
ชื่อต้นไม้ ไผ่ด ำ

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ

สยำมบรมรำชกุมำรี

ชื่อวิทยำศำสตร์  Bambusa vulgaris 

Schrad.

ปลูกเมื่อ 28 ตุลำคม 2551

สถำนท่ีปลูก วัดกฤษณเวฬุพุทธำรำม

ต ำบลทองเอน

อ ำเภออนิทร์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ 

สภำพปัญหำ ไม่มี

ควำมสูง          - เมตร 

ควำมโต           - เซนติเมตร

วันท่ีส ำรวจ มกรำคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต ำแหนง่ต้นไม้

ค่ำพิกัด 647935 E 1661117 N



ชื่อต้นไม้ สำละลังกำ

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ

สยำมบรมรำชกุมำรี

ชื่อวิทยำศำสตร์  Couroupita guianensis

Aubl.

ปลูกเมื่อ 18  พฤศจิกำยน 2545

สถำนท่ีปลูก วัดกฤษณเวฬุพุทธำรำม

ต ำบลทองเอน

อ ำเภออนิทร์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ 

สภำพปัญหำ ไม่มี

ควำมสูง          3  เมตร 

ควำมโต              90 เซนติเมตร

วันท่ีส ำรวจ มกรำคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต ำแหนง่ต้นไม้

ค่ำพิกัด 647864 E 1660988 N



ชื่อต้นไม้ มหำพรหมรำชินี

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ

สยำมบรมรำชกุมำรี

ชื่อวิทยำศำสตร์  Mitrephore Sirikitiae

Weerasooriya,Chalermglin

& R.M.K. Saunders

ปลูกเมื่อ 9  พฤศจิกำยน 2547

สถำนท่ีปลูก วัดกฤษณเวฬุพทุธำรำม

ต ำบลทองเอน

อ ำเภออนิทร์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ 

สภำพปัญหำ ไม่มี

ควำมสูง          3.50 เมตร 

ควำมโต           30  เซนติเมตร

วันท่ีส ำรวจ มกรำคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต ำแหนง่ต้นไม้

ค่ำพิกัด 647900 E 1661099 N



ชื่อต้นไม้ สำละลังกำ

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ

สยำมบรมรำชกุมำรี

ชื่อวิทยำศำสตร์  Couroupita guianensis

Aubl.

ปลูกเมื่อ 3 เมษำยน 2539

สถำนท่ีปลูก วัดสำลโคดม

ต ำบลทับยำ

อ ำเภออนิทร์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ 

สภำพปัญหำ เปลือกไม้ผุบริเวณโคนต้น

ควำมสูง          5  เมตร 

ควำมโต              145 เซนติเมตร

วันท่ีส ำรวจ มกรำคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต ำแหนง่ต้นไม้

ค่ำพิกัด 645419 E 1653354 N



ชื่อต้นไม้ สำละลังกำ

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ

สยำมบรมรำชกุมำรี

ชื่อวิทยำศำสตร์  Couroupita guianensis

Aubl.

ปลูกเมื่อ 12 พฤศจิกำยน 2550

สถำนท่ีปลูก ห้องสมุดประชำชน

เฉลมิรำชกุมำรี อ ำเภอท่ำช้ำง

ต ำบลพกิุลทอง

อ ำเภอท่ำช้ำง

จังหวัดสิงห์บุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ ทรงพุ่ม 

สภำพปัญหำ ไม่มี

ควำมสูง          3  เมตร 

ควำมโต              20  เซนติเมตร

วันท่ีส ำรวจ มกรำคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต ำแหนง่ต้นไม้

ค่ำพิกัด 649436 E 1642274 N



ชื่อต้นไม้ พิกุล

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ

สยำมบรมรำชกุมำรี

ชื่อวิทยำศำสตร์  Mimusops elengi L. 

ปลูกเมื่อ 10 พฤศจิกำยน 2534

สถำนท่ีปลูก วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหำร

ต ำบลจักรสห์ี

อ ำเภอเมือง

จังหวัดสิงห์บุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ 

สภำพปัญหำ ไม่มี

ควำมสูง          7  เมตร 

ควำมโต              40  เซนติเมตร

วันท่ีส ำรวจ มกรำคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต ำแหนง่ต้นไม้

ค่ำพิกัด 650984 E 1634470 N



ชื่อต้นไม้ จ ำปีสริินธร

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ

สยำมบรมรำชกุมำรี

ชื่อวิทยำศำสตร์  Magnolia  sirindhorniae

Noot & Chalermglin

ปลูกเมื่อ 29 ตุลำคม 2546

สถำนท่ีปลูก จวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสิงห์บุรี

ต ำบลบำงพุทรำ

อ ำเภอเมือง

จังหวัดสงิห์บุรี

ลักษณะต้นไม้   ไม่สมบูรณ์ 

สภำพปัญหำ ไม่มี

ควำมสูง          1.5  เมตร 

ควำมโต              - เซนติเมตร

วันท่ีส ำรวจ มกรำคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต ำแหนง่ต้นไม้

ค่ำพิกัด 651113 E 1646450 N



ชื่อต้นไม้ มะกล่ ำต้น

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ

สยำมบรมรำชกุมำรี

ชื่อวิทยำศำสตร์  Adenanthera pavonina L.  

ปลูกเมื่อ 3 กุมภำพันธ์ 2538

สถำนท่ีปลูก โรงเรียนสิงห์บุรี

ต ำบลบำงมัญ

อ ำเภอเมือง

จังหวัดสิงห์บุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ ทรงพุ่ม

สภำพปัญหำ ไม่มี

ควำมสูง          15  เมตร 

ควำมโต              120  เซนติเมตร

วันท่ีส ำรวจ มกรำคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต ำแหนง่ต้นไม้

ค่ำพิกัด 651986 E 1647045 N



ชื่อต้นไม้ สำละลังกำ

ทรงปลูกโดย พระเจ้ำวรวงศเ์ธอ
พระองค์เจ้ำโสมสวลี
พระวรรำชำทินัดมำตุ

ชื่อวิทยำศำสตร์  Couroupita guianensis

Aubl.

ปลูกเมื่อ 10 สงิหำคม 2549

สถำนท่ีปลูก วัดสำลโคดม

ต ำบลทับยำ

อ ำเภออนิทร์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ ทรงพุ่ม 

สภำพปัญหำ เปลอืกไม้พุบริเวณโคนต้น

ควำมสูง          4  เมตร 

ควำมโต              50  เซนติเมตร

วันท่ีส ำรวจ มกรำคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต ำแหนง่ต้นไม้

ค่ำพิกัด 649436 E 1642274 N


