
ชื่อต้นไม้ ยางนา

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร

ชื่อวิทยาศาสตร์   Dipterocarpus alatus

Roxb.ex G.Don

ปลูกเมื่อ 19 มีนาคม 2522

สถานท่ีปลูก      วัดสระไม้แดง

ต าบลแพรกศรีราชา

อ าเภอสรรคบุรี

จังหวัดชัยนาท

ลักษณะต้นไม้     สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา       ไม่มี

ความสูง             9  เมตร 

ความโต             75 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 619653 E 1662630 N



ชื่อต้นไม้ โพธิ์

ทรงปลูกโดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

ชื่อวิทยาศาสตร์   Ficus religiosa L.

ปลูกเมื่อ 17  ตุลาคม  2541

สถานท่ีปลูก วัดทรงเสวย

ต าบลหนองน้อย

อ าเภอวัดสงิห์

จังหวัดชัยนาท

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          27,28  เมตร 

ความโต           337,364 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

1.ค่าพิกัด 613300 E 1676396 N
2.ค่าพิกัด 613299 E 1676378 N



ชื่อต้นไม้ ตาล

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

ชื่อวิทยาศาสตร์    Borassus flabellifer L.

ปลูกเมื่อ 11 มกราคม 2561

สถานท่ีปลูก  โรงเรียนวัดจันทนาราม

ต าบลห้วยกรด

อ าเภอสรรคบุรี

จังหวัดชัยนาท

ลักษณะต้นไม้     สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา       ไม่มี

ความสูง             1  เมตร 

ความโต             - เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 629102 E 1669298N



ชื่อต้นไม้ พะยูง

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

ชื่อวิทยาศาสตร์   Dalbergia 

cochinchinensis Pierre

ปลูกเมื่อ 10 มีนาคม 2558

สถานท่ีปลูก  วัดปทุมธาราม

ต าบลหนองบัว

อ าเภอวัดสงิห์

จังหวัดชัยนาท

ลักษณะต้นไม้     สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา       ไม่มี

ความสูง             5  เมตร 

ความโต             43  เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 608574 E 1690541 N



ชื่อต้นไม้ มะตูม

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

ชื่อวิทยาศาสตร์   Aegle marmelos (L.)

ปลูกเมื่อ 10 มีนาคม 2558

สถานท่ีปลูก  โรงเรียนวัดสงิห์

ต าบลมะขามเฒ่า

อ าเภอวัดสงิห์

จังหวัดชัยนาท

ลักษณะต้นไม้     สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา       ไม่มี

ความสูง             2.5  เมตร 

ความโต             26  เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 612765 E 1687621 N



ชื่อต้นไม้ ราชพฤกษ์

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

ชื่อวิทยาศาสตร์   Cassia fistula  L.

ปลูกเมื่อ พ.ศ. 2535

สถานท่ีปลูก  สวนนกชัยนาท

ต าบลเขาท่าพระ

อ าเภอเมือง

จังหวัดชัยนาท

ลักษณะต้นไม้     สมบูรณ์ สองนาง 

สภาพปัญหา       ไม่มี

ความสูง             20  เมตร 

ความโต             77,75  เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 623734 E 1681623 N



ชื่อต้นไม้ แดง

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

ชื่อวิทยาศาสตร์   Xylia xylocarpa. 

(Roxb.)Taub. var. xylocarpa

ปลูกเมื่อ 11 มีนาคม  2523

สถานท่ีปลูก  วัดสระไม้แดง

ต าบลแพรกศรีราชา

อ าเภอสรรคบุรี

จังหวัดชัยนาท

ลักษณะต้นไม้     สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา       ไม่มี

ความสูง             25  เมตร 

ความโต             142  เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 619698  E 1662708 N



ชื่อต้นไม้ สาละ

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

ชื่อวิทยาศาสตร์   Shorea robusta

C.F.Gaertn.

ปลูกเมื่อ 30 ตุลาคม  2535

สถานท่ีปลูก  วัดมหาธาตุ

ต าบลแพรกศรีราชา

อ าเภอสรรคบุรี

จังหวัดชัยนาท

ลักษณะต้นไม้     สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา       ไม่มี

ความสูง             11  เมตร 

ความโต             236  เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 628869  E 11664226 N



ชื่อต้นไม้ แดง

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

ชื่อวิทยาศาสตร์   Xylia xylocarpa. 

(Roxb.)Taub. var. xylocarpa

ปลูกเมื่อ 11 มีนาคม  2523

สถานท่ีปลูก  วัดสระไม้แดง

ต าบลแพรกศรีราชา

อ าเภอสรรคบุรี

จังหวัดชัยนาท

ลักษณะต้นไม้     สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา       ไม่มี

ความสูง             26  เมตร 

ความโต             148  เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 619698  E 1662708 N



ชื่อต้นไม้ แดง

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

ชื่อวิทยาศาสตร์   Xylia xylocarpa. 

(Roxb.)Taub. var. xylocarpa

ปลูกเมื่อ 11 มีนาคม  2523

สถานท่ีปลูก  วัดสระไม้แดง

ต าบลแพรกศรีราชา

อ าเภอสรรคบุรี

จังหวัดชัยนาท

ลักษณะต้นไม้     สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา       ไม่มี

ความสูง             26  เมตร 

ความโต             148  เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 619698  E 1662708 N



ชื่อต้นไม้ มะตูม

ทรงปลูกโดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า

พัชรกิติยาภา

ชื่อวิทยาศาสตร์   Aegle marmelos (L.)

ปลูกเมื่อ 14 พฤษภาคม 2553

สถานท่ีปลูก เรือนจ าชั่วคราวเขาพลอง

ต าบลเขาท่าพระ

อ าเภอเมือง

จังหวัดชัยนาท

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          10  เมตร 

ความโต           79 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 622656 E 1682264 N



ชื่อต้นไม้ มะตูม

ทรงปลูกโดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า

พัชรกิติยาภา

ชื่อวิทยาศาสตร์   Aegle marmelos (L.)

ปลูกเมื่อ 14 พฤษภาคม 2553

สถานท่ีปลูก วัดปากคลองมะขามเฒ่า

ต าบลมะขามเฒ่า

อ าเภอวัดสงิห์

จังหวัดชัยนาท

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          3  เมตร 

ความโต           28 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 613522 E 16827554 N



ชื่อต้นไม้ ยางนา

ทรงปลูกโดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า

ทปีังกรรัศมีโชติ

ชื่อวิทยาศาสตร์   Dipterocarpus alatus

Roxb.ex G.Don

ปลูกเมื่อ 19 มีนาคม 2552

สถานท่ีปลูก วัดสระไม้แดง

ต าบลแพรกศรีราชา

อ าเภอสรรคบุรี

จังหวัดชัยนาท

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          9  เมตร 

ความโต           81 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบรเิวณต าแหนง่ต้นไม้



ชื่อต้นไม้ พะยูง

ทรงปลูกโดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า

อาทติยาทรกิตติคุณ

ชื่อวิทยาศาสตร์   Dalbergia 

cochinchinensis Pierre 

ปลูกเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557

สถานท่ีปลูก วัดทรงเสวย

ต าบลหนองน้อย

อ าเภอวัดสงิห์

จังหวัดชัยนาท

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          6 เมตร 

ความโต           57 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 613274 E 1676409 N


