
ชื่อต้นไม้ ทองกวาว

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ์

บดนิทรเทพยวรางกูร

ชื่อวทิยาศาสตร์   Butea monosperma 

(Lam.) Taub.

ปลูกเมื่อ 8 กันยายน 2511

สถานท่ีปลูก สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)

ต าบลพุแค

อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ  

จังหวัดสระบุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ แตกง่าม

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          24   เมตร 

ความโต           359 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ ธันวาคม 2561

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด ๗๐๓๒๓๘ E ๑๖๒๓๒๑๘ N



ชื่อต้นไม้ ไทรจิก

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ์

บดนิทรเทพยวรางกูร

ชื่อวทิยาศาสตร์   Ficus sp.

ปลูกเมื่อ ๓๑ มีนาคม 25๒๐

สถานท่ีปลูก วัดศรัทธาประชากร 

ต าบลหน้าพระลาน
อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ  

จังหวัดสระบุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ สามนาง

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          22   เมตร 

ความโต           126,84,86 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ ธันวาคม 2561

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด ๗๐๔๑๓๙ E ๑๖๒๖๕๐๓ N



ชื่อต้นไม้ ประดู่ป่า

ทรงปลูกโดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

ชื่อวิทยาศาสตร์  Pterocarpus

macrocarpus Kurz

ปลูกเมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๐๑

สถานท่ีปลูก สวนรุกขชาติมวกเหล็ก

ต าบลมวกเหล็ก

อ าเภอมวกเหล็ก

จังหวัดสระบุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ แตกง่าม

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          15 เมตร 

ความโต           204  เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ ธันวาคม 2561

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด ๗๓๗๔๗๑E ๑๖๒๐๐๐๒ N



ชื่อต้นไม้ ต้นรัง

ทรงปลูกโดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

ชื่อวิทยาศาสตร์  Shorea siamensis Miq.

ปลูกเมื่อ 8 กันยายน 2511

สถานท่ีปลูก สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)

ต าบลพุแค

อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ  

จังหวัดสระบุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ เปลาตรง

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          30 เมตร 

ความโต           180  เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ ธันวาคม 2561

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 70๓๒๓๙ E 162๓๒๓๙N



ชื่อต้นไม้ ไทรจิก

ทรงปลูกโดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

ชื่อวิทยาศาสตร์   Ficus sp.

ปลูกเมื่อ ๓๑ มีนาคม 25๒๐

สถานท่ีปลูก วัดศรัทธาประชากร 

ต าบลหน้าพระลาน
อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ  

จังหวัดสระบุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ แตกเป็นแขนง

ตามธรรมชาติ

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          9   เมตร 

ความโต           38  เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ ธันวาคม 2561

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด ๗๐๔๑๔๖ E ๑๖๒๖๔๘๔ N



ชื่อต้นไม้ โพธิ์

ทรงปลูกโดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

ชื่อวิทยาศาสตร์   Ficus religiosa

ปลูกเมื่อ ๗ เมษายน ๒๕๒๓

สถานท่ีปลูก วัดหนองหมูใต้

ต าบลหนองหมู
อ าเภอวหิารแดง

จังหวัดสระบุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ แตกเป็นแขนง

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          ๓๕  เมตร 

ความโต           ๔๕๙  เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ ธันวาคม 2561

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด ๗๐๙๔๗๖ E ๑๕๘๑๙๑๙ N



ชื่อต้นไม้ มะม่วงมันหนองแซง

ทรงปลูกโดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

ชื่อวิทยาศาสตร์  Mangifera Indica L.

ปลูกเมื่อ 24 ตุลาคม 2524

สถานท่ีปลูก วัดศรัทธาประชากร 

ต าบลหน้าพระลาน
อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ  

จังหวัดสระบุรี

ลักษณะต้นไม้ แตกง่าม

สภาพปัญหา มแีมลงเจาะล าต้น

ความสูง          15 เมตร 

ความโต           219  เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ ธันวาคม 2561

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 704169 E 1626392 N



ชื่อต้นไม้ จันทร์ชมด

ทรงปลูกโดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

ชื่อวิทยาศาสตร์  Ocimum gratissimum L. var. 

macrophyllum Briq.

ปลูกเมื่อ 25 มกราคม 2536

สถานท่ีปลูก วัดมงคลชัยพัฒนา

ต าบลเขาดินพัฒนา

อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ

จังหวัดสระบุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ แตกหลายแขนง

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          10   เมตร 

ความโต           - เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ ธันวาคม 2561

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 7๓๗๔๗๑ E 162๐๐๐2 N



ชื่อต้นไม้ ไทรจิก

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ

ชื่อวิทยาศาสตร์   Ficus sp.

ปลูกเมื่อ ๓๑ มีนาคม 25๒๐

สถานท่ีปลูก วัดศรัทธาประชากร 

ต าบลหน้าพระลาน
อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ  

จังหวัดสระบุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ สามนาง

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          12,9,7   เมตร 

ความโต           77,55,36 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ ธันวาคม 2561

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด ๗๐๔๑๓๙ E ๑๖๒๖๕๐๓ N



ชื่อต้นไม้ ไทร

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ

ชื่อวิทยาศาสตร์   Ficus sp.

ปลูกเมื่อ ๗ เมษายน ๒๕๒๓

สถานท่ีปลูก วัดหนองหมูใต้

ต าบลหนองหมู
อ าเภอวหิารแดง

จังหวัดสระบุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ แตกแขนง

เป็นทรงพุ่ม

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          ๓๐  เมตร 

ความโต           ๙๐๐  เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ ธันวาคม 2561

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด ๗๐๙๔๗๖ E ๑๕๘๑๙๑๙ N



ชื่อต้นไม้ ไทรจิก

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

ชื่อวิทยาศาสตร์   Ficus sp.

ปลูกเมื่อ ๓๑ มีนาคม 25๒๐

สถานท่ีปลูก วัดศรัทธาประชากร 

ต าบลหน้าพระลาน
อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ  

จังหวัดสระบุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ สองนาง

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          ๒๐,๑๘   เมตร 

ความโต           ๑๒๗,๑๐๒ เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ ธันวาคม 2561

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด ๗๐๔๑๔๖ E ๑๖๒๖๔๘๔ N



ชื่อต้นไม้ ประดู่แดง

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

ชื่อวิทยาศาสตร์   Phyllocarpus

septentrionalls Donn. Sm.

ปลูกเมื่อ 19 สงิหาคม 2535

สถานท่ีปลูก บรษิัท ทพีีไอ โพลีนจ ากัด (มหาชน)

ต าบลมิตรภาพ
อ าเภอมวกเหล็ก

จังหวัดสระบุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ แตกง่าม

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          18   เมตร 

ความโต           137 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ ธันวาคม 2561

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด ๗๒๙๒๒๗ E ๑๖๑๙๘๕๒ N



ชื่อต้นไม้ อบเชย

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

ชื่อวทิยาศาสตร์   Cinnamomum iners 

Reinw. ex Blume

ปลูกเมื่อ 30 มกราคม 2536

สถานท่ีปลูก วัดมงคลชัยพัฒนา

ต าบลเขาดินพัฒนา

อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ

จังหวัดสระบุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ แตกง่าม

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          18   เมตร 

ความโต           159 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ ธันวาคม 2561

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด ๗๐๕๖๓๑ E ๑๖๑๕๐๖๗ N



ชื่อต้นไม้ ราชพฤกษ์ (คูน)

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

ชื่อวทิยาศาสตร์   Cassia fistula Linn.

ปลูกเมื่อ 10 พฤษภาคม 2549

สถานท่ีปลูก บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จ ากัด

ต าบลหินซ้อน

อ าเภอแก่งคอย

จังหวัดสระบุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ แตกง่าม

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          10   เมตร 

ความโต           113 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ ธันวาคม 2561

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด ๗๑๙๕๒๑ E ๑๖๓๐๑๘๖ N



ชื่อต้นไม้ สุพรรณิการ์

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

ชื่อวทิยาศาสตร์   Cochlospermum

religiosum (L.) Alston

ปลูกเมื่อ 4 กันยายน 2560

สถานท่ีปลูก ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร

ต าบลปากเพรียว

อ าเภอเมือง

จังหวัดสระบุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ เปลาตรง

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          3 เมตร 

ความโต           25 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ ธันวาคม 2561

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด ๗๐๖๘๑๕ E ๑๖๐๔๕๙๖ N



ชื่อต้นไม้ กัลปพฤกษ์

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเจ้าลกูเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ์

วลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี

ชื่อวทิยาศาสตร์   Cassia bakeriana Craib
ปลูกเมื่อ 3 กันยายน 2515

สถานท่ีปลูก สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)

ต าบลพุแค

อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ  

จังหวัดสระบุรี

ลักษณะต้นไม้   เปลาตรง เรือนยอดไม่สมบูรณ์

สภาพปัญหา มีแมลงเจาะล าต้น

ความสูง          12   เมตร 

ความโต           107 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ ธันวาคม 2561

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 703253 E 162๓๒๐๖ N



ชื่อต้นไม้ ไทรจิก

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ชื่อวิทยาศาสตร์   Ficus sp.

ปลูกเมื่อ ๓๑ มีนาคม 25๒๐

สถานท่ีปลูก วัดศรัทธาประชากร 

ต าบลหน้าพระลาน
อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ  

จังหวัดสระบุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ สองนาง

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          ๓๒   เมตร 

ความโต           ๒๐๐,๑๒๗ เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ ธันวาคม 2561

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด ๗๐๔๑๓๙ E ๑๖๒๖๕๐๓ N


