1

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

รหัส ชื$อพืน& เมือง
001/10 กกรังกา

ชื$อวิทยาศาสตร์
Cyperus involucratus Rottb.

ชื$อวงศ์
CYPERACEAE

002/17 กฤษณา
003/2 กระดาด

Aquilaria crassna Pierre ex H. Lec.
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don

THYMELAEACEAE
ARACEAE

004/10 กระดุมทองเลื1อย

Wedelia trilobata (L.) Hitchc

COMPOSITAE

005/4

กระดังงาสงขลา

Canange odorata Hook.f. & Th.
var. fruticosum (Craib) J. Sincl.

ANNONACEAE

ไม้พุ่ม

ดอกมีกลีบหนา กลีบยาวมี 6 กลีบ สี เหลืองเมือ
ดอกแก่จดั มีกลินหอม

ข้างห้องสมุด
โรงฝึ กงานเกษตร
หลังอาคาร 4
หน้าอาคาร 3
หน้าห้องสมุด
สวนวรรณคดี
ข้างห้องดนตรี ไทย

006/1

กระถิน

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

ไม้ตน้

ดอกเล็ก ๆ เป็ นกระจุกกลมสี ขาว ฝักแบนยาว

บ้านพักครู

007/7

กระถินณรงค์

Acacia auriculaeformis A. Cunn.ex Benth.

LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

ไม้ตน้

ต้นกล้าใบแบบขนนกสองชั1น ต้นใหญ่มีเพียงก้าน
ใบทีแปรสภาพเป็ นแผ่นคล้ายใบรู ปคล้ายรู ป
พระจันทร์ เสี1 ยว ดอกช่อสี เหลืองสด มีกลินหอม

ข้างสนามฟุตบอล

รหัสสมาชิก 7-62000-001
ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้ลม้ ลุก ใบเรี ยงสลับ 3 ใบ ลําต้นเป็ น
สามเหลียมมน
ไม้ตน้
เนื1อไม้สีน1 าํ ตาลเมือมีราขึ1นทีแก่นจะมีกลินหอม
ไม้ลม้ ลุก ใบคล้ายรู ปหัวใจ ดอกช่อดอกย่อยขนาดเล็กอัดแน่น
เป็ นรู ปทรงกระบอกสี เหลือง
ไม้ลม้ ลุก ใบมน ขอบเรี ยบ ปลายแหลม ดอกช่อสี เหลืองแก่

บริเวณที$พบ
หน้าอาคาร 3

2

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร
ชื$อวงศ์
GUTTIFERAE

รหัส
008/3

ชื$อพืน& เมือง
กระทิง

ชื$อวิทยาศาสตร์
Calophyllum inophyllum L.

009/1
010/3

กระทือ(กะทือ)
กระทกรก(กะทกรก)

Zingiber zerumbet (L.) Smith.
Passiflora foetida L.

011/2

กระบือเจ็ดตัว

012/2

กระบองเพชร

Excoearia cochinchiensis Lour. var.
Cochinchinensis
Cereus hexagonus (L.) Mill.

013/13 กะเพรา

Ocimum tenuiflorum L.

014/2

กัลปพฤกษ์

Cassia bakeriana Craib.

015/8

กล้วยนํ1าว้า

Musa sapientum L.

รหัสสมาชิก 7-62000-001
ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้ตน้
ใบสี เขียวเข้มเป็ นรู ปรี มนกว้าง ดอกสี ขาว
มีกลินหอม เกสรตัวผูเ้ ป็ นเส้นเหลืองฝอย
ไม้ลม้ ลุก ใบสี เขียว ดอกสี ขาวเป็ นช่อ กาบรอง
ไม้เลื1อย เนื1อไม้สีขาว ใบเป็ นเหลียมคล้ายรู ป
ดอกจิก ดอกสี ขาววงในของดอกสี ม่วง
ไม้พุ่ม
ใบเดียวหลังใบสี เขียว ท้องใบสี แดง ดอกช่อออก
ปลายกิงแยกเพศ
ไม้พุ่ม
ลําต้นสี เขียวเป็ นเหลียมมีหนาม

บริเวณที$พบ
สวนวรรณคดี
สวนสมุนไพร
ZINGIBERACEAE
สวนสมุนไพร
PASSIFLORACEAE
โรงฝึ กงานเกษตร
บ้านพักครู
EUPHORBIACEAE
หน้าอาคาร 5
สวนวรรณคดี
CACTACEAE
สวนสมุนไพร
หลังอาคาร 4
ไม้พุ่มขนาดเล็ก กิงก้านมีขนปกคลุมใบสี เขียวอ่อน
โรงฝึ กงาน
LABIATAE
คหกรรม
บ้านพักครู
LEGUMINOSAE-CAESALPINOIDEAE
ไม้ตน้
ใบประกอบขนนก ดอกช่อเป็ นพวงสี ขาว ชมพู เมือ หลังอาคาร 4
ออกดอกจะทิ1งใบ
ข้างห้องสมุด
MUSACEAE
ไม้ลม้ ลุก ใบสี เขียวเส้นใบขนาน ดอกคือหัวปลี ผลออกเป็ น โรงฝึ กงานเกษตร (
เครื อละ 7-8 หวี หวีละประมาณ10 ผล
หน้าอาคาร 3
ข้าง

3

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

รหัสสมาชิก 7-62000-001

รหัส
016/2

ชื$อพืน& เมือง
กว้าว

ชื$อวิทยาศาสตร์
Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale

ชื$อวงศ์
RUBIACEAE

017/3

กวนอิมด่าง

Dracaena sanderiana Hort. Saander ex Mast

AGAVACEAE

018/9

แก้ว

Murraya paniculata (L.) Jack.

RUTACEAE

019/4

ก้ามกุง้ สี ทอง

Heliconia psittacorum L.f.

HELICONIACEAE

020/1

กานพลู

Syzygium aromaticum (L.) Merr & L.M. Perry. MYRTACEAE

ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
บริเวณที$พบ
ไม้ตน้
ใบเดียว รู ปหัวใจมีขน ดอกสี เหลืองมีกลินหอม
สวนสมุนไพร
อ่อนๆ ออกเป็ นช่อดอกย่อยอัดแน่นเป็ นรู ปทรงกลม หลังโรงฝึ ก
พลศึกษา
ไม้พุ่ม
ใบแตกเป็ นพุ่มตรงโคนลําต้นกางใบ
หลังอาคาร 4
สี เขียว ขอบใบสี เหลืองนวล
ไม้พุ่ม
ใบเป็ นใบประกอบ เมือขยี1ใบกลินคล้าย
สวนสมุนไพร ,
เปลือกส้ม ดอกเป็ นช่อสี ขาว ดอกย่อยมีกลีบดอกมี สวนวรรณคดี
5 กลีบ
ไม้พุ่ม
กลีบเลี1ยงเด่นมีสีสนั เชือมกับกลับดอก และจะ
หลังอาคาร 5
แยกกันเฉพาะปลายกลีบ
สวนสมุนไพร
ไม้ตน้
ใบเดียวรู ปหอกสี เขียวเป็ นมัน กลินหอม เผ็ดร้อน สวนสมุนไพร

021/4

การเวก

Artabotrys siamensis Miq.

ANNONACEAE

ไม้รอเลื1อย

Codiaeum variegatum Blume

EUPHORBIACEAE

022/15 โกสน

ไม้พ่มุ

กลีบดอกหนา สี เหลือง มีกลินหอม

สวนสมุนไพร
ข้างห้องดนตรี ไทย

ใบมีหลายสี หลายแบบ ดอกสี ขาวเป็ น ช่อยาวราว 6 โรงฝึ กงานเกษตร,
นิ1ว
หลังอาคาร 5

4

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

รหัส
023/4

ชื$อพืน& เมือง
ขนุน

ชื$อวิทยาศาสตร์
Artocarpus heterophyllus Lamk.

ชื$อวงศ์
MORACEAE

024/2

ข่า

Alpinia galanga (L.) Willd.

ZINGIBERACEAE

รหัสสมาชิก 7-62000-001
ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้ตน้
ผลกลมยาวเปลือกผลมีหนามเล็ก ๆ มีน1 าํ ยางสี ขาว
เนื1อหุ ม้ เมล็ดสี เหลืองรสหวาน
ไม้ลม้ ลุก ใบรู ปใบพาย มีเหง้า เหง้าแก่มีน1 าํ มันหอมระเหย

025/13 ข่อย

Streblus asper Lour.

MORACEAE

026/4

Zingiber officinale Roscoe

ZINGIBERACEAE

ไม้ลม้ ลุก

027/3 ขิงแดง
028/13 ขี1เหล็ก

Zingiber officinale Roscoe
Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby

ZINGIBERACEAE
LEGUMINOSAE-CAESALPINOIDEAE

ไม้ลม้ ลุก
ไม้ตน้

มีเหง้าใต้ดิน เปลือกนอกสี น1 าํ ตาลเหลือง
เนื1อในสี นวล มีกลินเฉพาะ
มีเหง้าใต้ดิน ดอกช่อสี แดง
ใบประกอบแบบขนนก ดอกช่อสี เหลือง

029/2 ขี1หนอน
030/120 เข็มแดง

Zollingeria dongnaiensis Pierre
Ixora lobbii king & Gamble

SAPINDACEAE
RUBIACEAE

ไม้ตน้
ไม้พุ่ม

ใบประกอบแบบขนนก ผลแก่สีเหลือง
ดอกช่อสี ส้มแกมเหลือง

Ixora hybrid

RUBIACEAE

ไม้พุ่ม

ดอกช่อสี ชมพู

031/5

ขิง

เข็มพิษณุ โลกชมพู

ไม้ตน้

ใบเดียวรู ปไข่หนา สากมือ

บริเวณที$พบ
บ้านพักครู
บ้านพักครู ,
โรงฝึ กงานเกษตร
โรงฝึ กงานเกษตร
ห้องสมุด
โรงฝึ กงานเกษตร
หลังอาคาร 5
สวนสมุนไพร
สระนํ1าหลัง
โรงอาหาร
ข้างห้องสมุด
หน้าเสาธง,
หน้าอาคาร 6
สวนสมุนไพร

5

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
รหัส
032/2

ชื$อพืน& เมือง
คล้า ใบเงิน

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

ชื$อวิทยาศาสตร์
ชื$อวงศ์
Schumannianthus dichotomus (Roxb.) Gangnep MARANTACEAE

รหัสสมาชิก 7-62000-001
ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้ลม้ ลุก มีลาํ ต้นใต้ดินเป็ นทีสะสมอาหาร

033/30 ควําตายหงายเป็ น

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.

CRASSULACEAE

034/1
035/8

คาง
คูน

Albizia lebbeckoides (DC.) Benth.
Cassia fistula L.

LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
LEGUMINOSAE-CAESALPINOIDEAE

ไม้ตน้
ไม้ตน้

036/2

แคบ้าน

Sesbania grandiflora (L.) Desv.

LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ไม้ตน้

037/1
038/6

คัดเค้า
คําแสด

Oxyceros horridus Lour.
Bixa orellana L.

RUBIACEAE
BIXACEAE

039/1

งิ1ว

Bombax ceiba L.

BOMBACACEAE

ไม้ตน้

Syngonium podophyllum Schott.

ARACEAE

ไม้เลื1อย

040/83 เงินไหลมา

ไม้ลม้ ลุก

ไม้รอเลื1อย
ไม้ตน้

บริเวณที$พบ
ข้างอาคาร 5

ใบหนาอวบนํ1า งอกต้นใหม่ตามขอบใบ

สวนสมุนไพร
หลังห้องสมุด
ใบประกอบดอกช่อสี ขาว
สวนสมุนไพร
ดอกช่อออกทีปลายกิงเป็ นโคมห้อยลง กลีบสี เหลือง ข้างสนามเทนนิส
ผลเป็ นฝักกลม สี น1 าํ ตาลเข้ม
หลังอาคาร 5
ดอกช่อรู ปดอกถัว ผลเป็ นฝักยาว
บ้านพักครู
ใบเดียว ดอกช่อเป็ นกระจุกทีซอกใบ
ดอกสี ชมพูขาวมีกลีบดอก 5 กลีบ ผลมีสีน1 าํ ตาล
หรื อแดงเข้ม จะมีขนแข็งสี แดง
ปกคลุมคล้ายกับผลเงาะ
ตามลําต้นมีหนาม ออกดอกเป็ นกลุ่ม
ตามปลายกิง ดอกมีเกสรตัวผูจ้ าํ นวนมาก
มีรากเกาะเลื1อย ใบปลายเรี ยวแหลม
โคนในเว้า

สวนสมุนไพร
หน้าอาคาร 1

สวนสมุนไพร,
โรงฝึ กงานเกษตร
อาคาร 3,4
หน้าห้องสมุด

6

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

รหัสสมาชิก 7-62000-001

รหัส
041/3

ชื$อพืน& เมือง
จันทน์ผา

ชื$อวิทยาศาสตร์
Dracaena loureiri Gagnep.

ชื$อวงศ์
DRACAENACEAE

ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้พุ่ม
ดอกช่อขนาดใหญ่ออกทีปลายยอด
โค้งห้อยลง ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบดอก
สี นวล
ไม้ตน้
เปลือกต้นสี ดาํ เป็ นเกล็ด ดอกเป็ นฝอยสี ชมพู

042/1

จามจุรี ( ฉําฉา )

Samanea saman (Jacq.) Merr.

LEGUMINOSAE-MINOSOIDEAE

043/1
044/1

เจตมูลเพลิงขาว
จําปา

Plumbago zeylanica L.
Michelia champaca L.

PLUMBAGINACEAE
MAGNOLIACEAE

ไม้พุ่ม
ไม้ตน้

045/3

จําปี

Michelia alba DC.

MAGNOLIACEAE

ไม้ตน้

ใบเดียวรู ปไข่แกมรี ปลายใบแหลม ดอกช่อสี ขาว
ดอกเดียว ออกทีซอกใบสี เหลืองส้ม
กลินหอม
ดอกเดียว ออกทีซอกใบ สี ขาว กลินหอม

046/9

ชบา

Hibiscus rosa-sinensis L.

MALVACEAE

ไม้พุ่ม

ใบเดียวขอบหยักแบบฟั นเลือยกลีบดอก 5 กลีบ

บริเวณที$พบ
อาคาร 2,
อาคาร 3
โรงรถหน้าอาคาร1
สวนสมุนไพร
หลังอาคาร 3
สวนวรรณคดี
หลังอาคาร 3 ,
หน้าอาคาร 5
อาคาร 4,5
หน้าโรงฝึ ก
พลศึกษา
สวนสมุนไพร

7

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

ชื$อวิทยาศาสตร์
Hibiscus hybrid

ชื$อวงศ์
MALVACEAE

048/16 ชมพู่สาแหรก

Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry

MYRTACEAE

049/33 ชวนชม

Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.

APOCYNACEAE

050/4

051/20 ช้าพลู

Acacia pennata (L.) Willd. ssp. insuavis (Lace) LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEA
I.C. Nielsen
Piper sarmentosum Roxb.
PIPERACEAE

052/3

ช้องนาง

Thunbergia affinis S. Moore

ACANTHACEAE

ไม้พุ่ม

ลักษณะดอกเป็ นรู ปแตร ดอกสี ม่วงหรื อขาว

053/1

เชอรี

Malpighia glabra L.

MALPIGHIACEAE

ไม้พุ่ม

ผลสุ กมีสีแดง รัปประทานได้

Pleomele refleza N.E.Br.

DRACAENACEAE

ไม้พุ่ม

ลําต้นกลม แตกใบออกกระจายรอบ ๆ ลําต้น

รหัส
047/2

ชื$อพืน& เมือง
ชบาซ้อน

ชะอม

054/20 ซองออฟจาอินเดีย

รหัสสมาชิก 7-62000-001
ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้พุ่ม
ใบเดียว ขอบหยักแบบฟั นเลือย
กลีบดอกซ้อน
ไม้ตน้
ดอกสี ขาวเป็ นช่อ ผลรู ประฆังสี ชมพู
ไม้พุ่ม
ไม้รอเลื1อย

ลักษณะดอกเป็ นรู ปแตร มียาง
ดอกช่อสี ชมพู
มีหนามตามต้นและกิงใบประกอบ มีกลินฉุ น

ไม้ลม้ ลุก

ใบรู ปหัวใจ

บริเวณที$พบ
อาคาร 4
บ้านพักครู
สวนวรรณคดี
หน้าอาคาร 2
บ้านพักครู
โรงฝึ กงานเกษตร,
สวนสมุนไพร
โรงฝึ กงานเกษตร,
สวนวรรณคดี
บ้านพักครู
โรงฝึ กงานเกษตร
โรงฝึ กงานเกษตร
อาคาร 90 ปี
โรงงงงงงง
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โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

ชื$อวิทยาศาสตร์
Hemigraphis alternata T.Anderson
Etlingera elatior (Jack) R.M. Sm.

ชื$อวงศ์
ACANTHACEAE
ZINGIBERACEAE

057/28 ดาวเรื อง
058/1 ต้อยติง
059/1 ตะขบฝรัง

Tagetes erecta L.
Hygrophila erecta (Burm.f.) Hochr.
Muntingia calabura L.

COMPOSITAE
ACANTHACEAE
TILIACEAE

060/4

ตะไคร้

Cymbopogon citratus (Nees) Stapf

GRAMINEAE

061/1
062/1
063/3

ตะแบก
ตาล
เต่าร้าง

Lagerstroemia cuspidata Wall.
Borassus flabellifer L.
Caryota bacsonensis Magalon

LYTHRACEAE
PALMAE
PALMAE

064/1

ตําลึง

Coccinia grandis (L.) Voigt.

CUCURBITACEAE

รหัส
055/1
056/5

ชื$อพืน& เมือง
ดาดตะกัว
ดาหลา

รหัสสมาชิก 7-62000-001
ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้ลม้ ลุก ดอกสี ขาว ใบสี แดงแกมม่วง ขอบใบหยัก
ไม้ลม้ ลุก ดอกช่ออัดแน่นคล้ายดอกเดียว กลีบดอกหนา ดอก
มีสีแดง
ไม้ลม้ ลุก ใบรู ปหอกปลายแหลม ดอกช่อสี เหลือง
ไม้ลม้ ลุก กลีบดอกสี ม่วง มี 5 กลีบ ติดกัน
ไม้ตน้
ผลขนาดเล็กสี เขียว เมือสุ กจะมีสีแดง
รสหวาน
หญ้า
ดอกออกยาก ใบและลําต้นทั1งสดและแห้งมีน1 าํ มัน
หอมระเหย
ไม้ตน้
ดอกสี ม่วงเป็ นดอกช่อ
ลําต้นใหญ่สูงชะลูต ใบเป็ นรู ปพัด ไม่แตกกิงก้าน
ปาล์ม
ปาล์ม
ใบประกอบใบย่อยรู ปสามเหลียม
ปลายใบเว้าแหว่ง
ไม้เลื1อย ใบมีสองแบบ ใบจักรเว้าลึกเรี ยกตําลึง
ตัวผู ้ เว้าเล็กน้อยเรี ยกตําลึงตัวเมีย ซึ งจะอยูค่ นละ
ต้น ดอกสี ขาว

บริเวณที$พบ
อาคาร 5,6
สวนสมุนไพร
โรงฝึ กงานเกษตร
สวนสมุนไพร
บ้านพักครู
บ้านพักครู
หน้าห้องสมุด
โรงฝึ กงานเกษตร
หลังอาคาร 5
บ้านพักครู
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โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

รหัสสมาชิก 7-62000-001

รหัส ชื$อพืน& เมือง
065/20 เตยหอม

ชื$อวิทยาศาสตร์
Pandanus amaryllifolius Roxb.

ชื$อวงศ์
PANDANACEAE

ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้พุ่ม
ลําต้นเป็ นกอใบสี เขียวเป็ นมัน

066/4

ทองพันชัง

Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz

ACANTHACEAE

ไม้พุ่ม

067/1

ทองหลางด่าง

Erythrina variegata L.

LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ไม้ตน้

เป็ นดอกช่อมีกลีบดอก 2 กลีบ กลีบล่าง
เล็กยาว กลีบบนใหญ่หยักเป็ น 3 แฉก
ลําต้นมีหนามแหลมสั1น ๆ ดอกช่อสี แดง

068/3

ทับทิม

Punica granatum L. var. Granatum

PUNICACEAE

ไม้พุ่ม

ใบอ่อนสี แดง กลีบดอกสี ส้มแดงผลกลม

069/120 เทียนหยด
070/15 เทียนบ้าน
071/32 ไทร

Duranta repens L.
Impatiens balsamina L.
Ficus annulata Blume.

VERBENACEAE
BALSAMINACEAE
MORACEAE

072/11 ไทรด่าง (ไทรย้อยใบ
แหลม)
073/1 ไทรทอง

Ficus benjamina L.

MORACEAE

ไม้ตน้

Ficus altissima Blume

MORACEAE

ไม้ตน้

ไม้เลื1อย
ไม้ลม้ ลุก
ไม้ตน้

บริเวณที$พบ
โรงฝึ กงานเกษตร
,คหกรรม
สวนสมุนไพร
หน้าอาคาร 5

บ้านพักครู
สวนวรรณคดี
สวนสมุนไพร
ดอกช่อสี ม่วง ผลแก่สีเหลืองเข้ม
อาคาร 5,ห้องสมุด
ใบเดียวรู ปรี ยาว ขอบใบมีหยักแหลม
บ้านพักครู
มีรากอากาศ ผลเมือสุ กมีสีแดง
อาคาร 4,
โรงฝึ กงานเกษตร
ใบเดียว ปลายใบและโคนใบจะแหลม ใบพื1นสี
บ้านพักครู ,
เขียวริ มขอบเป็ นสี เหลือง
หลังอาคาร 5
ใบเดียวปลายใบและโคนใบจะแหลม ใบมีสีเหลือง บริ เวณพุทธสถาน,
อ่อน
หน้าอาคาร 5
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โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
รหัส
074/1
075/7

ชื$อพืน& เมือง
ไทรใบสามเหลียม
ไทรใบกลม

076/1

ธรณี สาร

ชื$อวิทยาศาสตร์
Ficus triangularis
Ficus macrocarpa L.f.
var. crassifolia Sheen Liao
Phyllanthus pulcher Wall.ex Muell. Arg.

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร
ชื$อวงศ์
MORACEAE
MORACEAE
EUPHORBIACEAE

รหัสสมาชิก 7-62000-001
ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้ตน้
ใบหนาสี เขียว รู ปสามเหลียม
ไม้ตน้
นํ1ายางขาว ดอกช่อ ผลสดรู ปกระสวย ใบกลม ป้ อม
หรื อยาวเรี ยว
ไม้พุ่ม
ใบประกอบหุ บได้ เมือขาดนํ1าดอกออก
ตามซอกใบย่อยและห้อยลงมาใต้ใบ
ไม้ตน้
ใบประกอบแบบขนนกสองชั1น ดอกสี เหลือง
ออกเป็ นช่อ ผลเป็ นฝักแบนรี ปลายและโคลนแหลม

077/16 นนทรี

Peltophorum pterocarpum (DC.) Back. ex K.
Heyne.

LEGUMINOSAE-CAESALPINOIDEAE

078/2
079/1

มะยม
นมแมว

Phyllanthus acidus (L.) Skeels
Gumelina elliptica Sm.

EUPHORBIACEAE
LABIATAE

080/5

น้อยหน่า

Annona squamosa L.

ANNONACEAE

ไม้ตน้

081/1

กรรณิ การ์

Nyctanthes arbor-trisris L.

OLEACEAE

ไม้พุ่ม

082/1

นุ่น

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

BOMBACACEAE

ไม้ตน้

ไม้ไม้ตน้
ไม้พุ่ม

ใบประกอบสองชั1น ผลมีรสเปรี1 ยว
ใบเป็ นใบเดียวออกเป็ นคู่ ดอกออกเป็ นกลุ่ม กลีบ
ดอกสี เหลือง ผลเป็ นรู ปกระสวย
ดอกเป็ นช่อขนาดเล็ก ผลเป็ นผลกลุ่ม
เปลือยเชือมติดกันจนเป็ นผลเดียว
ดอกสี ขาว กลีบดอก 6 กลีบ กลีบม้วน กลางดอกสี
เหลืองส้ม
ใบประกอบแบบนิ1วมือ เมล็ดมีขนนุ่ม สี ขาว
ล้อมรอบ

บริเวณที$พบ
บ้านพักครู
อาคาร 5
ห้องเรี ยนสี เขียว
สวนสมุนไพร
หลังอาคาร 4,
สนามบาสร่ มใจ
หน้าอาคาร 6
บ้านพักครู
สวนวรรณคดี
สวนวรรณคดี
บ้านพักครู
สวนวรรณคดี
พลศึกษา
สวนวรรณคดี
โรงฝึ กงานเกษตร
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โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
รหัส
083/5

ชื$อพืน& เมือง
ชื$อวิทยาศาสตร์
บานบุรี (จันทร์ กระจ่าง Urichites lutea
ฟ้ า)

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร
ชื$อวงศ์
APOCYNACEAE

084/10 บอนสี

Caladium bicolor Vent.

ARACEAE

085/4

บอระเพ็ด

MENISPERMACEAE

086/2

บัวสาย

Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. &
Thomson.
Nymphaea pubescens Willd.

087/4

บานบุรีเหลืองดอกใหญ่ Allamanda cathartica L.

NYMPHAEACEAE
APOCYNACEAE

088/1 บานบุรีสีกุหลาบ
089/40 บานไม่รู้โรย

Allamanda violacea Gard. & Field
Gomphrena globasa L.

APOCYNACEAE
AMARANTHACEAE

090/20 บานไม่รู้โรยฝรัง

Alternanthera dentata (Moench) Scheygr.

AMARANTHACEAE

091/3

Citharexylum spinosum L.

VERBENACEAE

บุหงาส่ าหรี

รหัสสมาชิก 7-62000-001
ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
บริเวณที$พบ
ไม้เลื1อย ดอกรู ปปากแตร ปลายดอกแยกเป็ น 5 แฉก สี เหลือง ข้างอาคารเรี ยน
ปลายใบมน
เกษตร,หน้า
ห้องเรี ยนสี เขียว
ไม้ลม้ ลุก เป็ นพืชทีมีหวั หรื อเหง้า ใบปลายแหลม
หลังอาคาร 4
โคนใบมนเว้า คล้ายกับรู ปหัวใจ ใบมีสีสวยงาม
ไม้เลื1อย ลําต้นมีปุ่มปมมากและมีรสขม
สวนสมุนไพร
หน้าอาคาร 4
ไม้ลม้ ลุก กลีบดอกสี ขาวหรื อชมพู ตรงกลางดอก
หน้าอาคาร 3
มีเกสรสี เหลือง
หลังอาคาร 5
ไม้รอเลื1อย ดอกรู ปปากแตร ปลายดอกแยกเป็ น 5 แฉก สี เหลือง สวนวรรณคดี
ปลายใบแหลม
ไม้รอเลื1อย ดอกคล้ายบานบุรีเหลือง แต่ดอกแก่จะสี ชมพู
สวนวรรณคดี
ไม้ลม้ ลุก ช่อดอกเป็ นกลุ่มดอกบานแล้วไม่ร่วง มีสีแดงชมพู โรงฝึ กงานเกษตร
หรื อสี ขาว
หลังอาคาร 4
ไม้ลม้ ลุก ใบสี ม่วงเรี ยวยาวปลายใบแหลม ดอกช่อสี ขาวออก หน้าห้องสมุด
ตามปลายกิง
อาคาร 4
ไม้พุ่ม
ดอกสี ขาว มีกลินหอมแรงมากดอกจะ
สวนวรรณคดี,
เป็ นช่อแยกออกเป็ นก้านดอก
หน้าอคาร 2
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โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

รหัส
092/3

ชื$อพืน& เมือง
ปรงเขา

ชื$อวิทยาศาสตร์
Cycas pectinata Griff

ชื$อวงศ์
CYCADACEAE

093/1

ปรู๋

ALANGIACEAE

094/1

ประดู่ป่า

Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin
subsp. hexapetalum Wangerin
Pterocarpus macrocarpus Kurz

095/1
096/2
097/1

ประยงค์
ปริ ก
ดีปลี

Aglaia odorata Lour.
Asparagus sprengeri Regel.
Piper chaba Hunt

MELIACEAE
ASPARAGACEAE
PIPERACEAE

098/6

ปั ตตาเวีย

Jatropha integerrima Jacq.

EUPHORBIACEAE

Roystonea regia (Kunth) Cook

PALMAE

099/28 ปาล์มขวด

LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

รหัสสมาชิก 7-62000-001
ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้ตน้
ใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยรู ปหอกแคบ
ปลายใบเป็ นหนามแหลม
ไม้ตน้
ออกดอกเป็ นกระจุกสี ขาวนวลมีกลินหอม ผลขนาด
เล็กรู ปทรงป้ อม
ไม้ตน้
ออกดอกทีซอกใบ ดอกช่อ กลีบดอก สี เหลืองอ่อน
มีกลินหอม ผลเป็ นฝัก
ไม้ตน้
ดอกช่อเล็ก ๆ เป็ นฝอยสี เหลือง
ไม้เลื1อย ใบแหลมคล้าย ๆ เข็ม แตกออกเป็ นพุ่ม
ไม้เลื1อย ใบเดียว รู ปไข่ ดอกช่อเป็ นแท่ง สี เขียว เมือแก่จะสี
ส้มแดง
ไม้พุ่ม
ดอกช่อสี แดงมี 5 กลีบ ช่อดอกออกทีปลายยอดมี
ทั1งดอกตัวผูแ้ ละดอกตัวเมีย
ดอกจะออกอยูใ่ นกาบของทางใบคล้ายจันหมาก
ปาล์ม

บริเวณที$พบ
สวนสมุนไพร
ข้างห้องสมุด
โรงเรี ยน
โรงฝึ กงาน
อุตสาหกรรม
สวนวรรณคดี
ข้างอาคาร 5
สวนสมุนไพร
สวนสมุนไพร
หน้าอาคาร 4,5,6
โรงฝึ กงานเกษตร
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โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

รหัส
100

ชื$อพืน& เมือง
ปาล์มคิง

101/2

ปาล์มนํ1ามัน

ชื$อวิทยาศาสตร์
ชื$อวงศ์
Archontophoenix alexandrae (F.J.Muell.) M.A. PALMAE
Wendl. & Drude.
Elaeis guineensis Jacq.
PALMAE

ปาล์มสิ บสองปั นนา
โป๊ ยเซี ยน
ใบเงิน
ไผ่น1 าํ เต้า
ไผ่เลี1ยง
ไผ่เหลือง
ฝรัง
พญาไร้ใบ
พลับพลึง

Phoenix loureiri Kunth O’Brien
Euphorbia milii Des Moul.
Graptophyllum pictum (L.) Griff.
Bambusa ventricosa McClure
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch
Bambusa vulgaris Schrad ex. H. Wendl
Psidium guajava L.
Euphorbia tirucalli L.
Crinum asiaticum L.

102/5
103
104
105
106/27
107/12
108/2
109
110/105

PALMAE
EUPHORBIACEAE
ACANTHACEAE
GRAMINEAE
GRAMINEAE
GRAMINEAE
MYRTACEAE
EUPHORBIACEAE
AMARYLLIDACEAE

รหัสสมาชิก 7-62000-001
ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ปาล์ม
ก้านใบขนาดใหญ่แตกออกจากลําต้น
ปาล์ม
ปาล์ม
ไม้เลื1อย
ไม้ลม้ ลุก
ไผ่
ไผ่
ไผ่
ไม้ตน้
ไม้ตน้
ไม้ลม้ ลุก

ลําต้นมีกาบใบห่ อ ใบแบบขนนกเหมือน
ทางมะพร้าว
ใบแบบขนนกเหมือนทางมะพร้าว
ลําต้นมีหนามแหลม
ใบเขียว ตรงกลางใบสี ขาว
ข้อปล้องถีและป่ องตรงกลางปล้อง
ลําต้นขนาด 1-2.5 นิ1ว
ลําต้นสี เหลือง
ดอกสี ขาว ผลรับประทานได้
ลําต้นมียางสี ขาว
ดอกเป็ นช่อกลีบดอกแคบเรี ยวยาว มี 6 กลีบ

บริเวณที$พบ
หน้าอาคาร 4
หน้าอาคาร 3,
โรงฝึ กงานเกษตร
หน้าอาคาร 6
โรงฝึ กพลศึกษา
หลังอาคาร 4
หน้าอาคาร 3
บ้านพักครู
โรงฝึ กงานเกษตร
บ้านพักครู
สวนสมุนไพร
หน้าอาคาร 4,
สวนวรรณคดี
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รหัส ชื$อพืน& เมือง
111/22 พลับพลึงตีนเป็ ด

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

ชื$อวิทยาศาสตร์
Hymenocallis littoralis Salisb.

ชื$อวงศ์
AMARYLLIDACEAE

รหัสสมาชิก 7-62000-001
ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้ลม้ ลุก กลีบดอก 6 กลีบ โคนก้านของเกสรตัวผู ้
มีกลีบเชือมติดกัน
ไม้เลื1อย ลําต้นมีรากฝอยบริ เวณข้อใช้ยดึ เกาะใบเดียวรู ปหัวใจ
ดอกช่อดอกย่อยขนาดเล็กอัดแน่นเป็ นรู ป
ทรงกระบอก
ไม้เลื1อย ใบรู ปหัวใจสี เขียวสลับขาว

112

พลู

Piper betle L.

PIPERACEAE

113/4

พลูด่าง

Epipremnum aureus Engl.

ARACEAE

114/3

พวงคราม

Petrea volubilis L.

VERBENACEAE

ไม้เลื1อย

ดอกช่อสี ม่วงอ่อน

115/1

พวงแสดเถา

Pyrostegia venusta (Ker -Gawl.) Miers

BIGNONIACEAE

ไม้เลื1อย

ดอกช่อสี แสด ออกดอกในฤดูหนาว

116/3
117/3

พิกุล
เพกา

Mimusops elengi L.
Oroxylum indicum (L.) Kurz

SAPOTACEAE
BIGNONIACEAE

ไม้ตน้
ไม้ตน้

118

พุดสวน

Tabernaemontana divaricata (L.)

APOCAYNACEAE

ไม้พุ่ม

กลีบดอกสี นวลมีกลินหอม
ผลเป็ นผักแบนกว้างราว 2 นิ1ว ยาวราว
10-18 นิ1ว
กลีบสี ขาว 5 กลีบ ปลายกลีบดอกมน

บริเวณที$พบ
ระหว่างอาคาร 5,
อาคาร 6
สวนสมุนไพร

โรงฝึ กงานเกษตร
หลังอาคาร 4
สวนสมุนไพร
โรงฝึ กงานเกษตร
หน้าโรงฝึ กงาน
เกษตร
หน้าอาคาร 4
บ้านพักครู
โรงรถหลังโรงฝึ ก
ดนตรี สากล

15

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

รหัส
119/9

ชื$อพืน& เมือง
พุทธรักษา

ชื$อวิทยาศาสตร์
Canna indica L.

ชื$อวงศ์
CANNACEAE

120
121/5

โพธิ•
ฟั กทอง

Ficus religiosa L.
Cucurbita moschata Duchesne

MORACEAE
CUCURBITACEAE

122/8

ฟ้ าทลายโจร

123/4

Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex
Nees
เฟิ ร์ นข้าหลวงหลังลาย Asplenium nidus L.

รหัสสมาชิก 7-62000-001

ACANTHACEAE

ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้ลม้ ลุก มีเหง้าใต้ดิน เกสรตัวผูล้ กั ษณะคล้าย
กลีบ
ดอกมีหลายสี
ไม้ตน้
ใบเดียวรู ปหัวใจปลายแหลม
ไม้เลื1อย ใบเดียวเรี ยงสลับ รู ปไข่กว้าง ขอบเว้าเป็ น
5-7 แฉก ผิวใบมีขนสี ขาว
ไม้ลม้ ลุก ใบเดียวรู ปหอก ดอกเล็ก ๆ สี ขาวมีแต้ม สี ม่วง

ASPLENIACEAE

ขนาดใหญ่

124/110 เฟิ ร์ นใบมะขามเล็ก

Nephrolepis hirsutula (G.Forst.) C. Prest

NEPHROLEPIDACEAE

เฟิ ร์ น

125/24 เฟื องฟ้ า

Bougainvillea spectabilis Willd

NYCTAGINACEAE

ไม้รอเลื1อย

126/7

ยีหุ บ

Magnolia liliifera L.

MAGNOLIACEAE

ไม้พุ่ม

127/2
128/1

มะกรู ด
มะเกลือ

Citrus hystrix DC.
Diospyros mollis Griff.

RUTACEAE
EBENACEAE

ไม้ตน้
ไม้ตน้

ใบใหญ่ยาวแตกเป็ นกอ สร้างสปอร์ ใต้ใบ

บริเวณที$พบ
หลังอาคาร 4 หลัง
อาคาร 4
ข้างสนามฟุตบอล
ข้างสระนํ1าหลัง
โรงอาหาร
สวนสมุนไพร

สวนสมุนไพร
หลังอาคาร4
ใบประกอบรู ปขนนกลักษณะคล้าย ใบมะขาม
สวนสมุนไพร
หน้าอาคาร 3
ไม้เถาเลื1อย ทีมีลาํ ต้นแข็งตามต้นมีหนามแหลมเป็ น หน้าเสาธง
ระยะ
ใบเดียว รู ปหอกเป็ นคลืนเล็กน้อย ดอกสี ขาวนวล สวนวรรณคดี
กลินหอมเวลาเย็น
มีหนามรอบลําต้นและกิงก้านใบเป็ นใบประกอบ บ้านพักครู
เปลือกต้นสี ดาํ แตกสะเก็ด ผลกลมเกลี1ยง
ข้างสนามฟุตบอล
ขนาด 1 นิ1ว มีตน้ ตัวผูแ้ ละต้นตัวเมีย

16

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

รหัสสมาชิก 7-62000-001

รหัส
129/5

ชื$อพืน& เมือง
โมกมัน

ชื$อวิทยาศาสตร์
Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.

ชื$อวงศ์
APOCYNACEAE

ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้ตน้
ดอกเมือใกล้แก่จะร่ วงกลายเป็ นสี ม่วง
แกมเหลืองหรื อม่วงแดง
ไม้พุ่ม
ใบเดียวรู ปหอกปลายแหลมยอดเล็ก ๆ ออกดอก
เป็ นช่อสั1นๆ ดอกสี ขาวมีกลินหอม
ไม้ตน้
ไม้ยนื ต้นขนาดเล็ก ออกดอกเป็ นช่อ อัดแน่นเป็ น
ผลรวมใหญ่รูปไข่

130/2

โมกบ้าน

Wrightia religiosa Benth.ex Kurz

APOCYNACEAE

131/1

ยอ

Morinda citrifolia L.

RUBIACEAE

132/1

ยางพารา

Hevea brasiliensis (Willd.ex A. Juss.) Mull.Arg. EUPHORBIACEAE

ไม้ตน้

ทุกส่ วนมียางสี ขาวใบประกอบมีใบย่อย 3 ใบ

133/6

ย่านาง

Tiliacora triandra (Colebr.) Diels

MENISPERMACEAE

ไม้เลื1อย

134/3

ยีโถ

Nerium oleander L.

APOCYNACEAE

ไม้พุ่ม

135/4
136/2

ยูคาลิปตัส
รสสุ คนธ์ขาว

Eucalyptus citriodara Hook.
Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.)

MYRTACEAE
DILLENIACEAE

ไม้ตน้
ไม้เลื1อย

ใบเดียวรู ปหอกกว้างปลายแหลมดอกช่อออกตาม
เถาและทีซอกใบแยกเพศคนละต้น ผลกลุ่มผลย่อย
เป็ นรู ปวงรี ผลแก่สีส้ม
ใบค่อนข้างแข็ง หนา เรี ยว เล็ก ผิวเรี ยบ เกลี1ยง ดอก
ช่ลําอต้สีนแตรงสู
ดง ชมพู
ขาวด และขาว
งชะลู
ผิวเรี ยบสี เทา
ดอกทรงกลม กลีบปลายมน สี ขาว

บริเวณที$พบ
สวนวรรณคดี,
ข้างห้องสมุด
สวนวรรณคดี,
ข้างห้องสมุด
บ้านพักครู หลัง
โรงฝึ กงานดนตรี
สากล
หลังอาคาร 1
สวนสมุนไพร
(ใต้ตน้ ตะแบก)
สวนวรรณคดี
ข้างสนามฟุตบอล
สวนสมุนไพร
สวนวรรณคดี

17

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

รหัส
137

ชื$อพืน& เมือง
รางจืด

ชื$อวิทยาศาสตร์
Thunbergia laurifolia Lindl.

ชื$อวงศ์
ACANTHACEAE

138/2

ราชาวดี

Buddleja paniculate Wall.

BUDDLEJACEAE

139/2

ราตรี

Cestrum aurantiacum Lindl.

SOLANACEAE

140/5

ลันทมขาว

Plumeria obtusa L.

APOCYNACEAE

141/2

ลําดวน

Melodorum fruticosum Lour.

ANNONACEAE

142

ลําไย

Dimocarpus longan Lour.

SAPINDACEAE

รหัสสมาชิก 7-62000-001
ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้เลื1อย ดอกเป็ นกรวยตื1น หลอดกรวยยาว
ประมาณ 1 เซนติเมตร ปลายดอกแยก
เป็ น 5 แฉกสี ม่วง
ไม้พุ่ม
ลําต้นและกิงอ่อนลู่ลม มีขนละเอียดผิว
ของลําต้นแก่เรี ยบ เกลี1ยง สี เทา
ไม้พุ่ม
ผิวต้นแตกเป็ นร่ อง เปลือกสี ขาวใบเรี ยง
เป็ นคู่ ออกตามข้อต้น ดอกเป็ นช่อรู ปแตร
สี เหลืองมีกลินหอม
ไม้ตน้
ใบเดียวรู ปใบพายปลายมน ดอกออกเป็ นช่อพุ่ม
กลีบดอกมี 5 กลีบ ผลรู ปยาวรี
ไม้ตน้
ใบเรี ยงสลับรู ปหอก ดอกออกตามซอกใบกลีบดอก
สี เหลืองนวลหนา ผลกลุ่ม
ไม้ตน้
เปลือกต้นสี น1 าํ ตาลเข้ม ผิวเปลือกแตกสะเก็ด ผลแก่
กลมสี น1 าํ ตาลรับประทานได้

บริเวณที$พบ
สวนสมุนไพร

หน้าอาคาร 2
ข้างอาคารเรี ยน
เกษตร
สวนวรรณคดี
หน้าอาคาร 3
สวนสมุนไพร
สวนวรรณคดี
บ้านพักครู
ใกล้โรงฝึ กงาน
อุตสาหกรรม

18

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

รหัสสมาชิก 7-62000-001
ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้ลม้ ลุก ใบหนาแข็ง ยาวประมาณ 30-45 เซนติเมตร

รหัส
143

ชื$อพืน& เมือง
ลิ1นมังกรเขียว

ชื$อวิทยาศาสตร์
Samsevieria trifasciata Prain.

ชื$อวงศ์
AGAVACEAE

144

เล็บครุ ฑใบกระจก

Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg

ARALIACEAE

145
146
147

เล็บครุ ฑทองคํา
เล็บครุ ฑหนู
ไพล

Euodia ridleyi Hoechr.
Polyscias sp.
Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr.

ARALIACEAE
ARALIACEAE
ZINGIBERACEAE

ไม้พุ่ม
ไม้พุ่ม
ไม้ลม้ ลุก

148
149

เล็บครุ ฑใบเฟิ ร์ น
เล็บมือนาง

Polyscias filicifolia L.H. Bailey
Quisqualis indica L.

ARALIACEAE
COMBRETACEAE

ไม้พุ่ม
ไม้เลื1อย

150

เลียน

Melia azedarach L.

MELIACEAE

ไม้ตน้

151

ว่านกาบหอย

Tradescantia spathacea Stearn

COMMELINACEAE

ไม้พุ่ม

ไม้ลม้ ลุก

ใบกลมกลางใบสี เขียว ขอบในหยัก
มีสีขาวอวบเหลือง
ใบเรี ยวยาวเป็ นฝอยมีสีทอง
ใบคล้ายใบผักชีสีเขียวสลับขาว
มีเหง้าใต้ดิน ลําต้นเทียมเกิดจากกาบใบซ้อนทับกัน
ใบเลียงสลับกันรู ปร่ างแคบยาว ดอกช่อแตกออกมา
จากโคนต้น
ใบเป็ นใบประกอบขอบใบหยัก
ดอกเล็กมีกลีบรู ปหอกสี ชมพูแดง 5 กลีบ โคนเป็ น
ท่อกลมเล็กยาวมาก

บริเวณที$พบ
หน้าอาคาร 3สวน
สมุนไพร
สวนสมุนไพร
หน้าอาคาร 3
สวนสมุนไพร
สวนสมุนไพร

หน้าอาคาร 3
อาคาร 90 ปี โรง
ฝึ กงานเกษตร
ข้างห้องสมุด
ดอกสี ม่วงอ่อนมีขนาดเล็ก รู ปทรงกรวย ผลเป็ นรู ป
ข้างสระนํ1า
กลมรี
หลังโรงอาหาร
ใบเรี ยวยาว ด้านบนสี เขียว ใต้ใบสี ม่วง
หลังอาคาร 4,5
หลังอาคาร 4,5

19

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

รหัสสมาชิก 7-62000-001

ชื$อวิทยาศาสตร์
Chlorophytum capense Kuntze.
Hippeastrum johnsonnii Bury.
Aloe vera (L.) Burm.f.
Dracaena frogrons. (L.) Ker Gawl.
Hydrocotyle umbellata L.
Thuja orientalis L.

ชื$อวงศ์
ANTHERICACEAE
AMARYLLIDACEAE
ASPHODPELACEAE
DRACAENACEAE
UMBELLIFERAE
CUPRESSACEAE

ลักษณะวิสัย
ไม้ลม้ ลุก
ไม้ลม้ ลุก
ไม้ลม้ ลุก
ไม้ตน้
ไม้น1 าํ
ไม้ตน้

158/18 สนมังกรไต้หวัน
159 บานบุรีแคระ
160 อัญชัน

Juniperus chinensis L.
Allamanda sp.
Clitoria ternatea

CUPRESSACEAE
APOCYNACEAE
PAPILIONACEAE

ไม้ตน้
ไม้พุ่ม
ไม้เลื1อย

161/6

สมอพิเภก

Terminalia bellerica (Gaertn.) Roxb.

COMBRETACEAE

ไม้ตน้

162
163

สะค้าน
สะเดาบ้าน

Piper interruptum Opiz
Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis
Valepon.

PIPERACEAE
MELIACEAE

ไม้เลื1อย
ไม้ตน้

รหัส
152
153
154
155
156
157/5

ชื$อพืน& เมือง
ว่านเศรษฐีเรื อนนอก
ว่านสี ทิศ
ว่านหางจระเข้
วาสนา
แว่นแก้ว
สนแผง

ลักษณะพิเศษของพืช
ใบเรี ยวยาวสี เขียวขอบใบสี ขาว
มีหวั ใต้ดิน ดอกช่อ 4 ดอก
ใบเรี ยวยาวหนาอวบนํ1า
ใบเรี ยวยาวลายเหลืองสลับเขียวเส้นใบขนาน
ใบกลมก้านยาวคล้ายใบบัวบก
ทรงพุ่มรู ปฉัตรใบเป็ นแผง

บริเวณที$พบ
หลังอาคาร 3,4
หน้าอาคาร 2
สวนสมุนไพร
หน้าอาคาร 3,6
หลังอาคาร 5
สวนสมุนไพร
ศาลพระภูมิ
ทรงพุ่มเรี ยวสู ง
สวนสมุนไพร
ดอกเหมือนปากแตร สี เหลือง ใบขนาดเล็ก
สวนวรรณคดี
ดอกสี ม่วง กลีบดอก 5 กลีบ ติดกันเป็ นหลอด กลีบ โรงฝึ กงานเกษตร
บนใหญ่ ผลเป็ นฝัก
บ้านพักครู
เป็ นไม้ใบเดียว ออกเป็ นช่อเดียวปลาย
โรงฝึ กงาน
ช่อดอกจะห้อยลงดิน ดอกแต่ละกลีบจะ
อุตสาหกรรม
เชือมติดกันเป็ นรู ปถ้วย ผลคล้ายผลมะละกอ
เป็ นเถา ใบเดียวคล้ายใบดีปลี
สวนสมุนไพร
ใบประกอบรู ปขนนก ปลายแหลมโคนสอบขอบ ข้างสระนํ1าหลัง
หยักห่ าง ๆ ผลกลมรี อวบนํ1า
โรงอาหาร
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โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

รหัส ชื$อพืน& เมือง
164/11 สัก

ชื$อวิทยาศาสตร์
Tectona grandis L.f.

ชื$อวงศ์
LABIATAE

165/135 สัตบรรณ

Alstonia scholaris R.Br.

APOCYNACEAE

รหัสสมาชิก 7-62000-001
ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้ตน้
ดอกช่อขนาดใหญ่กลีบดอกสี ขาว
ผลสดมีขน
ไม้ตน้
เปลือกสี เทา มีน1 าํ ยางมากผลเป็ นฝัก
รู ปร่ างกลมยาว 20-50 เซนติเมตร

166
167
168
169/2

สาคูวลิ าศ
สารภี
สายนํ1าผึ1ง
สายหยุด

Maranta arundinacea L. var. arundinaceae
Mammea siamensis (T. And) Kosterm
Lonicera japonica Thunb.
Desmos chinensis Lour.

MARANTACEAE
GUTTIFERAE
CAPRIFOLIACEAE
ANNONACEAE

ไม้ลม้ ลุก
ไม้ตน้
ไม้เลื1อย
ไม้รอเลื1อย

170

สาวน้อยประแป้ ง

ARACEAE

ไม้พ่มุ

171

สุ พรรณิ การ์

Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott
var. seguine
Cochlospermum religiosum (L.) Alston.

BIXACEAE

ไม้ตน้

172

เสมา

Opuntia basilaris. Engelm.& Bigelow

CACTACEAE

ไม้พุ่ม

ดอกเป็ นสี ขาวเชือมติดกันเป็ นหลอด
ดอกสี ขาวออกเป็ นช่อเดียวมีกลินหอมมาก
ดอกสี ครี ม แล้วเปลียนเป็ นสี เหลืองส้ม
ดอกเริ มแรกสี เขียว ต่อมาเปลียนเป็ น
สี เหลืองกิงอ่อนมีขนสี น1 าํ ตาล
ใบยาวรี สีเขียวสลับขาว
ใบรู ปหัวใจ 5 แฉก ดอกกลมโตกลีบ
เหมือนกลีบกุหลาบสี เหลือง
เป็ นไม้จาํ พวกตะบองเพชรลําต้นเป็ นรู ป
ช้อนแบนหนาฉํานํ1า ใบหนามีหนาม

บริเวณที$พบ
ข้างอาคารจรัลพงเพ็ญ,บ้านพักครู
หน้าเสาธง,
หน้าอาคาร 1,2,4
สวนวรรณคดี
หน้าห้องสมุด
หน้าอาคาร 3
สวนวรรณคดี
สวนวรรณคดี,
สวนสมุนไพร
หน้าอาคาร 4
โรงฝึ กงานเกษตร
สวนสมุนไพร

21

รหัส
173
174

ชื$อพืน& เมือง
เสลดพังพอนตัวผู ้
หรื อชองระอา
เสลดพังพอนตัวเมีย

175/76 เสลา

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

ชื$อวิทยาศาสตร์
Barleria lupulina Lindl.

ชื$อวงศ์
ACANTHACEAE

Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau

ACANTHACEAE

Lagerstroemia tomentosa C.Presl

LYTHRACEAE

รหัสสมาชิก 7-62000-001
ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้พุ่ม
ลําต้นมีหนาม ใบเดียวรู ปหอกยาวดอกช่อดอกสี
เหลืองส้ม ผลเป็ นฝักรู ปไข่
ไม้เถา
ใบเดียวรู ปหอก ดอกช่อกลีบดอกสี แดงส้มโคน
กลีบสี เขียวติดกันเป็ นหลอดยาว
ดอกสี ม่วงกลีบดอกกว้าง
ไม้ตน้

176
177
178

เสาวรส
แสงจันทร์
แสยกด่าง

Passiflora laurifolia L.
Pisonia geandis R.Br.
Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit.

PASSIFLORACEAE
NYCTAGINACEAE
EUPHORBIACEAE

ไม้เลื1อย
ไม้ตน้
ไม้พุ่ม

179

หงอนไก่

Cnestis palala (Lour.) Merr.

CONNARACEAE

ไม้ลม้ ลุก

180

หญ้าหนวดแมว
(พยับเมฆ)

Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.

LABIATAE

ไม้ลม้ ลุก

ดอกสี ม่วงเข้ม กลีบดอกยาวรี
ใบกว้างสี เหลืองนวล
ลําต้นกลมฉํานํ1าสี เขียว มียางสี ขาว ใบเดียวรู ปไข่
ปลายแหลมมีสีเขียวลายขาว ดอกช่อสี แดง
เป็ นดอกช่อทีบิดจีบม้วนไปมา

ใบคล้ายใบรู ปไข่ปลายและโคลนแหลม ขอบหยัก
ดอกช่อดอกย่อยเรี ยงเป็ นชั1นคล้ายฉัตร กลีบดอกสี
ขาว หรื อสี ม่วง

บริเวณที$พบ
สวนสมุนไพร
สวนสมุนไพร
สวนสมุนไพร,
ข้างอาคาร 1
โรงฝึ กงานเกษตร
หน้าอาคาร 1,5
บ้านพักครู อาคาร
4
บ้านพักครู ,
ห้องนํ1าหลังอาคาร1
สวนสมุนไพร

22

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

ชื$อวิทยาศาสตร์
Clerodendrum diversifolium C.B.Clarke

ชื$อวงศ์
LABIATAE

182/10 หมากผูห้ มากเมีย

Cordyline fruticosa (L.) Gopp.

AGAVACEAE

183/7

หมากนวล

Veitchia merrillii (Becc.) H.E. Moore

PALMAE

184/7

หมากเหลือง

Chrysalidocarpus lutescens H.Wendl

PALMAE

185/29 หลิวไต้หวัน

Cuphea hyssopifolia Humb. Bonpl. & Kunth.

LYTHRACEAE

186/2

หว้า

Syzygium cumini (L.) Skeels

187/2

พุดฝรัง

Tabernaemontana pandacaqui Lam.

188

หางนกยูงไทย

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.

ดอกช่อเป็ นดอกสี ขาว ผลสดรู ปคล้าย
กระสวยสี ม่วงแดง
APOCYNACEAE
ไม้พุ่มขนาดเล็ก กลับดอกสี ขาว 5 กลีบ กลายกลีบดอกแหลมและงอ สวนวรรณคดี
ขึ1น
LEGUMINOSAE-CAESALPINOIDEAE
ไม้พุ่ม
ใบประกอบแบบขนนก ฝักแบนเล็ก ๆ คล้ายฝักถัว บ้านพักครู
แปบ

รหัส
181

ชื$อพืน& เมือง
พนมสวรรค์

MYRTACEAE

รหัสสมาชิก 7-62000-001
ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกช่อสี แดงส้มออกปลายยอด เป็ นชั1นๆ เหมือน
ยอดฉัตร
ไม้พุ่ม
ลําต้นเรี ยวเล็ก ข้อถี ๆ ใบเดียว ก้านเป็ น
กาบเล็กแคบ
ปาล์ม
ดอกออกเป็ นช่อคล้ายกับจันหมากมีสีขาว
อมเหลืองก้านดอกสี ขาวนวล
ปาล์ม
ดอกเป็ นช่อใต้กาบใบช่อดอกเป็ นจัน สี เหลืองอ่อน
ตัวดอกสี ขาวเหลือง
ไม้พุ่ม
ดอกขนาดเล็กมีสีม่วงสดหรื อสี ขาว
ไม้ตน้

บริเวณที$พบ
สวนสมุนไพร
สวนสมุนไพร
หลังอาคาร 5
หน้าอาคาร 3
หน้าอาคาร 90 ปี
อาคาร 4
หน้าอาคาร 90 ปี
อาคาร 3,5
โรงฝึ กงานเกษตร

23

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

รหัสสมาชิก 7-62000-001
ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้ตน้
ดอกมีสีแดงเข้ม กลีบดอกล่างสุ ดเป็ นสี ขาว

รหัส
189

ชื$อพืน& เมือง
หางนกยูงฝรัง

ชื$อวิทยาศาสตร์
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.

ชื$อวงศ์
LEGUMINOSAE-CAESALPINOIDEAE

190/3

หูกวาง

Terminalia catappa L.

COMBRETACEAE

ไม้ตน้

191

หูปลาช่อน

Acalypha wikesiana Muell. Arg.

EUPHORBIACEAE

ไม้พุ่ม

192

หัวใจม่วง

Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt.

COMMELINACEAE

ไม้ลม้ ลุก

193

อโศกอินเดีย

Polyalthia longifolia (Benlh.) Hook.f.

ANNONACEAE

ไม้ตน้

194

อ้อยช้าง

Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.

ANACARDIACEAE

ไม้ตน้

ใบประกอบรู ปไข่ยาวโคนเว้า ดอกเล็ก
เป็ นช่อสี เหลือง

195

อินทนิลนํ1า

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

LYTHRACEAE

ไม้ตน้

กลีบดอกสี ชมพู สี ม่วงแกมชมพูหรื อ
สี ม่วง

ดอกช่อ คล้ายกับหางกระรอกสี ขาว แต่ดอกย่อยเล็ก
กว่า
ดอกเล็ก ๆ เป็ นกระจุกพู่กลมต้นช่อยกสู ง
ออกทียอดกิงอ่อนมีขน หลังใบมีขน สี น1 าํ ตาลอ่อน
ท้องใบสี เทาจาง ๆ มีขน เมือแก่ไม่มีขน ใบขนาน
เรี ยวยาวสี ม่วงเข้ม
ใบประกอบเรี ยวใบแบบสลับดอก
ช่อสี นวล

บริเวณที$พบ
หลังอาคาร 4
โรงฝึ กงาน
อุตสาหกรรม
สวนสมุนไพร,
หน้าโรงฝึ กพล
ศึกษา
สวนสมุนไพร
หลังอาคาร 4,5
หน้าอาคาร 2,
ข้างห้องสมุด,
ทางเข้าโรงเรี ยน
ข้างโรงฝึ กงาน
ดนตรี สากล
โรงฝึ กงานเกษตร
ข้างอาคาร
ดนตรี ไทย

24

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

รหัสสมาชิก 7-62000-001

รหัส
196

ชื$อพืน& เมือง
กระชายดํา

ชื$อวิทยาศาสตร์
Kaempferia parviflora Wall. ex. Baker.

ชื$อวงศ์
ZINGIBERACEAE

ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้ลม้ ลุก ใบเดียว ก้านใบแทงขึ1นจากหัวในดิน ดอกช่อมีสี
ม่วงแดง
ไม้พุ่ม
ใบเดียวปลายใบเป็ นสองแฉกเว้า ดอกช่อ กลีบดอก
5 กลีบ สี ขาว อับเกสรสี เหลือง

197

กาหลง

Bauhinia acuminata L.

LEGUMINOSAE-CAESALPINOIDEAE

198

ผักหวานบ้าน

Sauropus androgynus (L.) Merr.

EUPHORBIACEAE

199
200

แพงพวย
มะขาม

Catharanthus roseus (L.) G. Don
Tamarindus indica L.

APOCYNACEAE
LEGUMINOSAE-CAESALPINOIDEAE

201

มะขามเทศ

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.

LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

ไม้ตน้

202

มะนาว

Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle

RUTACEAE

ไม้ตน้

203/4

มะพร้าว

Cocos nucifera L.

PALMAE

ปาล์ม

ไม้พุ่ม

ไม้ลม้ ลุก
ไม้ตน้

บริเวณที$พบ
สวนสมุนไพร

สวนวรรณคดี
หลังโรงฝึ กดนตรี
สากล
ใบเดียวรู ปไข่ปลายแหลม กลีบดอกสี ขาว กลีบรอง สวนสมุนไพร
ดอกสี แดง ผลกลมผิวเป็ นพูเล็กน้อย สี เขียวถึงขาว
ขั1วสี แดง
ใบเดียวรู ปไข่ ดอกมี 5 กลีบ สี ม่วงหรื อขาว
หน้าอาคาร 5
ใบประกอบแบบขนนก ดอกช่อกลีบดอกสี เหลือง สวนวรรณคดี
ลายม่วงแดง ผลเป็ นฝัก
ลําต้นและกิงมีหนามแหลม ใบเดียวปลายใบเป็ น ข้างอาคาร ดนตรี
สองแฉกเว้า
ไทย
กิงมีหนามแหลม ใบประกอบชนิดใบย่อยมีใบเดียว บ้านพักครู
ดอกเดียวหรื อช่อสี ขาว ผลกลมเกลี1ยง
ลําต้นตั1งตรงไม่แตกกิง ใบประกอบแบบขนนก
สวนสมุนไพร
ดอกช่อ ผลรู ปไข่กลม
โรงฝึ กงานเกษตร

25

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

รหัสสมาชิก 7-62000-001

รหัส
204

ชื$อพืน& เมือง
มะละกอ

ชื$อวิทยาศาสตร์
Carica papaya L.

ชื$อวงศ์
CARICACEAE

ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้ตน้
ลําต้นกลวง มียางทุกส่ วน ใบเดียวขนาดใหญ่รูปฝ่ า
มือ
ไม้ตน้
ใบประกอบแบบขนนกสามชั1นเรี ยงสลับ ใบย่อย
รู ปไข่กลับ ดอกช่อกลีบดอกสี ขาวแกมเหลือง ผล
เป็ นฝักกลมมีสนั
ไม้ตน้
กิงมีหนามเป็ นคู่ ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั1น
ดอกช่อรู ปทรงกระบอก ผลเป็ นฝักแบน

205/1

มะรุ ม

Moringa oleifera Lamk.

MORINGACEAE

206/4

สี เสี ยดแก่น

Acacia catechu (L.f.) Willd.

LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

207/3

หนุมานประสานกาย

Schefflera leucantha R.Vig.

ARALIACEAE

208

หญ้าปั กกิง

COMMELINACEAE

209

เหงือกปลาหมอ

Murdannia loriformis (Hassk.) Rolla Rao et
Kammathy
Acanthus ilicifolius L.

ACANTHACEAE

ไม้พุ่ม

210

มะสัง

Feroniella lucida (Scheff.) Swingle

RUTACEAE

ไม้ตน้

ไม้พุ่ม

ไม้ลม้ ลุก

ใบประกอบแบบนิ1วมือ ใบย่อยรู ปหอก ดอกช่อ
กลีบดอกสี นวล

บริเวณที$พบ
บ้านพักครู
โรงฝึ กงานเกษตร
บ้านพักครู หลัง
โรงฝึ กงานดนตรี
สากล
หน้าอาคาร 1
ข้างโรงฝึ กงาน
ดนตรี สากล, สวน
วรรณคดี
ข้างอาคาร ดนตรี
ไทย,สวนสมุนไพร

ใบเดียวเรี ยงสลับ ดอกช่อสี เขียวอ่อน

สวนสมุนไพร

ใบรู ปวงรี ขอบใบเว้าหยักซี พัน ปลายซี มีหนามแหลม สวนสมุนไพร
ดอกช่อสี ขาว ผลเป็ นฝักรู ปไข่
ลําต้นและกิงมีหนามแหลมยาว ใบย่อยเล็กๆ รู ปไข่ โรงฝึ กงานเกษตร
สี เขียวเทานวล

26

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

รหัส
211

ชื$อพืน& เมือง
มะฮอกกานีใบใหญ่

ชื$อวิทยาศาสตร์
Swietenia macrophylla King.

ชื$อวงศ์
MELIACEAE

212

คุณนายตืนสาย

Portulaca grandiflora Hook.f.

ARECACEAE

213

ผกากรอง

Lantana salvifolia Jacq.

VERBENACEAE

214/3
215/1

สาละลังกา
ฝิ นต้น

Couroupita guianensis Aubl
Jatrophy multifida L.

LECYTHIDACEAE
EUPHORBIACEAE

216/1

มะลิชา้ ง

Jasminum multiflorum cv. Star Jasmine

OLEACEAE

217

ลูกใต้ใบ

Phyllanthus amarus Schumach & Thonn

EUPHORBIACEAE

218/1

อะโวคาโด

Persea americana Mill.

LAURACEAE

219

อินทนินบก

Lagerstroemia macrocarpa Wall.

LYTHRACEAE

รหัสสมาชิก 7-62000-001
ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้ตน้
ต้นสี น1 าํ ตาลอมเทา ใบรู ปหอกปลายแหลมหนาสี
เขียวเข้ม ท้องใบสี อ่อน ทรงกลมคล้ายรู ปมะละกอ
ไม้ลม้ ลุก ลําต้นและใบอวบนํ1า กลีบดอกมี 6 กลีบ และมีกลีบ
เลี1ง 2 กลีบ
ไม้พุ่ม
ใบรู ปไข่ปลายแหลมขอบใบหยัก ใบจะสากระคาย
มือ ดอกช่อหลายสี ดอกมีกลินฉุ น
ไม้ตน้
ดอกสี ชมพูกลีบบัว ก้านดอกหนา
ไม้พุ่ม
ใบเดียว รู ปใบหอกหรื อขอบขนานแกมรู ปใบหอก
ช่อดอกออกตามง่ามใบ เมล็ดใหญ่แข็ง
ไม้เลื1อย ใบเดียวเรี ยงตรงกันข้าม ดอกเป็ นช่อแบบซี ร่ ม สี
ขาว มีกลินหอม กลีบดอกแยกกัน 6-8 กลีบ
ไม้ลม้ ลุก ใบเดียว รู ปวงรี หรื อรู ปขอบขนาน ดอกออกทีซอก
ใบ ผลกลม ผิวเรี ยบ
ไม้ตน้
ใบเรี ยงสลับรู ปไข่ ดอกช่อกระจะสี ขาว ผลสดเมล็ด
เดียวแข็ง
ผิวลําต้น ขรุ ขระ ใบเดียว เรี ยงสลับรู ปไข่ ดอกช่อ
ไม้ตน้
แบบกระจะ กลีบดอก6กลีบ สี ม่วง ผลแห้งแตก

บริเวณที$พบ
หน้าเสาธง
หลังโรงอาหาร
หน้าห้องสมุด
หลังอาคาร 4
หลังอาคาร 4
ข้างห้องสมุด
สวนสมุนไพร
หน้าอาคาร 5
สวนสมุนไพร
หน้าอาคาร 3
โรงฝึ กงาน
อุตสาหกรรม
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โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

รหัสสมาชิก 7-62000-001

รหัส
220/3

ชื$อพืน& เมือง
มะม่วง

ชื$อวิทยาศาสตร์
Mangifera indica L.

ชื$อวงศ์
ANACARDIACEAE

ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
บริเวณที$พบ
ไม้ตน้
ใบเดียวรู ปหอก ปลายใบแหลม โคนใบรู ปลิมออก บ้านพักครู
ดอกเป็ นช่อแบบกระจะ ผลสด เมล็ดเดียวแข็ง

221

ลันทม

Plumeria rubra L.

APOCYNACEAE

ไม้ตน้

222

ลันทมแดง

Plumeria acuminata Aiton

APOCYNACEAE

ไม้ตน้

223/2

กระเจ๊าะ

Millettia leucantha Kurz var. buteoides
(Gagnep.) P.K. Loc

LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ไม้ตน้

224

ชงโค

Bauhinia purpurea L.

LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ไม้ตน้

225

มะขามเทศด่าง

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.

LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

ไม้ตน้

ใบเดียวรู ปใบพายปลายแหลม ดอกออกเป็ นช่อพุ่ม
กลีบดอกมี 5 กลีบ ดอกสี ขาว โคนกลีบสี เหลือง ผล
เป็ นฝักคู่รูปยาวรี
ใบเดียวรู ปใบพายปลายแหลม ดอกออกเป็ นช่อพุ่ม
กลีบดอกมี 5 กลีบ ดอกสี ชมพูเข้มโคนกลีบสี เหลือง
ผลเป็ นฝักคู่รูปยาวรี
ใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยรู ปรี ขอบขนาน
ดอกออกเป็ นช่อตามปลายกิง ดอกย่อยสี เหลืองอ่อน
ผลเป็ นฝักแบนคล้ายมีดดาบ ภายในฝักมี 2-3เมล็ด

หน้าอาคาร 3,
อาคาร 6
หน้าอาคาร 3

ข้างสนามฟุตบอล

ใบเดียวปลายใบเว้าสองแฉกเว้า ดอกช่อกลีบสี
สวนวรรณคดี
ชมพูม่วง 5 กลีบ ผลเป็ นฝักแบนยาว
ลําต้นและกิงก้านมีหนาม ใบเดียวปลายใบเว้าสอง หน้าอาคาร 5
แฉกเว้า ดอกเล็กเกสรตัวผูเ้ ป็ นพู่ ฝักกลมแบน
เล็กน้อยยาวบิดม้วน เมือแก่จดั จะแตกออก

28

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

รหัส
226/1

ชื$อพืน& เมือง
มะม่วงหิ มพานต์

ชื$อวิทยาศาสตร์
Anacardium occidentale L.

ชื$อวงศ์
ANACARDIACEAE

227/3

ยีเข่ง

Lagerstroemia indica L.

LYTHRACEAE

228

ปี บ

Millingtonia hortensis L.f.

BIGNONIACEAE

229/3

แหนนา

Terminalia glaucifolia Craib

COMBRETACEAE

230/1

ทองอุไร

Tecoma stans (L.) Kunth

BIGNONIACEAE

รหัสสมาชิก 7-62000-001
ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้ตน้
ใบเดียวเหมือนใบลันทมแต่ป้อมกว่า ดอกช่อ ผล
รู ประฆังเหมือนชมพู่ มีเมล็ดเหมือนเมล็ดถัวติดอยู่
ปลายผล 1 เมล็ด
ไม้ตน้
ใบเดียวรู ปกลมรี เล็กน้อย ดอกออกเป็ นช่อ กลีบ
บางย่น 6 กลีบสี ขาวหรื อชมพู
ไม้ตน้
ใบประกอบแบบขนนก 2-3 ชั1น ใบย่อยรู ปไข่แกม
ใบหอก ดอกช่อขนาดใหญ่ กลีบดอกสี ขาวเป็ น
หลอดยาว ปลายแยกเป็ น 5 แฉก กลินหอม ผล
เป็ นฝักแบน
ใบเดียวรู ปรี ดอกสี เหลืองนํ1าตาลออกเป็ นช่อทีซอก
ไม้ตน้
ใบทีปลายกิง ผลเมล็ดเดียวแข็งมี 2 ปี ก

ไม้พุ่ม

เป็ นใบประกอบแบบขนนกปลายคี ขอบใบเป็ น
แบบจักฟั นเลือย ดอกเป็ นปากแตรมี 6 กลีบโคน
กลีบติดกัน

บริเวณที$พบ
หน้าบ้านพักครู

หน้าห้องนํ1าหญิง
สวนวรรณคดี

สวนสมุนไพร,
ข้างศาลพระยา
วชิรปราการ,
บ้านพักครู
หน้าอาคาร 5

29

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

รหัสสมาชิก 7-62000-001

รหัส
231/1

ชื$อพืน& เมือง
มะขามป้ อม

ชื$อวิทยาศาสตร์
Phyllanthus emblica L.

ชื$อวงศ์
EUPHORBIACEAE

ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้ตน้
ใบเประกอบแบบขนนกชั1นเดียว ดอกสี ขาว
ออกเป็ นช่อหรื อเป็ นกระจุกเล็กๆ ผลกลมฉํานํ1ามี
กลินหอม
ไม้ตน้
ใบเป็ นใบประกอบ ใบย่อยเป็ นรู ปมนรี ปลายแหลม
ดอกเป็ นช่อสั1นๆ ออกตามกิงและลําต้น ดอกมีสี
ม่วงอ่อนผงเป็ นรู ปเฟื องมีกลีบ 5กลีบ
ไม้พุ่ม
ใบเดียวรู ปมนกว้างคล้ายหัวใจขอบใบหยัก ดอก
ออกเป็ บช่อตรงส่ วนยอดลําต้น ดอกจะคล้ายดอก
มะลิซอ้ น กลีบดอกสี ขาวหรื อสี ชมพู มีกลินหอม

232/1

มะเฟื อง

Averrhoa carambola L.

OXALIDACEAE

233

นางแย้ม

Clerodendrum viscosum Vent.

LABIATAE

234

ฤาษีผสม

Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br.

LABIATAE

235

จําปี สิ รินธร

Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermklin

MAGNOLIACEAE

ไม้ตน้

236/2

มณฑา

Magnolia liliifera (L.) Baill.

MAGNOLIACEAE

ไม้พุ่ม

ไม้ลม้ ลุก

ใบเดียวรู ปหัวใจ ขอบใบหยักมีหลายสี เช่น สี แดง
เข้ม สี แดงอ่อน สี ชมพู สี ม่วงหรื อสี เขียว

บริเวณที$พบ
สวนวรรณคดี

สวนวรรณคดี

สวนวรรณคดี

หลังอาคาร 4
หน้าโรงฝึ ก
พลศึกษา
ใบเดียวปลายใบและ โคนใบมน ดอกเดียวสี ขาวนวล สวนวรรณคดี
ผลทรงไข่ปลายแหลม
มีลาํ ต้นเตี1ย ขนาดเล็ก และแตกกิงก้านสาขา ใบเป็ น หน้าอาคาร 3
รู ปมนรี ดอกมีสีเหลืองมีกลินหอม
บ้านพักครู

30

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

รหัส
237

ชื$อพืน& เมือง
แคหางค่าง

ชื$อวิทยาศาสตร์
ชื$อวงศ์
Fernandoa adenophylla (Wall. ex G.Don) Steenis

238

สะเดาช้าง

Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs

MELIACEAE

239

มะเขือพวง

Solanum torrum Sw.

SOLANACEAE

240

ดาวกระจาย

Cosmos sulphureus Cav.

COMPOSITAE

BIGNONIACEAE

241

ประทัดทอง

Hamelia patens Jacq.

RUBIACEAE

242

กระเชา

Holoptelea integrifolia Planch

ULMACEAE

243

พะยอม

Shorea guiso (Blanco) Blume

DIPTEROCARPACEAE

รหัสสมาชิก 7-62000-001
ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
ไม้ยนื ต้น ไม้ตน้ ขนาดเล็กถึงกลาง ใบประกอบแบบขนนก
ปลายคี ดอกสี เหลืองอ่อนออกเป็ นช่อ ผลเป็ นฝักรู ป
ทรงกระบอก
ไม้ตน้
ไม้ขนาดใหญ่ ลําต้นตรงกิงก้านน้อย ใบประกอบ
แบบขนนก
ใบและลําต้นมีขนคลุมเหมือนมะเขือดอกเล็กๆเป็ น
ไม้พุ่ม
ช่อ ผลกลมขนาดปลายนิ1วมือ
ใบมีสีเขียว แยกออกเป็ นแฉกๆ กลีบดอกมีลกั ษณะ
ไม้ลม้ ลุก บางมีสีเหลืองจําปา ดอกหนึงมีกลีบดอกอยู่ 8 กลีบ
ปลายกลีบดอกจะหยัก
พรรณไม้ลม้ ลุก ลักษณะใบเรี ยวสี เขียว
ไม้ลม้ ลุก
ดอกเป็ นหลอดสี แดงส้ม
ใบเดียวรู ปไข่หรื อรู ปรี ป้อมสี เขียว ดอกมีสีม่วงเข้ม
ออกรวมเป็ นช่อ ผลแห้งแบบมีปีกล้อมรอบทรง
ไม้ตน้
กลมและแบนปลายแยก 2 แฉก
ใบเดียวรู ปขอบขนานหรื อรู ปรี แกมขอบขนาน ดอก
สี ขาวนวลหรื อสี เหลืองอ่อน ออกดอกเป็ นช่อ มี
ไม้ตน้
กลินหอม ผลเป็ นรู ปทรงไข่

บริเวณที$พบ
หลังโรงฝึ ก
พลศึกษา
สวนสมุนไพร
ข้างห้องสมุด
บ้านพักครู

บ้านพักครู
หน้าอาคาร 3
หลังอาคาร 4
สวนวรรณคดี

สวนวรรณคดี

31

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร
ชื$อวงศ์

รหัสสมาชิก 7-62000-001

รหัส

ชื$อพืน& เมือง

ชื$อวิทยาศาสตร์

244

โคมญีปุ่ น

Kalanchoe pinnata (Lamk) Peirs

245

มะตูม

Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb.

RUTACEAE

246/4

ฝาง

Caesalpinia sappan L.

RUBIACEAE

247

มะขวิด

Limonia acidissima L.

RUTACEAE

248

ศรี ตรัง

Jacaranda mimosifolia D.Don

BIGNONIACEAE

ไม้ตน้

249/2

กันเกรา

Faqopyrum fragrans Roxb.

POLYGONACEAE

ไม้ตน้

250

ยางนา

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don

DIPTEROCARPACEAE

ไม้ตน้

CRASSULACEAE

ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
บริเวณที$พบ
ไม้ลม้ ลุก ใบและลําต้นอวบนํ1า ใบเป็ นรู ปรี ขอบใบ
ไม้ลม้ ลุก เป็ นจักฟั นเลือย ดอกมีสีชมพูหรื อสี แดงอ่อนๆรู ป
ข้างห้องสมุด
กรวย
ลําต้นและกิงก้านมีหนามยาว ใบประกอบสามใบ
หลังอาคาร 1
ไม้ตน้
รู ปไข่ ขอบหยักเล็กน้อย ดอกช่อสี ขาว
มีหนามตลอดทั1งต้นและกิง ใบเป็ นใบประกอบสอง
ชั1นแบบขนนก ดอกเล็กสี เหลืองเป็ นช่อ ผลเป็ นฝัก
ไม้ตน้
หลังโรงอาหาร
แบน แก่นสี แดงออกสี ส้มเข้ม
ข้างห้องนํ1าชาย ,
ลําต้นสู ง มีหนาม ใบหนาแข็ง ดอกเล็กสี ขาว ผลสั1น
หญิง (หน้า
ไม้ตน้
กลมมีจุก
บ้านพักครู )
ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั1น ผลัดใบ ดอกสี ม่วง
อ่อน มีกลินหอม ออกเป็ นช่อ
ใบเดียวรู ปไข่หรื อรู ปรี ขอบใบขนาน ดอกสี ขาว
เป็ นช่อ มีกลินหอม ผลทรงกลมสี ส้ม
ใบเดียวรู ปไข่หรื อรู ปรี แกมรู ปขอบขนาน ผลัดใบ
ดอกสี ชมพู ดอกเป็ นช่อ ผลเปลือกแข็งทรงกลมรี

สวนวรรณคดี
ข้างอาคาร 4

สวนสมุนไพร

32

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร
ชื$อวงศ์

รหัส

ชื$อพืน& เมือง

ชื$อวิทยาศาสตร์

251

กระบาก

Anisoptera costata Korth.

DIPTEROCARPACEAE

252/3

ชิงชัน

Dalbergia oliveri Gamble

LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

253

เหลืองปรี ดียาธร

Tabebuia argentea Britt.

BIGNONIACEAE

รหัสสมาชิก 7-62000-001
ลักษณะวิสัย ลักษณะพิเศษของพืช
บริเวณที$พบ
ใบเดียวรู ปรี รู ปไข่หรื อรู ปขอบขนาน ผลัดใบ ดอก
สี ขาวหรื อเหลืองอ่อน มีกลินหอม ออกเป็ นช่อ ผล โรงฝึ กงานเกษตร
ไม้ตน้
ทรงกลมเรี ยบ
ไม้ตน้

ใบประกอบแบบขนนก ปลายคี ผลัดใบ ดอกสี ขาว
อมม่วงหรื อสี ม่วงคราม ออกเป็ นช่อผลเป็ นฝัก

โรงฝึ กงานเกษตร

ไม้ตน้

ใบเป็ นใบประกอบแบบนิ1วมือใบย่อยรู ปหอก ดอก
เป็ นดอกทีออกทีปลายยอดกลีบดอกสี เหลือง ผล
เป็ นฝักกลม

ลานแสงมณี ,ข้าง
อาคาร 4, ข้างโรง
ฝึ กงานดนตรี สากล

ใบประกอบแบบขนนก ช่อใบยาว รู ปไข่ ดอกสี ขาว
มีกลินหอมอ่อนๆ ออกดอกเป็ นช่อ ผลเป็ นฝักแห้ง
ไม่แตก แบน เมล็ดรู ปไต

หน้าบ้านพักครู
หลังโรงอาหาร

254

พะยุง

Dalbergia cochinchinensis Pierre

LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE

ไม้ตน้

255/2

ประดู่บา้ น

Pterocarpus indicus Willd.

LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE

ไม้ตน้

ใบยาวเรี ยว ทรงพุ่ม ดอกเล็กสี เหลืองเข้ม ออกเป็ น
ช่อยาว ผลแห้งมีปีกกลมและแบนล้อมรอบ

หลังโรงอาหาร

256

ประดู่แดง

Phyllocarpus septrentrionalis J.D.Sm.

LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE

ไม้ตน้

ใบประกอบแบบขนนก ดอกช่อกระจะ สี แดง

ข้างห้องสมุด

33

258

กระท้อน

โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้
จังหวัดกําแพงเพชร

Sampantaea koetjape (Burm.f.) Merr.

MELIACEAE

รหัสสมาชิก 7-62000-001
ไม้ตน้

ผิวใบหยาบ เส้นกลางใบชัดเจน ใบแก่จะมีสีแดง

โรงฝึ กงานเกษตร

259

ตาเสื อ

Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker

MELIACEAE

ไม้ตน้

เปลือกลําต้นหนาสี น1 าํ ตาลอมดํา ผลแก่จะแตก
ออกเป็ น 2-3 ซี ก แต่ละซี กจะมีเมล็ดกลมสี น1 าํ ตาล มี โรงฝึ กงานเกษตร
เยือหุ ม้ เมล็ดสี แดง

260

ซ้อ

Gmelina arborea Roxb

LABIATAE

ไม้ตน้

ใบเป็ นรู ปหัวใจคล้ายใบโพธิ• ผิวใบด้านล่างของใบ
แก่ใขนเป็ นกระจุกรู ปดาว กิงอ่อนเป็ นสันสี เหลียม

ข้างโรงอาหาร

