
ชื่อต้นไม้ พิกุล

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร

ชื่อวิทยาศาสตร์    Mimusops  elengi L.

ปลูกเมื่อ 6 มีนาคม 2522

สถานท่ีปลูก      วัดสว่างอารมณ์

ต าบลสระโบสถ์

อ าเภอสระโบสถ์

จังหวัดลพบุรี

ลักษณะต้นไม้     สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา       ไม่มี

ความสูง             4  เมตร 

ความโต             50 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 696406 E 1682452 N



ชื่อต้นไม้ ศรีมหาโพธิ์

ทรงปลูกโดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

ชื่อวิทยาศาสตร์   Ficus religiosa L.

ปลูกเมื่อ 11  มีนาคม  2517

สถานท่ีปลูก วัดพานิชธรรมิการาม

ต าบลหนองเต่า

อ าเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา พบการท าลายของโรค

และแมลง

ความสูง          5   เมตร 

ความโต           50 เซนติเมตร

วันที่ส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 670490 E ๑653452 N



ชื่อต้นไม้ ราชพฤกษ์

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ

ชื่อวิทยาศาสตร์   Cassia  fistula  L.

ปลูกเมื่อ 11 มีนาคม  2517

สถานท่ีปลูก วัดพานิชธรรมิการาม

ต าบลหนองเต่า

อ าเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา พบการท าลายของโรค

และแมลง

ความสูง          6  เมตร 

ความโต           70 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 630467 E 1653455 N



ชื่อต้นไม้ พะยอม

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

ชื่อวิทยาศาสตร์    Shorea  roxburghii

G.Don. 

ปลูกเมื่อ 15 ธันวาคม 2528

สถานท่ีปลูก  สวนรุกขชาติน  าตกวังก้านเหลือง

ต าบลท่าดินด า

อ าเภอชัยบาดาล

จังหวัดลพบุรี

ลักษณะต้นไม้     สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา       ไม่มี

ความสูง             8  เมตร 

ความโต             70 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 724004 E 1671990 N



ชื่อต้นไม้ พิกุล

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

ชื่อวิทยาศาสตร์    Mimusops  elengi L.

ปลูกเมื่อ 30 พฤษภาคม 2537

สถานท่ีปลูก      ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

ต าบลทะเลชุบศร

อ าเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

ลักษณะต้นไม้     สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา       ไม่มี

ความสูง             6  เมตร 

ความโต             65 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 677661 E 1636874 N



ชื่อต้นไม้ จ าปีสริินธร

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

ชื่อวิทยาศาสตร์   Magnolia  sirindhorniae

Noot & Chalermglin

ปลูกเมื่อ 4 กุมภาพันธ์  2546

สถานท่ีปลูก ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

ต าบลทะเลชุบศร

อ าเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          2  เมตร 

ความโต           28 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบรเิวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 677674 E 1636853 N



ชื่อต้นไม้ จ าปีสริินธร

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

ชื่อวิทยาศาสตร์   Magnolia  sirindhorniae

Noot & Chalermglin

ปลูกเมื่อ 4 กุมภาพันธ์  2546

สถานท่ีปลูก วัดเทพกุญชรวราราม

ต าบลพรหมศาสตร์

อ าเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          3  เมตร 

ความโต           32 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบรเิวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 632142 E 1637337 N



ชื่อต้นไม้ การบูร

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

ชื่อวิทยาศาสตร์   Cinnamomum camphora

(L.) J.Presl

ปลูกเมื่อ 22 ธันวาคม 2560

สถานท่ีปลูก  โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ต าบลเขาสามยอด

อ าเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

ลักษณะต้นไม้     สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา       ไม่มี

ความสูง             2.5  เมตร 

ความโต             10.5 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 677925 E 1637352 N



ชื่อต้นไม้ จันทน์หอม

ทรงปลูกโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวลี

พระวรราชาทนัิดดามาตุ

ชื่อวทิยาศาสตร์   Mansonia gagei Drumm.

ปลูกเมื่อ 2 เมษายน 2537

สถานท่ีปลูก วัดเทพกุญชรวราราม

ต าบลพรหมมาสตร์

อ าเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          4   เมตร 

ความโต           35 เซนติเมตร

วันที่ส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 672523 E ๑637001 N



ชื่อต้นไม้ จัน

ทรงปลูกโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวลี

พระวรราชาทนัิดดามาตุ

ชื่อวทิยาศาสตร์   Diospyros  decandra Lour.

ปลูกเมื่อ 8  ตุลาคม  2550

สถานท่ีปลูก วัดเทพกุญชรวราราม

ต าบลพรหมมาสตร์

อ าเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          6   เมตร 

ความโต           85 เซนติเมตร

วันที่ส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 672119 E ๑637339 N


