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ชนิ ดเห็ดทีพบ
เห็ดดอกเลา
Amanita sp.
เห็ดไข่เหลือง
Amanita sp.
เห็ดระโงกขาว
Amanita sp.
เห็ดไส ้เดือน
Amanita sp.
เห็ดระโงกดอกกระถิน Amanita sp.
เห็ดจวักงู
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เห็ดผึงชาด
Boletellus sp.
$
$
$
เห็ดผึงนํ าผึง
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Lactarius sp.
เห็ดขิง
Lactarius sp.
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