
ชื่อต้นไม้ โพธิ์

ทรงปลูกโดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

ชื่อวิทยาศาสตร์   Ficus  religiosa L.

ปลูกเมื่อ 31  ตุลาคม  2513

สถานท่ีปลูก วัดขุนอนิทประมูล

ต าบลอนิทประมูล

อ าเภอโพธิ์ทอง

จังหวัดอ่างทอง

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          9   เมตร 

ความโต           400 เซนติเมตร

วันที่ส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 653796 E ๑619395 N



ชื่อต้นไม้ โพธิ์

ทรงปลูกโดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

ชื่อวิทยาศาสตร์   Ficus  religiosa L.

ปลูกเมื่อ 24  มีนาคม  2524

สถานท่ีปลูก วัดราชสกุณา(วัดนก)

ต าบลไผ่จ าศลี

อ าเภอวิเศษชัยชาญ

จังหวัดอ่างทอง

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          12   เมตร 

ความโต           380 เซนติเมตร

วันที่ส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 646281 E ๑614563 N



ชื่อต้นไม้ ยางนา

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ

ชื่อวิทยาศาสตร์   Dipterocarpus alatus

Roxb. Ex G. Don

ปลูกเมื่อ 22 กุมภาพันธ์  2550

สถานท่ีปลูก โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชด าริ(ด้านป่าไม)้
สบีัวทอง

ต าบลสีบัวทอง

อ าเภอแสวงหา

จังหวัดอ่างทอง

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          8.5  เมตร 

ความโต           58 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 631662 E 1633580 N



ชื่อต้นไม้ มะม่วงป่า

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ

ชื่อวิทยาศาสตร์   Mangifera  caloneura

Kurz.

ปลูกเมื่อ 22 กุมภาพันธ์  2550

สถานท่ีปลูก โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชด าริ(ด้านป่าไม)้
สบีัวทอง

ต าบลสีบัวทอง

อ าเภอแสวงหา

จังหวัดอ่างทอง

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          2.5  เมตร 

ความโต           56 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 631657 E 1633577 N



ชื่อต้นไม้ ตะเคียนทอง

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ

ชื่อวิทยาศาสตร์   Hopea odorata Roxb.

ปลูกเมื่อ 22 กุมภาพันธ์  2550

สถานท่ีปลูก โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชด าริ(ด้านป่าไม)้
สบีัวทอง

ต าบลสีบัวทอง

อ าเภอแสวงหา

จังหวัดอ่างทอง

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          4  เมตร 

ความโต           50 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 631661 E 1633582 N



ชื่อต้นไม้ โพธิ์

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

ชื่อวิทยาศาสตร์    Ficus  religiosa L.

ปลูกเมื่อ 24 มีนาคม 2524

สถานท่ีปลูก วัดราชสกุณา (วัดนก)                       

ต าบลไผ่จ าศลี

อ าเภอวเิศษชัยชาญ

จังหวัดอ่างทอง

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          10   เมตร 

ความโต           330 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 646280 E 1614572 N



ชื่อต้นไม้ พิกุล

ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

ชื่อวิทยาศาสตร์    Mimusops elengi L.

ปลูกเมื่อ 21 ตุลาคม 2522

สถานท่ีปลูก วัดท่าสุธาวาส

ต าบลบางเสด็จ

อ าเภอป่าโมก

จังหวัดอ่างทอง

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          8   เมตร 

ความโต           200 เซนติเมตร

วันท่ีส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 657508 E 1597967 N



ชื่อต้นไม้ ยางนา

ทรงปลูกโดย พระเจ้าหลานเธอ 

พระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตคิุณ

ชื่อวิทยาศาสตร์   Dipterocarpus alatus

Roxb. Ex G.Don

ปลูกเมื่อ 14 สงิหาคม  2558

สถานท่ีปลูก โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชด าริ(ด้านป่าไม)้
สบีัวทอง

ต าบลสีบัวทอง

อ าเภอแสวงหา

จังหวัดอ่างทอง

ลักษณะต้นไม้   สมบูรณ์ 

สภาพปัญหา ไม่มี

ความสูง          5  เมตร 

ความโต           16 เซนติเมตร

วันที่ส ารวจ มกราคม 2562

แผนที่แสดงบริเวณต าแหนง่ต้นไม้

ค่าพิกัด 631651 E 1633566 N


