพุม 0.3-0.5 เมตร สงู 0.3-0.5 เมตร 
ใบสีเขียวสลับขาวเปนทางยาว ดอกสีขาว ออกดอกหมุนเวียนตลอดป 
ชอบแสงแดดเต็มวัน

สถานที่ : สวนขางประชาสมัพันธระดับมัธยมฯ



ชาฮกเกี้ยน (Ehretia microphylla Lamk.)
รปูทรงไมสม่ําเสมอ ขนาดทรงพุม 0.3-0.6 เมตร สูง 0.3-1 เมตร ลาํตนสี
น้ําตาลออนในสีเขียวเขมเปนมัน ดอกสีขาว ออกดอกหมุนเวียนตลอดป ชอบ
แดดปานกลาง-เต็มวนั

สถานที่ : สวนบูรณาการขางอาคารอํานวยการ



โกสน (Codiaeum Variegatum (L.)Bl.)
ทรงพุมรปูทรงกลม ขนาดทรงพุม 0.7-1.5 เมตร สูง 1-2 เมตร ลําตนสี
น้ําตาล ใบหลากสีเชน แดง เหลือง ลายจุด ชอบแสงแดดเต็มวนั

สถานที่ : สวนบูรณาการและรมิแปลงเกษตรระดับมัธยมฯ



พุดชมพู (เข็มอุณากรรณ) (Kopsia fruticosa A.DC.)
ไมพุมเตี้ย ใบรปูไข ปลายใบแหลม ดอกสีชมพูออกเปนชอดอกมี 5 กลีบปลาย
กลีบมน ตรงกลางดอกมีสีชมพูเขมออกดอกตลอดป ขยายพันธุโดยการตอนและ  
ปกชํา

สถานที่ : สวนพรรณไมในวรรณคดไีทยบริเวณสหกรณ



คลา (Calathea spp.)
ทรงพุมรปูทรงแตกกอ สูง 0.5-0.7 เมตรไมมีลําตน แตมหีัวใตดิน ใบสีเขียว    
เทาเงิน เขียวออน ขาว มวงเขม ดอกสีขาวไมมีกลิน่ ชอบแสงรมรําไร ถิ่นกําเนดิ
อยูที่แถบอเมรกิาใต

สถานที่ : สวนหมอกระดับประถมฯ



เดหลีใบกลวย (Spathiphyllum cannifolium(Dryand)Schott.)
รปูทรงแตกกอ ขนาดทรงพุม 0.5-0.7 เมตร ลําตนสั้นเหนือดนิ ใบรปูใบพาย 
กานและแผนใบสีเขียวออน ดอกสีขาว กานดอกยาวคลายหนาววั ไมมีกลิ่น   
ชอบแสงแดดราํไร

สถานที่ : สวนพฤกษศาสตรวัฒนาฯ)



พลับพลึงตีนเปด (Hymenocallis littoralis Jacq.Salisb)
รปูทรงแตกกอ ขนาดทรงพุม 0.6-0.8 เมตร ใบสีเขียวเขมเปนมัน ดอกสีขาว
กลิ่นหอม ออกดอกหมุนเวียนตลอดป ชอบแดดรมรําไรถึงแดดเตม็วนั

สถานที่ : สวนดานหนาอาคารนีลสันเฮส



กระดาดเขียว(Alocasia macrorrhiza (L.)G.Don)
เปนไมที่ตองการเนื้อที่มาก เพราะลําตนจะใหญไปเรื่อยๆถาไดรับดินที่สมบรูณ ใบมี
ขนาดใหญเปนมันเงา รูปของใบคลายกับรูปหัวใจ เปนพันธุไมที่อยูไดทั้งกลางแดด
และรมรําไร มีถิ่นกําเนิดอยูในแถบเอเชีย

สถานที่ : สวนดานขางบานพักผูบริหารและ
สวนขางหอสมดุปญญาคาร



สังกรณีใบมัน (Crossandra infundiboliformis Merr.)
ทรงพุมรูปรางกลม สูงประมาณ 0.5-0.8 เมตรลําตนสีเขียวเขม ใบสีเขียวเขมเปน
มัน ดอกสีสม ออกดอกตลอดป เปนไมดอกที่ชอบแสงนอย ควรมีการตัดแตงพุม
เพื่อใหพุมแผดานขาง จึงจะสวยงาม มีถิ่นกําเนิดที่แอฟริกา

สถานที่ : สวนบริเวณสนามเด็กเลนระดับ



ราชาวดี (Buddleja paniculata Wall.) ไมพุมรอเลื้อย กิ่งออนเปน
เหลี่ยม มขีนปกคลุม ใบเปนใบเดี่ยว ใบมนสอบไปทางปลาย ขอบใบหยัก 
ผิวใบระคายมือ เสนใบนนู เดนชัดทางดานลาง ออกดอกเปนชอยาว
ประมาณ 6-8 ซม. ตามปลายยอด และซอกใบ สีขาว มกีลิ่นหอม ออก
ดอกตลอดป ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ดตอนและ ปกชํา 

สถานที่ : สวนพรรณไมดอกหอมบรเิวณสระแวนตา



ไมคลมุดิน



เกล็ดแกว (Alternanthera bettzichiana(Reg.)Nichols.)
ทรงพุมแผเลื้อย สูง 0.1-0.2 เมตร ลําตนสีขาวเขียว ใบสีเขียวปนขาว-ครมี 
ชอบแดดเต็มวัน

สถานที่ : สวนดานหนาอาคารอํานวยการ



ผกากรองเลื้อย (Lantana camara cv.Drap d’Or)
รปูทรงแผเลื้อย ขนาดทรงพุม 0.3 เมตร สูง 0.3-0.45 เมตร ลาํตนสีน้าํตาล 
ใบสีเขียวสด ดอกสีเหลือง มวง ชมพู ขาว กลิ่นเหม็นเล็กนอย
ออกดอกตลอดป ชอบแดดเตม็วนั

สถานที่ : สวนบริเวณสนามเด็กเลนระดับปฐมวัยและบริเวณสวนบูรณาการ



กาบหอยแครงแคระ (Tradescantia spathacea Swartz.)
รปูทรงแตกกอตั้งตรง ขนาดทรงพุม 0.2-0.25 เมตร สงู 0.15-0.2 เมตร 
ลําตนสีมวงเขม ใบสีมวงปนเขียวทองใบสีมวงดอกสีขาวไมมีกลิน่ ปลูกไดในทีม่ี
แสงแดดนอย-เต็มวนั

สถานที่ : สวนดานหนาอาคารนีลสันเฮส



เฟนใบมะขาม (Nephrolepsis cordifolia (L.)Presl)
ทรงพุมแตกกอตั้งตรง ขนาดทรงพุม 0.3-0.8 เมตร สูง 0.3-0.6 เมตร
ลําตนสีน้ําตาล ใบสีเขยีว ปลุกในที่แดดรําไร-แดดครึ่งวัน

สถานที่ : สวนหมอกระดับประถมฯ



หัวใจมวง(Tradescantia pallida (Rose)D.Hunt)
รปูทรงแผเลื้อย ขนาดทรงพุม 0.15 เมตรสูง 0.5 เมตร ลําตนสีมวงตลอด ใบสี
มวงอวบน้ํา ดอกสีชมพูออน ออกดอกตลอดป ชอบแดดรม-เต็มวนั

สถานที่ : สวนดานขางอาคารนีลสันเฮสตดิหอสมดุปญญาคาร



หลิวไตหวัน(Cuphea hyssopifolia H.B.K.)
รูปทรงแผเตี้ย ขนาดทรงพุม 0.3-0.5 เมตร สงู 0.3-0.5 เมตร ลาํตนสีน้ําตาลใบสี
เขียวเขมเปนมนั ดอกสีมวงสดและขาว ออกดอกตลอดป ชอบแดดเต็มวัน

สถานที่ : สวนดานหนาอาคารนีลสันเฮส



ผักโขมแดง(Aerva sanguinolenta (L.)BL.)
รูปทรงตนตั้งตรง ขนาดทรงพุม 0.15 เมตร สูง 0.3 เมตร ลําตนสีแดงใบสีแดง 
ดอกสีเหลือง ปลูกในที่แดดเต็มวัน

สถานที่ : สวนรอบหอนาฬิกา



หนวดปลาดุก (Ophiopogon japonicus(L.f.)Ker-Gawl.Cv.Nanus)
รูปทรงแตกกอ ขนาดทรงพุม 0.1 เมตรสูง 0.15 เมตร ลําตนสีเขียว ใบสเีขียวเขม
ตลอด ดอกสีขาว ออกดอกชวงฤดูรอน ชอบแสงแดดรมรําไร

สถานที่ : สวนพฤกษศาสตรวัฒนาฯ



วานรางทอง(Hymenocallis littoralis(Jacq.)Salisb.Cv.Variegata)
รปูทรงแตกกอเปนแผง ขนาดทรงพุม 0.3-0.5 เมตร สงู 0.3-0.4 เมตร ใบสี
เหลืองสลับเขยีว ดอกสีขาวมีกลิ่นหอมออนๆ ออกดอกหมุนเวียนตลอดป ชอบแดด
เต็มวนั

สถานที่ : สวนดานหลังอาคารนีลสันเฮส



เสนหจันทรแดง(Homalomena rubescens Kunth)
รูปทรงแตกกอ ขนาดทรงพุม 1 เมตร สูง 0.5 เมตร ลําตนกลมสั้นเหนือดิน ใบสี
เขียว ชอบแดดรําไร

สถานที่ : สวนดานขางหอสมดุปญญาคาร



พุทธรักษา (Canna genaralis L.H.Bali.)
รูปทรงตั้งตรง ขนาดทรงพุม 0.8 เมตร สูงไดถึง 1.5 เมตร ใบสีเขียว ดอกสีแดง 
แสด เหลือง ชมพู ออกดอกตลอดป ชอบแดดเต็มวัน

สถานที่ : สวนดานหนาอาคารนีลสันเฮส



ผักเปดแดง (Alternanthera bettzickiana (Reg) Nichols.)
ทรงพุมแผเตี้ยขนาดทรงพุม 0.2 เมตร สูง 0.1-0.2 เมตร ลําตนสีแดง ใบสีแดง ดอก
สีขาว ชอบแสงแดดเต็มวัน

สถานที่ : สวนดานขางหอสมดุปญญาคาร



ผักเปดเขียว (Alternanthera bettzickiana (Reg) Nichols.)
ทรงพุมแผเตี้ยขนาดทรงพุม 0.2 เมตร สูง 0.1-0.2 เมตร ลําตนสีเขียว ใบสีเขียว 
ดอกสีขาว ชอบแสงแดดเต็มวัน

สถานที่ : สวนดานขางหอสมดุปญญาคาร



บานเชาเหลือง (Turnera ulmifolia L.)
รปูทรงกลม ขนาดทรงพุม 0.3-0.5 เมตร สูง 0.6-1.2 เมตร ลาํตนสีน้าํตาล 
ใบสีเขียวเขม ดอกสีเหลือง ออกดอกตลอดป

สถานที่ : สวนดานขางตึก7



ดาดตะกั่ว (Hemigraphis alternata.Burm.f.T.Ander)
รูปทรงพุมแผเลื้อยขนาดทรงพุม 0.2-0.3 เมตร ลาํตนสีมวงเขม หลังใบสีเขียวปนเงิน
เปนมัน ทองใบสีแดงใบสากมอื ดอกสีขาวไมมีกลิ่น ออกดอกตลอดป ชอบแสงแดด
รําไร-เต็มวัน ถิ่นกําเนิดอยูที่ประเทศอินเดีย

สถานที่ : สวนดานขางอาคารอํานวยการ



ไมเลื้อย



พลูดาง (Epipremnum aureum(Lind.&Andre)Bunting)
รปูทรงทอดยอดขนาดทรงพุม 0.2 เมตร ลาํตนสีเขียวออนใบสีเขียวดาง เขียว
เหลือง ชอบแสงแดดราํไร-ปานกลาง

สถานที่ : สวนดานขางหอสมดุปญญาคาร



อัญชัน (Clitoria ternatea Linn.)
ไมเถาขนาดเล็ก ลําตนสีเขียวมีขน ใบสีเขียวไมผลัดใบ ดอกสีน้ําเงินแก ตรงกลางสี
เหลือง ออกดอกหมุนเวียนตลอดป ชอบแดดเต็มวัน

สถานที่ : รมิรั้วขางหองพิมพระดับประถมฯ



ศรีมาลา(มังกรแดง) (Passiflora coccinea Aubl.)
เปนไมเถาเลื้อย วงศเดียวกับตนกะทกรก(P. foetida L.)เถาหรือลําตนเลือ้ยได
ยาวถึง 15-20 ฟุตใบเดี่ยวสีเขียวขนาดยาวประมาณ5-6 นิ้วคลายใบองุน ดอก
มีขนาดใหญ อาจกวางถึง 6 นิ้ว ดอกสีแดง ผลกลมขนาดเล็กภายในมีเมล็ด
น้ําตาลดํา ดอกบานชวงฤดรูอน ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด

สถานที่ : ดานขางอาคารนีลสันเฮส



สรอยฟา (Passiflora hybrid  (P. alata × P. caerulea)

เปนไมเถาเลื้อย ใบมี 3 แฉก ขอบเรียบ โคนใบเปนรูปหัวใจ ดอกโต
ประมาณ 10 เซนติเมตร มกีลิ่นหอม กลีบรองดอกขาว ดานหลังเขียว 
ขอบกลีบมวนเขา กลีบดอกสีขาวประสีชมพูออน ดานนอกสีขาวอม
เขียว รยางคสีมวง สีฟาและ สีขาวที่ปลาย ออกดอกตลอดป ขยายพันธุ
ดวยการตอน

สถานที่ : ดานหลังอาคารเรียนเการะดับมัธยมฯ



กระเทียมเถา (Mansoa alliacea (Lam.) A.Gentry

เปนไมเถาเลื้อยเนื้อแข็ง ขนาดกลาง มีลําตนเปนเถาใหญ ใบประกอบ มีใบยอย 1 
คู ออกตรงขามกันตามขอตน ใบรปูรหีรือมนขอบใบเรียบปลายและโคนใบแหลม
กานใบสั้นมีมอืเกาะอยูระหวางใบยอยแตละคูในขณะที่ใบยังออน ใบจะมีกลิ่นคลาย
กับกลิ่นกระเทียม ดอกเปนชอออกตามขอตน  ดอกสีมวงออน กลางดอกสีคอนขาง
ขาวมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนกลบีเชื่อมติดกันเล็กนอย ดอกรปูแตร มีกลีบดอกแยก
ออกเปน 5 กลีบ เมือ่ดอกบานใหม ๆ จะเปนสีขาว แลวกลายเปนสีชมพูและสีมวง 
ออกดอกชวงธ.ค.-ก.พ.ขยายพันธุโดยการตอน ปกชํา ทาบกิ่ง

สถานที่ : สวนบูรณาการฯระดับมัธยมฯ



รสสุคนธ (Tetracera loureiri (Fin. & Gagnep.) Pierre ex Craib)
ไมเลื้อยเถาใหญเหนียว ใบสากขอบใบจักเล็กนอย ดอกมีกลีบสีขาวขนาดเล็กทรง
กลม เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.8 ซม. เกสรตวัผูเปนพูฝอย คลายเสนดายสี
ขาวละเอียดรอบดอก ดอกบานวนัเดียวออกดอกเปนระยะตลอดป มีกลิ่นหอมแรง
ในเวลากลางวัน หอมออนๆ ในเวลากลางคืน ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด และตอน
สรรพคุณ: ใชดอกเปนสวนผสมในยาหอมแกลมและบํารุงหัวใจ

“มะลิวันพันกอพฤกษาดาด
เหมือนผาลาดขาวละออหนอนองเอย
รสสุคนธขึ้นเปนดงอยาหลงเลย
กําลังเผยกลีบเกสรสลอนชู”
จาก:พระราชนิพนธเรื่อง เงาะปาในรัชกาลที่ 5 สถานที่ : ดานขางประชาสมัพันธระดับมัธยมฯ



บานบุรีมวง (Clitoria ternatea Linn.)
ไมเถาขนาดเลก็ ลําตนสีเขียวมีขน ใบสีเขียวไมผลัดใบ ดอกสีน้ําเงินแก 
ตรงกลางสีเหลือง ออกดอกหมนุเวียนตลอดป ชอบแดดเต็มวนั

สถานที่ : สวนบูรณาการขางอาคารอํานวยการ



มะลิวัลย ( Wrightia antidysenterica R.Br.)                                           
ไมพุมขนาดเลก็ กิ่งกานมีสีน้าํตาลแดง  ใบเดี่ยว เรียงตรงขามเปนคู ใบรปูใบหอก
แกมรปูขอบขนาน กวาง 1-2.5 ซม. ยาว 2-3 ซม.ปลายใบแหลม   โคนใบมน 
ขอบใบเรียบ ผิวใบดานบนสีเขียวเขม ผิวใบดางลางสีเขียวออนดอกสีขาว ออกเปน
ชอแบบชอตาม ซอกใบที่ปลายกิ่ง ชอละ 5-6 ดอก กลีบเลี้ยงสีเขียวออนปนเหลือง 
โคนกลีบดอกเชื่อมตดิกันเปนหลอดแคบ ปลายแยกเปน 5 แฉก เกสรตรงกลางสี
เหลือง มรียางคเปนแผนรปูแถบเเข็งคลายขี้ผึ้ง ปลายแยกเปนริว้ 2-5 ริว้ ดอกบาน
เต็มที่กวาง 1.5-2.5 ซม.

สถานที่ : สวนพรรณไมดอกหอมบรเิวณสระแวนตา


