
กฎกระทรวง 
ก ำหนดให้สัตว์ป่ำบำงชนิดเป็นสัตว์ป่ำคุ้มครอง 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระรำชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัด
สิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘ และ
มำตรำ ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำแห่งชำติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติสงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติสงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
ข้อ ๒  ให้สัตว์ป่ำตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้เป็นสัตว์ป่ำคุ้มครอง 
 
ข้อ ๓๑  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกำศในรำช

กิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ประพัฒน์  ปัญญำชำติรักษ์ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

                                                 
๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๗๔ ก/หน้ำ ๑/๑ สิงหำคม ๒๕๔๖ 
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สัตว์ป่าจ าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
กระจงควำย (Tragulus napu) 
กระจงเล็ก (Tragulus javanicus) 
กระต่ำยป่ำ (Lepus peguensis) 
กระทิงหรือเมย (Bos gaurus) 
กระรอกขำว (Callosciurus finlaysoni finlaysoni) 
กระรอกบินแก้มสีแดง (Hylopetes lepidus) 
กระรอกบินแก้มสีเทำ (Hylopetes platyurus) 
กระรอกบินเล็กแก้มขำว (Hylopetes phayrei) 
กระรอกบินเล็กเขำสูง (Hylopetes alboniger) 
กระรอกบินสีเขม่ำ (Pteromyscus pulverulentus) 
กระรอกสำมสี (Callosciurus prevostii) 
กระรอกหน้ำกระแต (Rhinosciurus laticaudatus) 
กระรอกหำงม้ำใหญ่ (Sundasciurus hippurus) 
กวำงป่ำ (Cervus unicolor) 
ค่ำงด ำ (Presbytis femoralis) 
ค่ำงแว่นถิ่นใต้ (Presbytis obscurus) 
ค่ำงแว่นถิ่นเหนือ (Presbytis phayrei) 
ค่ำงหงอก (Presbytis cristata) 
ค้ำงคำวกินแมลงนิ้วสั้น (Nyctalus noctula) 
ค้ำงคำวขุนช้ำง (Cheiromeles torquatus) 
ค้ำงคำวคุณกิตติ (Craseonycteris thonglongyai) 
ค้ำงคำวจมูกหลอดท้องขำว (Murina leucogaster) 
ค้ำงคำวจมูกหลอดสีทอง หรือ ค้ำงคำวจมูกหลอดเล็ก 
(Murina aurata) 
ค้ำงคำวจมูกหลอดสีเทำ หรือ ค้ำงคำวจมูกหลอดแดง 
(Murina tubinaris) 
ค้ำงคำวจมูกหลอดหูยำว (Murina huttonii) 
ค้ำงคำวจมูกหลอดหูสั้น (Murina cyclotis) 
ค้ำงคำวดอย (Sphaerias blanfordi) 
ค้ำงคำวดอยหลังลำยขำว (Scotomanes ornatus) 
ค้ำงคำวท้องสีน ้ำตำลสุรำษฎร์ (Eptesicus demissus) 
ค้ำงคำวท้องสีน ้ำตำลหูหนำ (Eptesicus pachyotis) 
ค้ำงคำวท้องสีน ้ำตำลใหญ่ (Eptesicus serotinus) 
ค้ำงคำวปำกย่น (Tadarida plicata) 
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ค้ำงคำวปำกย่นใหญ่ หรือ ค้ำงคำวปำกย่นหูหนำ (Tadarida teniotis) 
ค้ำงคำวปีกขนใต้ (Harpiocephalus harpia) 
ค้ำงคำวปีกขนเหนือ (Harpiocephalus mordax) 
ค้ำงคำวปีกจุด (Balionycteris maculata) 
ค้ำงคำวปีกถุงเครำด ำ (Taphozous melanopogon) 
ค้ำงคำวปีกถุงต่อมคำง (Taphozous longimanus) 
ค้ำงคำวปีกถุงปลอม (Taphozous saccolaimus) 
ค้ำงคำวปีกถุงใหญ่ (Taphozous theobaldi) 
ค้ำงคำวปีกพับกลำง (Miniopterus medius) 
ค้ำงคำวปีกพับด ำใหญ่ (Miniopterus magnater) 
ค้ำงคำวปีกพับเล็ก (Miniopterus pusillus) 
ค้ำงคำวปีกพับใหญ่ (Miniopterus schreibersii) 
ค้ำงคำวไผ่หัวแบนเล็ก (Tylonycteris pachypus) 
ค้ำงคำวไผ่หัวแบนใหญ่ (Tylonycteris robustula) 
ค้ำงคำวเพดำนเล็ก (Scotophilus kuhlii) 
ค้ำงคำวเพดำนใหญ่ (Scotophilus heathii) 
ค้ำงคำวฟันร่อง (Phoniscus atrox) 
ค้ำงคำวฟันหน้ำซ้อนเล็ก (Hesperoptenus blandfordi) 
ค้ำงคำวฟันหน้ำซ้อนใหญ่ (Hesperoptenus tickelli) 
ค้ำงคำวมงกุฎจมูกยำวเล็ก (Rhinolophus pearsonii) 
ค้ำงคำวมงกุฎจมูกยำวใหญ่ (Rhinolophus yunanensis) 
ค้ำงคำวมงกุฎจมูกแหลมเหนือ (Rhinolophus lepidus) 
ค้ำงคำวมงกุฎเทำแดง (Rhinolophus affinis) 
ค้ำงคำวมงกุฎปลอมเล็ก (Rhinolophus coelophyllus) 
ค้ำงคำวมงกุฎปลอมใหญ่ (Rhinolophus shameli) 
ค้ำงคำวมงกุฎมลำยู (Rhinolophus malayanus) 
ค้ำงคำวมงกุฎยอดสั้นเล็ก (Rhinolophus thomasi) 
ค้ำงคำวมงกุฎยอดสั้นใหญ่ (Rhinolophus acuminatus) 
ค้ำงคำวมงกุฎเล็ก (Rhinolophus pusillus) 
ค้ำงคำวมงกุฎเลียนมลำยูเล็ก (Rhinolophus megaphyllus) 
ค้ำงคำวมงกุฎเลียนมลำยูหำงสั้น (Rhinolophus stheno) 
ค้ำงคำวมงกุฎสำมใบพัด (Rhinolophus trifoliatus) 
ค้ำงคำวมงกุฎหูโตมำร์แชล (Rhinolophus marshalli) 
ค้ำงคำวมงกุฎหูโตเล็ก (Rhinolophus macrotis) 
ค้ำงคำวมงกุฎหูโตใหญ่ (Rhinolophus paradoxolophus) 
ค้ำงคำวมงกุฎใหญ่ (Rhinolophus luctus) 
ค้ำงคำวมงกุฎอินเดีย (Rhinolophus rouxii) 
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ค้ำงคำวมือปุ่ม (Glischropus tylopus) 
ค้ำงคำวแม่ไก่เกำะ (Pteropus hypomelanus) 
ค้ำงคำวแม่ไก่นครสวรรค์ (Pteropus intermedius) 
ค้ำงคำวแม่ไก่ป่ำฝน (Pteropus vampyrus) 
ค้ำงคำวแม่ไก่ภำคกลำง (Pteropus lylei) 
ค้ำงคำวยอดกล้วยป่ำ (Kerivoula whiteheadi) 
ค้ำงคำวยอดกล้วยปีกปุ่ม (Kerivoula papillosa) 
ค้ำงคำวยอดกล้วยปีกใส (Kerivoula hardwickii) 
ค้ำงคำวยอดกล้วยผีเสื้อ (Kerivoula picta) 
ค้ำงคำวยอดกล้วยเล็ก (Kerivoula minuta) 
ค้ำงคำวลูกหนูกรำมหน้ำบนเล็ก (Pipistrellus cadornae) 
ค้ำงคำวลูกหนูจิ๋ว (Pipistrellus tenuis) 
ค้ำงคำวลูกหนูถ ้ำ (Pipistrellus pulveratus) 
ค้ำงคำวลูกหนูบ้ำน (Pipistrellus javanicus) 
ค้ำงคำวลูกหนูสีทอง หรือ ค้ำงคำวลูกหนูด ำ เหลือบ 
(Pipistrellus circumdatus) 
ค้ำงคำวลูกหนูอินเดีย (Pipistrellus coromandra) 
ค้ำงคำวเล็บกุด (Eonycteris spelaea) 
ค้ำงคำวแวมไพร์แปลงเล็ก (Megaderma spasma) 
ค้ำงคำวแวมไพร์แปลงใหญ่ (Megaderma lyra) 
ค้ำงคำวสำมศร (Aselliscus stoliczkanus) 
ค้ำงคำวหน้ำยักษ์กระบังหน้ำ (Hipposideros lylei) 
ค้ำงคำวหน้ำยักษ์กุมภกรรณ (Hipposideros turpis) 
ค้ำงคำวหน้ำยักษ์ทศกัณฐ์ (Hipposideros armiger) 
ค้ำงคำวหน้ำยักษ์เล็ก (Hipposideros pomona) 
ค้ำงคำวหน้ำยักษ์เล็กจมูกปุ่ม (Hipposideros halophyllus) 
ค้ำงคำวหน้ำยักษ์เล็กด ำ หรือ ค้ำงคำวหน้ำยักษ์สีเขม่ำ 
(Hipposideros ater) 
ค้ำงคำวหน้ำยักษ์เล็กสองสี (Hipposideros bicolor) 
ค้ำงคำวหน้ำยักษ์สองหลืบ (Hipposideros galeritus) 
ค้ำงคำวหน้ำยักษ์สำมหลืบ (Hipposideros larvatus) 
ค้ำงคำวหน้ำยักษ์สีจำง (Hipposideros cineraceus) 
ค้ำงคำวหน้ำยักษ์หมอนโค้ง (Hipposideros diadema) 
ค้ำงคำวหน้ำยักษ์หมอบุญส่ง (Hipposideros lekaguli) 
ค้ำงคำวหน้ำยำวเล็ก (Macroglossus minimus) 
ค้ำงคำวหน้ำยำวใหญ่ (Macroglossus sobrinus) 
ค้ำงคำวหน้ำร่อง (Nycteris tragata) 
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ค้ำงคำวหัวด ำ (Chironax melanocephalus) 
ค้ำงคำวหำงโผล่ (Emballonura monticola) 
ค้ำงคำวหำงหนู (Rhinopoma microphyllum) 
ค้ำงคำวหูหนูดอยอ่ำงขำง (Myotis altarium) 
ค้ำงคำวหูหนูตีนโตเล็ก (Myotis horsfieldii) 
ค้ำงคำวหูหนูตีนโตใหญ่ (Myotis hasseltii) 
ค้ำงคำวหูหนูตีนเล็กเข้ียวยำว (Myotis muricola) 
ค้ำงคำวหูหนูตีนเล็กเข้ียวสั้น (Myotis siligorensis) 
ค้ำงคำวหูหนูพม่ำ (Myotis montivagus) 
ค้ำงคำวหูหนูมือตีนปุ่ม (Myotis rosseti) 
ค้ำงคำวหูหนูยักษ์ (Myotis chinensis) 
ค้ำงคำวหูหนูหน้ำขน (Myotis annectans) 
ค้ำงคำวอีอำอีโอ (Ia io) 
ค้ำงคำวไอ้แหว่ง (Coelops frithii) 
ชะนีด ำ ใหญ่ หรือ ไซแมง (Hylobates syndactylus) 
ชะนีธรรมดำ หรือ ชะนีมือขำว (Hylobates lar) 
ชะนีมงกุฎ (Hylobates pileatus) 
ชะนีมือด ำ (Hylobates agilis) 
ชะมดเช็ด หรือ ชะมดเชียง 
(Viverricula indica หรอื Viverricula malaccensis) 
ชะมดน ้ำ หรือ อีเห็นน ้ำ (Cynogale bennettii) 
ชะมดแผงสันหำงด ำ (Viverra megaspila) 
ชะมดแผงหำงปล้อง (Viverra zibetha) 
ช้ำง (Elephas maximus) 
ทรำย หรือ เนื้อทรำย หรือ ตำมะแน 
(Axis porcinus หรือ Cervus porcinus) 
นำกเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinerea) 
นำกใหญ่ขนเรียบ (Lutra perspicillata) 
นำกใหญ่จมูกขน หรือ นำกใหญ่หัวปลำดุก (Lutra sumatrana) 
นำกใหญ่ธรรมดำ (Lutra lutra) 
บ่ำง หรือพุจง หรือ พะจง (Cynocephalus variegatus) 
พญำกระรอกด ำ (Ratufa bicolor) 
พญำกระรอกบินสีด ำ (Aeromys tephromelas) 
พญำกระรอกบินหูขำว (Petaurista alborufus) 
พญำกระรอกบินหูด ำ (Petaurista elegans) 
พญำกระรอกบินหูแดง (Petaurista petaurista) 
พญำกระรอกเหลือง (Ratufa affinis) 
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พังพอนกินปู (Herpestes urva) 
พังพอนธรรมดำ (Herpestes javanicus) 
เพียงพอนเล็กสีน ้ำตำล (Mustela nudipes) 
เพียงพอนเส้นหลังขำว (Mustela strigidorsa) 
เพียงพอนเหลือง (Mustela sibirica) 
เม่นหำงพวง หรือ เม่นขนอ่อน หรือ อีแกะ หรือ ม้อก 
(Atherurus macrourus) 
เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura) 
แมวดำว หรือแมวแกว (Felis bengalensis) 
แมวป่ำ หรือเสือกระต่ำย (Felis chaus) 
แมวป่ำหัวแบน (Felis planiceps) 
ลิงกัง (Macaca nemestrina) 
ลิงลม หรือนำงอำย (Nycticebus coucang) 
ลิงวอก (Macaca mulatta) 
ลิงเสน (Macaca arctoides) 
ลิงแสม (Macaca fascicularis) 
ลิงอ้ำยเงี้ยะ หรือ ลิงอัสสัม หรือ ลิงภูเขำ (Macaca assamensis) 
ลิ่นพันธุ์จีน (Manis pentadactyla) 
ลิ่นพันธุ์มลำยู หรือ ลิ่นชวำ (Manis javanica) 
โลมำกระโดด (Stenella longirostris) 
โลมำแถบ (Stenella coeruleoalba) 
โลมำธรรมดำ (Delphinus delphis) 
โลมำปำกขวด (Tursiops aduncus) 
โลมำฟรำเซอร์ (Lagenodelphis hosei) 
โลมำฟันห่ำง (Steno bredanensis) 
โลมำลำยจุด (Stenella attenuata) 
โลมำหลังโหนก (Sousa chinensis) 
โลมำหัวบำตรหลังเรียบ (Neophocaena phocaenoides) 
โลมำอิรวดี (Orcaella brevirostris) 
วำฬคูเวียร์ (Ziphius carvirostris) 
วำฬน ำร่องครีบสั้น (Globicephala macrorhynchus) 
วำฬบรูด้ำ (Balaenoptera edeni) 
วำฬเพชรฆำต (Orcinus orca) 
วำฬเพชรฆำตด ำ (Pseudorca crassidens) 
วำฬเพชรฆำตเล็ก (Feresa attenuata) 
วำฬฟันสองซี่ (Mesoplodon ginkgodens) 
วำฬฟิน (Balaenoptera physaius) 
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วำฬหัวแตงโม (Peponocephala electra) 
วำฬหัวทุย (Physeter macrocepalus) 
วำฬหัวทุยแคระ (Kogia simus) 
วำฬหัวทุยเล็ก (Kogia breviceps) 
วัวแดง หรือวัวด ำ หรือวัวเพลำะ (Bos javanicus) 
เสือโคร่ง (Panthera tigris) 
เสือดำว หรือเสือด ำ (Panthera pardus) 
เสือปลำ (Felis viverrina) 
เสือไฟ (Felis temminckii) 
เสือลำยเมฆ (Neofelis nebulosa) 
หนูเกำะ (Rattus remotus) 
หนูขนเสี้ยนเขำหินปูน (Niviventer hinpoon) 
หนูถ ้ำ (Leopoldamys neilli) 
หนูไผ่เล็บแม่มือแบน (Hapalomys longicaudatus) 
หมำจิ้งจอก (Canis aureus) 
หมำใน หรือหมำแดง (Cuon alpinus) 
หมำไม้ (Martes flavigula) 
หมำหริ่ง (Melogale personata) 
หมีขอ หรือบินตุรง (Arctictis binturong) 
หมีควำย หรือหมีด ำ (Ursus thibetanus) 
หมีหมำ หรือหมีคน (Ursus malayanus) 
หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) 
อีเก้ง หรือเก้ง หรือฟำน (Muntiacus muntjak) 
อีเห็นลำยเมฆ หรือชะมดแปลงลำยแถบ (Prionodon linsang) 
อีเห็นลำยเสือ หรือชะมดแปลงลำยจุด (Prionodon pardicolor) 
อีเห็นลำยเสือโคร่ง หรืออีเห็นลำยพำด (Hemigalus derbyanus) 
ช้ำงแอฟริกำ (Loxodonta africana) 
[ล ำดับที่ ๒๐๒ เพ่ิมโดยกฎกระทรวงก ำหนดให้สัตว์ป่ำบำงชนิดเป็นสัตว์ป่ำคุ้มครอง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘] 
สัตว์ป่าจ าพวกนก 
ไก่จุก (Rollulus rouloul ) 
ไก่นวล (Rhizothera longirostris ) 
ไก่ป่ำ (Gallus gallus) 
ไก่ฟ้ำพญำลอ (Lophura diardi ) 
ไก่ฟ้ำหน้ำเขียว (Lophura ignita) 
ไก่ฟ้ำหลังขำว (Lophura nycthemera) 
ไก่ฟ้ำหลังเทำ (Lophura leucomelanos หรือ Lophura leucomelana) 
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ไก่ฟ้ำหำงลำยขวำง (Syrmaticus humiae ) 
นกกก หรือ นกกำฮัง หรือ นกกะวะ (Buceros bicornis) 
นกกระจอกตำล (Passer flaveolus) 
นกกระจอกป่ำท้องเหลือง (Passer rutilans) 
นกกระจอกใหญ่ (Passer domesticus) 
นกกระจ้อยแก้มสีเทำ (Seicercus poliogenys) 
นกกระจ้อยเขำสูง (Bradypterus mandelli หรือ Bradypterus seebohmi) 
นกกระจ้อยคอขำว (Abroscopus superciliaris) 
นกกระจ้อยคอด ำ (Abroscopus albogularis) 
นกกระจ้อยนักร้อง (Cettia canturians ) 
นกกระจ้อยป่ำโกงกำง (Gerygone suphurea) 
นกกระจ้อยพันธุ์จีน (Bradypterus tacsanowskius) 
นกกระจ้อยวงตำสีทอง 
Seicercus tephrocephalus หรือ Seicercus burkii) 
นกกระจ้อยหำงสีเรียบ (Seicercus soror) 
นกกระจ้อยแถบปีกเหลือง (Seicercus valentini) 
นกกระจ้อยสีน ้ำตำล (Bradypterus luteoventris) 
นกกระจ้อยสีไพล (Cettia pallidipes) 
นกกระจ้อยหัวลำย (Urosphena squameiceps หรือ Cettia squameiceps) 
นกกระจ้อยเหลืองไพล (Cettia flavolivacea ) 
นกกระจ้อยใหญ่ (Cettia major ) 
นกกระจ้อยอกเทำ (Bradypterus davidi หรือ Bradypterus thoracicus) 
นกกระจำบทอง (Ploceus hypoxanthus ) 
นกกระจำบธรรมดำ (Ploceus philippinus) 
นกกระจำบอกลำย (Ploceus manyar ) 
นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ (Phylloscopus borealis) 
นกกระจิ๊ดขำสีเนื้อ (Phylloscopus tenellipes) 
นกกระจิ๊ดเขียวคล ้ำ (Phylloscopus trochiloides ) 
นกกระจิ๊ดเขียวปีกสองแถบ (Phylloscopus plumbeitarsus) 
นกกระจิ๊ดคอสีเทำ (Phylloscopus maculipennis ) 
นกกระจิ๊ดคิ้วด ำท้องขำว (Phylloscopus cantator) 
นกกระจิ๊ดคิ้วด ำท้องเหลือง (Phylloscopus ricketti) 
นกกระจิ๊ดตะโพกเหลือง (Phylloscopus proregulus) 
นกกระจิ๊ดแถบปีกสีส้ม (Phylloscopus pulcher) 
นกกระจิ๊ดท้องสีน ้ำตำล (Phylloscopus subaffinis) 
นกกระจิ๊ดธรรมดำ (Phylloscopus inornatus) 
นกกระจิ๊ดปำกหนำ (Phylloscopus schwarzi) 
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นกกระจิ๊ดพันธุ์หิมำลัย (Phylloscopus humei) 
นกกระจิ๊ดพันธุ์จีน (Phylloscopus sichuanensis) 
นกกระจิ๊ดสีคล ้ำ (Phylloscopus fuscatus) 
นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ (Phylloscopus coronatus) 
นกกระจิ๊ดหำงขำวเล็ก (Phylloscopus davisoni ) 
นกกระจิ๊ดหำงขำวใหญ่ (Phylloscopus reguloides) 
นกกระจิ๊ดอกลำยเหลือง (Phylloscopus armandii) 
นกกระจิบกระหม่อมแดง (Orthotomus sericeus) 
นกกระจิบคอด ำ (Orthotomus atrogularis) 
นกกระจิบธรรมดำ (Orthotomus sutorius) 
นกกระจิบภูเขำ (Orthotomus cuculatus) 
นกกระจิบหญ้ำคิ้วขำว (Prinia atrogularis) 
นกกระจิบหญ้ำท้องเหลือง (Prinia flaviventris) 
นกกระจิบหญ้ำสีข้ำงแดง (Prinia rufescens) 
นกกระจิบหญ้ำสีน ้ำตำล (Prinia polychroa) 
นกกระจิบหญ้ำสีเรียบ (Prinia inornata) 
นกกระจิบหญ้ำอกเทำ (Prinia hodgsonii) 
นกกระจิบหัวแดง (Orthotomus ruficeps หรือ Orthotomus sepium) 
นกกระติ๊ดข้ีหมู (Lonchura punctulata) 
นกกระติ๊ดเขียวหรือนกไผ่ (Erythrura prasina) 
นกกระติ๊ดแดง (Amandava amandava) 
นกกระติ๊ดตะโพกขำว (Lonchura striata) 
นกกระติ๊ดท้องขำว (Lonchura leucogastra) 
นกกระติ๊ดสีอิฐ หรือ นกปำกตะกั่ว (Lonchura malacca) 
นกกระติ๊ดหัวขำว (Lonchura maja) 
นกกระติ๊ดใหญ่ปำกเหลือง (Eophona migratoria) 
นกกระติ๊ดใหญ่ปีกลำย (Mycerobas melanozanthos) 
นกกระติ๊ดใหญ่สร้อยคอเหลือง (Mycerobas affinis) 
นกกระเต็นขำวด ำใหญ่ หรือนกกะเต็นขำวด ำใหญ ่
(Megaceryle lugubris) 
นกกระเต็นแดง หรือ นกกะเต็นแดง (Halcyon coromanda) 
นกกระเต็นน้อยแถบอกด ำ หรือ นกกะเต็นน้อยแถบอกด ำ 
(Alcedo euryzona) 
นกกระเต็นน้อยธรรมดำ หรือ นกกะเต็นน้อยธรรมดำ (Alcedo atthis) 
นกกระเต็นน้อยหลังด ำ หรือ นกกะเต็นน้อยหลังด ำ (Ceyx erithacus) 
นกกระเต็นน้อยหลังแดง หรือ นกกะเต็นน้อยหลังแดง (Ceyx rufidorsus) 
นกกระเต็นน้อยหลังสีน ้ำเงิน หรือ นกกะเต็นน้อยหลังสีน ้ำเงิน 
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(Alcedo meninting) 
นกกระเต็นปักหลัก หรือ นกกะเต็นปักหลัก (Ceryle rudis) 
นกกระเต็นลำย หรือ นกกะเต็นลำย (Lacedo pulchella) 
นกกระเต็นสร้อยคอสีน ้ำตำล หรือ นกกะเต็นสร้อยคอสีน ้ำตำล 
(Actenoides concretus) 
นกกระเต็นหัวด ำ หรือ นกกะเต็นหัวด ำ (Halcyon pileata) 
นกกระเต็นใหญ่ธรรมดำ หรือ นกกะเต็นใหญ่ธรรมดำ 
(Halcyon capensis) 
นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน ้ำตำล หรือ นกกะเต็นใหญ่ปีกสีน ้ำตำล 
(Halcyon amauroptera) 
นกกระเต็นอกขำว หรือ นกกะเต็นอกขำว (Halcyon smyrnensis) 
นกกระเต็นเฮอคิวลิส หรือ นกกะเต็นเฮอคิวลิส (Alcedo hercules) 
นกกระแตแต้แว๊ด หรือ นกต้อยตีวิด (Vanellus indicus) 
นกกระแตผีชำยหำด (Esacus neglectus หรือ Esacus magnirostris) 
นกกระแตผีเล็ก (Burhinus oedicnemus) 
นกกระแตผีใหญ่ (Esacus recurvirostris) 
นกกระแตหงอน (Vanellus vanellus) 
นกกระแตหัวเทำ (Vanellus cinereus) 
นกกระแตหำด (Vanellus duvaucelii) 
นกกระทำดงแข้งเขียว (Arborophila chloropus) 
นกกระทำดงคอสีแสด (Arborophila rufogularis) 
นกกระทำดงจันทบูรณ์ 
Arborophila diversa หรือ Arborophila cambodiana) 
นกกระทำดงปักษ์ใต้ (Arborophila charltonii) 
นกกระทำดงอกสีน ้ำตำล (Arborophila brunneopectus) 
นกกระทำทุ่ง (Francolinus pintadeanus) 
นกกระทำป่ำไผ่ (Bambusicola fytchii) 
นกกระทำสองเดือย หรือ นกกรองกร๊อย (Caloperdix oculea) 
นกกระทุง (Pelecanus philippensis) 
นกกระเบื้องคอขำว (Monticola gularis) 
นกกระเบื้องท้องแดง (Monticola rufiventris) 
นกกระเบื้องผำ (Monticola solitarius) 
นกกระปูดนิ้วสั้น (Centropus rectunguis) 
นกกระปูดเล็ก (Centropus bengalensis) 
นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis) 
นกกระสำขำว (Ciconia ciconia) 
นกกระสำคอขำว (Ciconia episcopus) 
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นกกระสำคอขำวปำกแดง (Ciconia stormi) 
นกกระสำคอด ำ (Ephippiorhynchus asiaticus) 
นกกระสำด ำ (Ciconia nigra) 
นกกระสำแดง (Ardea purpurea) 
นกกระสำนวล (Ardea cinerea) 
นกกระสำปำกเหลือง (Mycteria cinerea) 
นกกระสำใหญ่ (Ardea sumatrana) 
นกกรีดน ้ำ (Rynchops albicollis) 
นกกวัก (Amaurornis phoenicurus) 
นกกะรองทองแก้มขำว (Leiothrix argentauris) 
นกกะรำงแก้มแดง (Liocichla phoenicea) 
นกกะรำงคอด ำ หรือ นกซอฮู้ (Garrulax chinensis) 
นกกะรำงคิ้วขำว (Garrulax sannio) 
นกกะรำงด ำ (Garrulax lugubris) 
นกกะรำงวงตำขำว หรือ นกกะรำงกระหม่อมแดง (Garrulax mitratus) 
นกกะรำงสร้อยคอเล็ก (Garrulax monileger) 
นกกะรำงสร้อยคอใหญ่ (Garrulax pectoralis) 
นกกะรำงหัวขวำน (Upupa epops) 
นกกะรำงหัวแดง (Garrulax erythrocephalus) 
นกกะรำงหัวหงอก (Garrulax leucolophus) 
นกกะรำงหำงแดง (Garrulax milnei) 
นกกะรำงอกลำย (Garrulax merulinus) 
นกกะรำงอกสีน ้ำตำลไหม้ (Garrulax strepitans) 
นกกะลิง หรือ นกกะแล (Psittacula finschii) 
นกกะลิงเขียด (Dendrocitta vagabunda) 
นกกะลิงเขียดสีเทำ (Dendrocitta formosae) 
นกกะลิงเขียดหำงหนำม (Temnurus temnurus) 
นกกำงเขนดง หรือ นกบินหลำดง หรือ นกบินหลำควน หรือ นกจิงปุ๊ย 
(Copsychus malabaricus) 
นกกำงเขนดงหำงแดง 
Trichixos pyrropyga หรือ Copsychus pyrropygus) 
นกกำงเขนน ้ำด ำ หลังแดง (Enicurus ruficapillus) 
นกกำงเขนน ้ำหลังด ำ (Enicurus immaculatus) 
นกกำงเขนน ้ำหลังเทำ (Enicurus schistaceus) 
นกกำงเขนน ้ำหัวขำว (Enicurus leschenaulti) 
นกกำงเขนบ้ำน หรือ นกบินหลำบ้ำน หรือ นกอีแจ้บ หรือนกจีจู๊ 
(Copsychus saularis) 
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นกกำน้อยแถบปีกขำว (Platysmurus leucopterus) 
นกกำน้อยหงอนยำว (Platylophus galericulatus) 
นกกำน ้ำปำกยำว (Phalacrocorax fuscicollis) 
นกกำน ้ำเล็ก (Phalacrocorax niger) 
นกกำน ้ำใหญ่ (Phalacrocorax carbo) 
นกกำบบัว (Mycteria leucocephala) 
นกกำฝำกก้นเหลือง (Dicaeum chrysorrheum) 
นกกำฝำกท้องสีส้ม (Dicaeum trigonostigma) 
นกกำฝำกท้องเหลือง (Dicaeum melanoxanthum) 
นกกำฝำกปำกหนำ (Dicaeum agile) 
นกกำฝำกสีเรียบ (Dicaeum concolor) 
นกกำฝำกอกแดง (Prionochilus thoracicus) 
นกกำฝำกอกเพลิง (Dicaeum ignipectus) 
นกกำฝำกอกเหลือง (Prionochilus maculatus) 
นกกำฝำกอกสีเลือดหมู (Prionochilus percussus) 
นกกำฝำกอกสีเนื้อ (Dicaeum ignipectus cambodianum) 
นกกำแวน (Crypsirina temia) 
นกกำเหว่ำ หรือ นกดุเหว่ำ (Eudynamys scolopacea) 
นกก้ิงโครงแก้มขำว (Sturnus cineraceus) 
นกก้ิงโครงแกลบปีกขำว (Sturnia sinensis หรือ Sturnus sinensis) 
นกก้ิงโครงแกลบหลังม่วงด ำ 
(Sturnia sturnina หรือ Sturnus sturninus) 
นกก้ิงโครงแกลบหัวเทำ 
(Sturnia malabarica หรือ Sturnus malabaricus) 
นกก้ิงโครงคอด ำ (Gracupica nigricollis หรือ Sturnus nigricollis) 
นกก้ิงโครงปีกลำยจุด (Saroglossa spiloptera) 
นกก้ิงโครงพันธุ์ยุโรป (Sturnus vulgaris) 
นกก้ิงโครงสีกุหลำบ (Pastor roseus หรือ Sturnus roseus) 
นกก้ิงโครงหัวสีนวล 
(Acridotheres burmannicus หรือ Sturnus burmannicus) 
นกกินปลีแก้มสีทับทิม (Anthreptes singalensis) 
นกกินปลีคอแดง (Aethopyga siparaja) 
นกกินปลีคอม่วง (Nectarinia sperata) 
นกกินปลีคอสีทองแดง (Nectarinia calcostetha) 
นกกินปลีคอสีน ้ำตำล (Anthreptes malacensis) 
นกกินปลีคอสีน ้ำตำลแดง (Anthreptes rhodolaema) 
นกกินปลีด ำม่วง (Nectarinia asiatica) 
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นกกินปลีแดง (Aethopyga temminckii) 
นกกินปลีแดงหัวไพลิน (Aethopyga ignicauda) 
นกกินปลีท้ำยทอยสีน ้ำเงิน (Hypogramma hypogrammicum) 
นกกินปลีสีเรียบ (Anthreptes simplex) 
นกกินปลีหำงยำวเขียว (Aethopyga nipalensis) 
นกกินปลีหำงยำวคอด ำ (Aethopyga saturata) 
นกกินปลีหำงยำวคอสีฟ้ำ (Aethopyga gouldiae) 
นกกินปลีอกเหลือง (Nectarinia jugularis) 
นกกินเปี้ยว (Todiramphus chloris หรือ Halcyon chloris) 
นกกินแมลงกระหม่อมแดง (Timalia pileata) 
นกกินแมลงคอด ำ (Stachyris nigricollis) 
นกกินแมลงคอเทำ (Stachyris nigriceps) 
นกกินแมลงคอลำย (Stachyris striolata) 
นกกินแมลงเด็กแนน (Stachyris rodolphei) 
นกกินแมลงตะโพกแดง (Stachyris maculata) 
นกกินแมลงตำขำว (Stachyris poliocephala) 
นกกินแมลงตำเหลือง (Chrysomma sinense) 
นกกินแมลงปำกหนำ 
(Malacocincla sepiarium หรือ Trichastoma sepiarium) 
นกกินแมลงป่ำโกงกำง (Trichastoma rostratum) 
นกกินแมลงป่ำฝน หรือ นกกินแมลงป่ำดิบ 
(Malacocincl abbotti หรือ Trichastoma abbotti) 
นกกินแมลงป่ำสีน ้ำตำลแดง (Trichastoma bicolor) 
นกกินแมลงป่ำหำงสั้น 
(Malacocincla malaccense หรือ Trichastoma malaccensis) 
นกกินแมลงป่ำอกสีน ้ำตำล (Trichastoma tickelli) 
นกกินแมลงปีกแดง (Stachyris erythroptera) 
นกกินแมลงหน้ำผำกน ้ำตำล (Stachyris rufifrons) 
นกกินแมลงหลังฟู (Macronous ptilosus) 
นกกินแมลงหัวแดงเล็ก (Malacopteron cinereum) 
นกกินแมลงหัวแดงใหญ่ (Malacopteron magnum) 
นกกินแมลงหัวสีคล ้ำ (Malacopteron affine) 
นกกินแมลงหัวสีทอง (Stachyris chrysaea) 
นกกินแมลงหัวสีน ้ำตำล (Malacopteron magnirostre) 
นกกินแมลงหูขำว (Stachyris leucotis) 
นกกินแมลงอกเหลือง (Macronous gularis) 
นกแก๊ก หรือ นกแกง (Anthracoceros albirostris) 
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นกแก้วโม่ง (Psittacula eupatria) 
นกแก้วหัวแพร (Psittacula roseata) 
นกโกงกำงหัวโต (Pachycephala grisola) 
นกโกโรโกโส (Carpococcyx renauldi) 
นกขมิ้นขำว (Oriolus mellianus) 
นกขมิ้นแดง (Oriolus traillii) 
นกขมิ้นท้ำยทอยด ำ (Oriolus chinensis) 
นกขมิ้นน้อยธรรมดำ หรือ นกขม้ินสวน (Aegithina tiphia) 
นกขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ (Aegithina lafresnayei) 
นกขมิ้นน้อยสีเขียว (Aegithina viridissima) 
นกขมิ้นปำกเรียว (Oriolus tenuirostris) 
นกขมิน้หัวด ำเล็ก (Oriolus xanthonotus) 
นกขมิ้นหัวด ำใหญ่ (Oriolus xanthornus) 
นกขัติยำ (Cutia nipalensis) 
นกข้ีเถ้ำพันธุ์ชวำ (Coracina javensis) 
นกข้ีเถ้ำลำยขวำง (Coracina striata) 
นกข้ีเถ้ำใหญ่ (Coracina macei) 
นกขุนทอง (Gracula religiosa) 
นกขุนแผน (Urocissa erythrorhyncha) 
นกขุนแผนตะโพกแดง (Harpactes duvaucelii) 
นกขุนแผนตะโพกสีน ้ำตำล (Harpactes orrhophaeus) 
นกขุนแแผนท้ำยทอยแดง (Harpactes kasumba) 
นกขุนแผนหัวด ำ (Harpactes diardii) 
นกขุนแผนหัวแดง (Harpactes erythrocephalus) 
นกขุนแผนอกสีส้ม (Harpactes oreskios) 
นกเขนท้องแดง (Phoenicurus auroreus) 
นกเขนเทำหำงแดง (Rhyacornis fuliginosus) 
นกเขนน้อยข้ำงสีส้ม (Tarsiger cyanurus) 
นกเขนน้อยคิ้วขำว (Lalage nigra) 
นกเขนน้อยไซบีเรีย (Luscinia cyane) 
นกเขนน้อยปีกด ำ (Hemipus hirundinaceus) 
นกเขนน้อยปีกแถบขำว (Hemipus picatus) 
นกเขนน้อยพันธุ์ญี่ปุ่น (Erithacus akahige) 
นกเขนน้อยสีทอง (Tarsiger chrysaeus) 
นกเขนน้อยหัวด ำ (Luscinia obscura) 
นกเขนน้อยหำงแดง (Luscinia sibilans) 
นกเขนน ้ำเงิน (Cinclidium frontale) 
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นกเขนแปลง (Hodgsonius phaenicuroides) 
นกเขนสีฟ้ำท้ำยสีน ้ำตำล (Phoenicurus frontalis) 
นกเขนสีฟ้ำหำงขำว (Cinclidium leucurum) 
นกเขนหัวขำวท้ำยแดง (Chaimarrornis leucocephalus) 
นกเขำเขียว (Chalcophaps indica) 
นกเขำเปล้ำธรรมดำ (Treron curvirostra) 
นกเขำพม่ำ (Streptopelia orientalis) 
นกเขำไฟ (Streptopelia tranquebarica) 
นกเขำลำยเล็ก (Macropygia ruficeps) 
นกเขำลำยใหญ่ (Macropygia unchall) 
นกเขียวก้ำนตองท้องสีส้ม (Chloropsis hardwickii) 
นกเขียวก้ำนตองปีกสีฟ้ำ (Chloropsis cochinchinensis) 
นกเขียวก้ำนตองเล็ก (Chloropsis cyanopogon) 
นกเขียวก้ำนตองหน้ำผำกสีทอง (Chloropsis aurifrons) 
นกเขียวก้ำนตองใหญ่ (Chloropsis sonnerati) 
นกเขียวครำม (Irena puella) 
นกเขียวปำกงุ้ม (Calyptomena viridis) 
นกแขกเต้ำ (Psittacula alexandri) 
นกแขวก (Nycticorax nycticorax) 
นกคอขำวน้อย (Sylvia curruca) 
นกคอทับทิม (Luscinia calliope) 
นกคอทับทิมอกด ำ (Luscinia pectoralis) 
นกคอพัน (Jynx torquilla) 
นกคอมรกต (Luscinia svecica) 
นกคอสั้นตีนไว (Calidris alba) 
นกคอสำมสี (Eupetes macrocerus) 
นกคัคคูแซงแซว (Surniculus lugubris) 
นกคัคคูด่ำง (Clamator jacobinus) 
นกคัคคูพันธุ์ยุโรป (Cuculus canorus) 
นกคัคคูพันธุ์หิมำลัย (Cuculus saturatus) 
นกคัคคูพันธุ์อินเดีย (Cuculus micropterus) 
นกคัคคูมรกต (Chrysococcyx maculatus) 
นกคัคคูลำย (Cacomantis sonneratii) 
นกคัคคูเล็ก (Cuculus poliocephalus) 
นกคัคคูสีทองแดง (Chrysococcyx minutillus) 
นกคัคคูสีม่วง (Chrysococcyx xanthorhynchus) 
นกคัคคูหงอน (Clamator coromandus) 
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นกคัคคูหำงแพน (Cacomantis sepulcralis) 
นกคัคคูเหยี่ยวพันธุ์อินเดีย (Cuculus varius) 
นกคัคคูเหยี่ยวเล็ก (Cuculus vagans) 
นกคัคคูเหยี่ยวใหญ่ (Cuculus sparverioides) 
นกคัคคูเหยี่ยวอกแดง (Cuculus fugax) 
นกคิตติเวคขำด ำ (Rissa tridactyla) 
นกคุ่มสี (Coturnix chinensis) 
นกคุ่มอกด ำ (Coturnix coromandelica) 
นกคุ่มอกลำย (Turnix suscitator) 
นกคุ่มอืดเล็ก (Turnix sylvatica) 
นกคุ่มอืดใหญ่ (Turnix tanki) 
นกคู๊ท (Fulica atra) 
นกเค้ำแคระ (Glaucidium brodiei) 
นกเค้ำจุด (Athene brama) 
นกเค้ำแดง (Otus rufescens) 
นกเค้ำป่ำสีน ้ำตำล (Strix leptogrammica) 
นกเค้ำป่ำหลังจุด (Strix seloputo) 
นกเค้ำภูเขำ (Otus spilocephalus) 
นกเค้ำแมวหูสั้น (Asio flammeus) 
นกเค้ำโมง หรือ นกเค้ำแมว (Glaucidium cuculoides) 
นกเค้ำหน้ำผำกขำว (Otus sagittatus) 
นกเค้ำหูยำวเล็ก (Otus sunia) 
นกเค้ำเหยี่ยว (Ninox scutulata) 
นกเค้ำใหญ่พันธุ์เนปำล (Bubo nipalensi) 
นกเค้ำใหญ่พันธุ์สุมำตรำ (Bubo sumatranus) 
นกเค้ำใหญ่สีคล ้ำ (Bubo coromandus) 
นกเงือกกรำมช้ำง หรือ นกกู๋กี๋ 
(Aceros undulatus หรือ Rhyticeros undulatus) 
นกเงือกกรำมช้ำงปำกเรียบ 
(Aceros subruficollis หรือ Rhyticeros subruficollis) 
นกเงือกคอแดง (Aceros nipalensis) 
นกเงือกด ำ (Anthracoceros malayanus) 
นกเงือกปำกด ำ หรือ นกกำเขำ (Anorrhinus galeritus) 
นกเงือกปำกย่น (Rhyticeros corrugatus) 
นกเงือกสีน ้ำตำล (Anorrhinus tickelli หรือ Ptilolaemus tickelli) 
นกเงือกสีน ้ำตำลคอขำว (Anorrhinus austeni หรือ Ptilolaemus austeni) 
นกเงือกหัวแรด (Buceros rhinoceros) 
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นกเงือกหัวหงอก (Aceros comatus หรือ Berenicornis comatus) 
นกจมูกหลอดลำย (Calonectris leucomelas) 
นกจมูกหลอดหำงสั้น (Puffinus tenuirostris) 
นกจอกป่ำหัวโต (Calorhamphus fuliginosus) 
นกจับแมลงคอขำวหน้ำแดง (Ficedula solitaris) 
นกจับแมลงคอแดง (Ficedula parva) 
นกจับแมลงคอน ้ำตำลแดง (Cyornis banyumas) 
นกจับแมลงคอสีน ้ำเงินเข้ม (Cyornis rubeculoides) 
นกจับแมลงคิ้วเหลือง (Ficedula narcissina) 
นกจับแมลงจุกด ำ (Hypothymis azurea) 
นกจับแมลงด ำอกสีส้ม (Ficedula mugimaki) 
นกจับแมลงตะโพกเหลือง (Ficedula zanthopygia) 
นกจับแมลงพันธุ์จีน (Cyornis rubeculoides) 
นกจับแมลงแถบคอสีส้ม (Ficedula strophiata) 
นกจับแมลงท้องลำย (Muscicapa griseisticta) 
นกจับแมลงป่ำชำยเลน หรือ นกจับแมลงป่ำโกงกำง (Cyornis rufigastra) 
นกจับแมลงป่ำพรุ หรือ นกจับแมลงคอสีฟ้ำสด (Cyornis turcosa) 
นกจับแมลงปีกน ้ำตำลแดง (Philentoma pyrhopterum) 
นกจับแมลงเล็กขำวด ำ (Ficedula westermanni) 
นกจับแมลงสร้อยคอขำว (Ficedula monileger) 
นกจับแมลงสีครำม (Ficedula superciliaris) 
นกจับแมลงสีคล ้ำ (Muscicapa sibirica) 
นกจับแมลงสีคล ้ำหำงแถบขำว (Cyornis concreta) 
นกจับแมลงสีน ้ำตำล (Muscicapa dauurica) 
นกจับแมลงสีน ้ำตำลแดง (Muscicapa ferruginea) 
นกจับแมลงสีน ้ำตำลท้องลำย (Muscicapa williamsoni) 
นกจับแมลงสีฟ้ำ (Eumyias thalassina) 
นกจับแมลงสีฟ้ำจิ๋ว (Muscicapella hodgsoni) 
นกจับแมลงสีฟ้ำท้องขำว (Cyanoptila cyanomelana) 
นกจับแมลงสีฟ้ำอ่อน (Cyornis unicolor) 
นกจับแมลงหน้ำด ำคอขำว (Ficedula tricolor) 
นกจับแมลงหน้ำผำกขำว (Ficedula hyperythra) 
นกจับแมลงหลังสีเขียว (Ficedula elisae) 
นกจับแมลงหลังสีเทำ (Ficedula hodgsonii) 
นกจับแมลงหัวเทำ (Culicicapa ceylonensis) 
นกจับแมลงหัวสีฟ้ำ (Ficedula sapphira) 
นกจับแมลงอกแดง (Philentoma velatum) 
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นกจับแมลงอกเทำ (Rhinomyias umbratilis) 
นกจับแมลงอกส้มท้องขำว (Cyornis tickelliae) 
นกจบัแมลงอกสีน ้ำตำล (Muscicapa muttui) 
นกจับแมลงอกสีน ้ำตำลอ่อน (Rhinomyias brunneata) 
นกจับแมลงอกสีเนื้อ (Rhinomyias olivacea) 
นกจับแมลงอกสีฟ้ำ (Cyornis hainana) 
นกจับแมลงอกสีส้ม (Ficedula dumetoria) 
นกจำบคำคอสีฟ้ำ (Merops viridis) 
นกจำบคำเครำแดง (Nyctyornis amictus) 
นกจำบคำเครำน ้ำเงิน (Nyctyornis athertoni) 
นกจำบคำเล็ก (Merops orientalis) 
นกจำบคำหัวเขียว (Merops philippinus) 
นกจำบคำหัวสีส้ม (Merops leschenaulti) 
นกจำบดินสีน ้ำตำลคอลำย (Pellorneum albiventre) 
นกจำบดินหัวด ำ (Pellorneum capistratum) 
นกจำบดินอกลำย (Pellorneum ruficeps) 
นกจำบปีกอ่อนเขียว (Carduelis ambigua) 
นกจำบปีกอ่อนตะโพกชมพู (Carpodacus eos) 
นกจำบปีกอ่อนเล็ก (Emberiza pusilla) 
นกจำบปีกอ่อนสีกุหลำบ (Carpodacus erythrinus) 
นกจำบปีกอ่อนสีชมพูคล ้ำ (Carpodacus nipalensis) 
นกจำบปีกอ่อนสีแดง (Haematospiza sipahi) 
นกจำบปีกอ่อนสีตำล (Emberiza rutila) 
นกจำบปีกอ่อนหงอน (Melophus lathami) 
นกจำบปีกอ่อนหน้ำด ำ (Emberiza spodocephala) 
นกจำบปีกอ่อนหัวด ำ (Emberiza melanocephala) 
นกจำบปีกอ่อนหัวด ำขำว (Emberiza tristrami) 
นกจำบปีกอ่อนหัวเทำ (Emberiza fucata) 
นกจำบปีกอ่อนหัวเทำอกชมพู (Fringilla coelebs) 
นกจำบปีกอ่อนอกส้ม (Fringilla montifringilla) 
นกจำบปีกอ่อนอกเหลือง (Emberiza aureola) 
นกจำบฝนปีกแดง (Mirafra assamica) 
นกจำบฝนเสียงสวรรค์ (Alauda gulgula) 
นกจำบฝนเสียงใส (Mirafra javanica) 
นกจุนจู๋ หรือ นกจุนจู๋ท้องเทำหัวเหลือง (Tesia olivea) 
นกจุนจู๋ท้องเทำ (Tesia cyaniventer) 
นกจุนจู๋หัวสีตำล (Tesia castaneocoronata) 
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นกจู๋เต้นเขำปูน (Napothera crispifrons) 
นกจู๋เต้นคิ้วยำว (Napothera epilepidota) 
นกจู๋เต้นจิ๋ว (Pnoepyga pusilla) 
นกจู๋เต้นตีนใหญ่ (Napothera macrodactyla) 
นกจู๋เต้นลำย (Kenopia striata) 
นกจู๋เต้นหำงสั้น (Nepothera brevicaudata) 
นกโจรสลัดเกำะคริสต์มำส (Fregata andrewsi) 
นกโจรสลัดเล็ก (Fregata ariel) 
นกโจรสลัดใหญ่ (Fregata minor) 
นกเฉี่ยวดงธรรมดำ (Tephrodornis pondicerianus) 
นกเฉี่ยวดงหำงสีน ้ำตำล (Tephrodornis virgatus) 
นกเฉี่ยวบุ้งกลำง (Coracina polioptera) 
นกเฉี่ยวบุ้งเล็ก (Coracina fimbriata) 
นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่ (Coracina melaschista) 
นกชนหิน หรือ นกหิน (Buceros vigil หรือ Rhinoplax vigil) 
นกช้อนหอยขำว หรือ นกกุลำขำว (Threskiornis melanocephalus) 
นกช้อนหอยด ำ หรือ นกกุลำด ำ (Pseudibis davisoni) 
นกช้อนหอยด ำเหลือบ (Plegadis falcinellus) 
นกช้อนหอยใหญ่ หรือ นกกุลำใหญ่ (Pseudibis gigantea) 
นกชำปีไหน (Caloenas nicobarica) 
นกชำยเลนกระหม่อมแดง (Calidris acuminata) 
นกชำยเลนเขียว (Tringa ochropus) 
นกชำยเลนท้องด ำ (Calidris alpina) 
นกชำยเลนน ้ำจืด (Tringa glareola) 
นกชำยเลนบึง (Tringa stagnatilis) 
นกชำยเลนปำกกว้ำง (Limicola falcinellus) 
นกชำยเลนปำกโค้ง (Calidris ferruginea) 
นกชำยเลนปำกช้อน (Eurynorhynchus pygmeus) 
นกชำยเลนปำกแอ่น (Xenus cinereus) 
นกซ่อมทะเลปำกยำว (Limnodromus scolopaceus) 
นกซ่อมทะเลอกแดง (Limnodromus semipalmatus) 
นกแซงแซวปำกกำ (Dicrurus annectans) 
นกแซงแซวเล็กเหลือบ (Dicrurus aeneus) 
นกแซงแซวสีเทำ (Dicrurus leucophaeus) 
นกแซงแซวหงอนขน (Dicrurus hottentottus) 
นกแซงแซวหำงบ่วงเล็ก (Dicrurus remifer) 
นกแซงแซวหำงบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradiseus) 
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นกแซงแซวหำงปลำ (Dicrurus macrocercus) 
นกแซวสวรรค์ (Terpsiphone paradisi) 
นกแซวสวรรค์หำงด ำ (Terpsiphone atrocaudata) 
นกเด้ำดิน (Actitis hypoleucos) 
นกเด้ำดินทุ่ง หรือ นกเด้ำดินทุ่งใหญ่ 
(Anthus richardi หรือ Anthus novaeseelandiae) 
นกเด้ำดินทุ่งเล็ก (Anthus rufulus) 
นกเด้ำดินพันธุ์จีน หรือ นกเด้ำดินนิ้วสั้น (Anthus godlewskii) 
นกเด้ำดินพันธุ์ไซบีเรีย (Anthus rubescens) 
นกเด้ำดินสวน (Anthus hodgsoni) 
นกเด้ำดินอกแดง (Anthus cervinus) 
นกเด้ำดินอกสีชมพู (Anthus roseatus) 
นกเดำ้ลมดง (Dendronanthus indicus) 
นกเด้ำลมหลังเทำ (Motacilla cinerea) 
นกเด้ำลมหัวเหลือง (Motacilla citrieola) 
นกเด้ำลมเหลือง (Motacilla flava) 
นกเดินดงญี่ปุ่น (Turdus cardis) 
นกเดินดงคอแดง หรือ นกเดินดงคอด ำ (Turdus ruficollis) 
นกเดินดงด ำปีกเทำ (Turdus boulboul) 
นกเดินดงลำยเสือ (Zoothera dauma) 
นกเดินดงเล็กปำกยำว (Zoothera marginata) 
นกเดินดงสีคล ้ำ (Turdus obscurus) 
นกเดินดงสีด ำ (Turdus merula) 
นกเดินดงสีเทำด ำ (Zoothera sibirica) 
นกเดินดงสีน ้ำตำลแดง (Turdus rubrocanus) 
นกเดินดงหลังสีไพล (Zoothera dixoni) 
นกเดนิดงหัวน ้ำตำลแดง (Zoothera interpres) 
นกเดินดงหัวสีส้ม (Zoothera citrina) 
นกเดินดงอกด ำ (Turdus dissimilis) 
นกเดินดงอกเทำ (Turdus feae) 
นกเดินดงอกลำย (Turdus naumanni) 
นกตบยุงป่ำโคก (Caprimulgus affinis) 
นกตบยุงพันธุ์มลำยู (Eurostopodus temminckii) 
นกตบยุงภูเขำ (Caprimulgus indicus) 
นกตบยุงยักษ์ (Eurostopodus macrotis) 
นกตบยุงเล็ก (Caprimulgus asiaticus) 
นกตบยุงหำงยำว (Caprimulgus macrurus) 
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นกตะกรำม (Leptoptilos dubius) 
นกตะกรุม (Leptoptilos javanicus) 
นกตะขำบดง (Eurystomus orientalis) 
นกตะขำบทุ่ง (Coracias benghalensis) 
นกตั้งล้อ (Megalaima virens) 
นกติ๊ดแก้มเหลือง (Parus spilonotus) 
นกติ๊ดค้ิวเหลือง (Sylviparus modestus) 
นกติ๊ดสุลต่ำน (Melanochlora sultanea) 
นกติ๊ดหน้ำแดง (Cephalopyrus flammiceps) 
นกติ๊ดหัวแดง (Aegithalos concinus) 
นกติ๊ดใหญ่ (Parus major) 
นกตีทอง (Megalaima haemacephala) 
นกตีนเทียน (Himantopus himantopus) 
นกตีนเหลือง (Heteroscelus brevipes) 
นกแต้วแล้วเขียวเขมร หรือ นกแต้วแร้วเขียวเขมร (Pitta ellioti) 
นกแต้วแล้วแดงมลำยู หรือ นกแต้วแร้วแดงมลำยู (Pitta granatina) 
นกแต้วแล้วธรรมดำ หรือ นกแต้วแร้วธรรมดำ หรือ นกกอหลอ 
(Pitta moluccensis) 
นกแต้วแล้วป่ำโกงกำง หรือ นกแต้วแร้วป่ำโกงกำง (Pitta megarhyncha) 
นกแต้วแล้วยักษ์ หรือ นกแต้วแร้วยักษ์ หรือ นกซุ้มหมู (Pitta caerulea) 
นกแต้วแล้วลำย หรือ นกแต้วแร้วลำย (Pitta guajana) 
นกแต้วแล้วสีน ้ำเงิน หรือ นกแต้วแร้วสีน ้ำเงิน (Pitta cyanea) 
นกแต้วแล้วหูยำว หรือ นกแต้วแร้วหูยำว (Pitta phayrei) 
นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน ้ำเงิน หรือ นกแต้วแร้วใหญ่หัวสีน ้ำเงิน 
(Pitta soror) 
นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน ้ำตำล หรือ นกแต้วแร้วใหญ่หัวสีน ้ำตำล 
(Pitta oatesi) 
นกแต้วแล้วอกเขียว หรือ นกแต้วแร้วอกเขียว (Pitta sordida) 
นกโต้คลื่นสีคล ้ำ (Oceanodroma monorhis) 
นกไต่ไม้ใต้โคนหำงสีน ้ำตำล (Sitta nagaensis) 
นกไต่ไม้ท้องสีเม็ดมะขำม (Sitta castanea) 
นกไต่ไม้สีสวย (Sitta formosa) 
นกไต่ไมห้น้ำผำกก ำมะหยี่ (Sitta frontalia) 
นกไต่ไม้ใหญ่ (Sitta magna) 
นกทะเลขำเขียว (Tringa nebularia) 
นกทะเลขำเขียวลำยจุด (Tringa guttifer) 
นกทะเลขำแดงธรรมดำ (Tringa totanus) 
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นกทะเลขำแดงลำยจุด (Tringa erythropus) 
นกทึดทือมลำยู (Ketupa ketupu) 
นกทึดทือพันธุ์เหนือ (Ketupa zeylonensis) 
นกน็อดดี้ (Anous stolidus) 
นกน็อทเล็ก (Calidris canutus) 
นกน็อทใหญ่ (Calidris tenuirostris) 
นกนำงนวลแกลบคิ้วขำว (Sterna anaethetus) 
นกนำงนวลแกลบเครำขำว (Chlidonias hybridus) 
นกนำงนวลแกลบแคสเปียน (Sterna caspia) 
นกนำงนวลแกลบจีน (Sterna bernsteini) 
นกนำงนวลแกลบด ำ (Sterna fuscata) 
นกนำงนวลแกลบด ำปีกขำว (Chlidonias leucopterus) 
นกนำงนวลแกลบท้องด ำ (Sterna acuticauda) 
นกนำงนวลแกลบท้ำยทอยด ำ (Sterna sumatrana) 
นกนำงนวลแกลบธรรมดำ (Sterna hirundo) 
นกนำงนวลแกลบปำกหนำ (Gelochelidon nilotica) 
นกนำงนวลแกลบแม่น ้ำ (Sterna aurantia) 
นกนำงนวลแกลบเล็ก (Sterna albifrons) 
นกนำงนวลแกลบสีกุหลำบ (Sterna dougallii) 
นกนำงนวลแกลบหงอนเล็ก (Sterna bengalensis) 
นกนำงนวลแกลบหงอนใหญ่ (Sterna bergii) 
นกนำงนวลขอบปีกขำว (Larus ridibundus) 
นกนำงนวลธรรมดำ (Larus brunnicephalus) 
นกนำงนวลปำกเรียว (Larus genei) 
นกนำงนวลหัวด ำใหญ่ (Larus ichthyaetus) 
นกนำงนวลหำงด ำ (Larus crassirostris) 
นกนำงนวลแฮร์ริ่ง (Larus argentatus) 
นกนำงแอ่นตะโพกแดง (Hirundo daurica) 
นกนำงแอ่นลำย (Hirundo striolata) 
นกนำงแอ่นทรำยสร้อยคอด ำ (Riparia riparia) 
นกนำงแอ่นทรำยสีน ้ำตำล (Riparia paludicola) 
นกนำงแอ่นบ้ำน (Hirundo rustica) 
นกนำงแอ่นแปซิฟิค (Hirundo tahitica) 
นกนำงแอ่นผำสีคล ้ำ (Hirundo concolor) 
นกนำงแอ่นมำตินพันธุ์ไซบีเรีย (Delichon urbica) 
นกนำงแอ่นมำตินพันธุ์เนปำล (Delichon nipalensis) 
นกนำงแอ่นมำตินพันธุ์เอเซียใต้ (Delichon dasypus) 



ล าดับที่ สัตว์ป่าคุ้มครอง 

๕๔๐ 
๕๔๑ 
๕๔๒ 
๕๔๓ 
๕๔๔ 
๕๔๕ 
๕๔๖ 
๕๔๗ 
๕๔๘ 
๕๔๙ 
๕๕๐ 
๕๕๑ 
๕๕๒ 
๕๕๓ 
๕๕๔ 
๕๕๕ 
๕๕๖ 
๕๕๗ 

 
๕๕๘ 
๕๕๙ 
๕๖๐ 
๕๖๑ 
๕๖๒ 
๕๖๓ 
๕๖๔ 
๕๖๕ 
๕๖๖ 
๕๖๗ 
๕๖๘ 
๕๖๙ 
๕๗๐ 
๕๗๑ 
๕๗๒ 
๕๗๓ 
๕๗๔ 
๕๗๕ 

นกนำงแอ่นหำงลวด (Hirundo smithii) 
นกนิลตวำท้องสีส้ม (Niltava vivida) 
นกนิลตวำท้องสีส้มคอด ำ (Niltava sundara) 
นกนิลตวำท้องสีส้มพันธุ์จีน (Niltava davidi) 
นกนิลตวำเล็ก (Niltava macgrigoriae) 
นกนิลตวำใหญ่ (Niltava grandis) 
นกบั้งรอกเขียวอกแดง (Phaenicophaeus curvirostris) 
นกบั้งรอกแดง (Phaenicophaeus chlorophaeus) 
นกบั้งรอกปำกแดง (Phaenicophaeus javanicus) 
นกบั้งรอกเล็กท้องแดง (Phaenicophaeus sumatranus) 
นกบั้งรอกเล็กท้องเทำ (Phaenicophaeus diardi) 
นกบั้งรอกใหญ่ (Phaenicophaeus tristis) 
นกบู๊บบี้ตีนแดง (Sula sula) 
นกบู๊บบี้สีน ้ำตำล (Sula leucogaster) 
นกบู๊บบี้หน้ำด ำ (Sula dactylatra) 
นกปรอดคอลำย (Pycnonotus finlaysoni) 
นกปรอดจีน (Pycnonotus sinensis) 
นกปรอดด ำ 
(Hypsipetes leucocephalus หรือ Hypsipetes madagascariensis) 
นกปรอดด ำปีกขำว (Pycnonotus melanoleucos) 
นกปรอดทอง (Pycnonotus atriceps) 
นกปรอดท้องสีเทำ (Pycnonotus cyaniventris) 
นกปรอดเทำหัวขำว (Hypsipetes thompsoni) 
นกปรอดภูเขำ (Hypsipetes mcclellandii) 
นกปรอดแม่พะ หรือ นกปรอดแม่ทะ (Pycnonotus zeylanicus) 
นกปรอดลำย (Pycnonotus striatus) 
นกปรอดเล็กตำขำว (Iole propinquus หรือ Hypsipetes propinquus) 
นกปรอดเล็กท้องเทำ (Pycnonotus erythropthalmos) 
นกปรอดเล็กสีไพลตำแดง (Iole viridescens หรือ Hypsipetes viridescens) 
นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi) 
นกปรอดสีขี้เถ้ำ (Hemixos flavala หรือ Hypsipetes flavala) 
นกปรอดสีคล ้ำใต้คอเหลือง (Criniger finschii) 
นกปรอดสีน ้ำตำลตำขำว (Pycnonotus simplex) 
นกปรอดสีน ้ำตำลตำแดง (Pycnonotus brunneus) 
นกปรอดสีไพลใหญ่ (Pycnonotus plumosus) 
นกปรอดหงอนตำขำว (Iole olivacea หรือ Hypsipetes charlottae) 
นกปรอดหงอนปำกหนำ (Spizixos canifrons) 
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นกปรอดหงอนหลังลำย (Pycnonotus eutilotus) 
นกปรอดหน้ำนวล (Pycnonotus goiavier) 
นกปรอดหลังเขียวอกลำย 
(Ixos malaccensis หรือ Hypsipetes malaccensis) 
นกปรอดหลังฟู (Tricholestes criniger หรือ Hypsipetes criniger) 
นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก (Pycnonotus jocosus) 
นกปรอดหัวโขนก้นเหลือง (Pycnonotus xanthorrhous) 
นกปรอดหัวตำขำว (Pycnonotus flavescens) 
นกปรอดหัวสีเขม่ำ (Pycnonotus aurigaster) 
นกปรอดเหลืองหัวจุก (Pycnonotus melanicterus) 
นกปรอดอกลำยเกล็ด (Pycnonotus squamatus) 
นกปรอดโอ่งแก้มเทำ (Criniger bres) 
นกปรอดโอ่งท้องสีน ้ำตำล (Criniger ochraceus) 
นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ (Criniger pallidus) 
นกปรอดโอ่งไร้หงอน (Criniger phaeocephalus) 
นกปรอดโอ่งหน้ำผำกเทำ 
(Alophoixus flaveolus หรือ Criniger flaveolus) 
นกปลีกล้วยท้องเทำ (Arachnothera affinis) 
นกปลีกล้วยปำกยำว (Arachnothera robusta) 
นกปลีกล้วยปำกหนำ (Arachnothera crassirostris) 
นกปลีกล้วยลำย (Arachnothera magna) 
นกปลีกล้วยเล็ก (Arachnothera longirostra) 
นกปลีกล้วยหูเหลืองเล็ก (Arachnothera chrysogenys) 
นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ่ (Arachnothera flavigaster) 
นกปำกกบปักษ์ใต้ (Batrachostomus stellatus) 
นกปำกกบพันธุ์ชวำ (Batrachostomus javensis) 
นกปำกกบยักษ์ (Batrachostomus auritus) 
นกปำกกบลำยด ำ (Batrachostomus hodgsoni) 
นกปำกงอน (Recurvirostra avosetta) 
นกปำกช้อนหน้ำขำว (Platalea leucorodia) 
นกปำกช้อนหน้ำด ำ (Platalea minor) 
นกปำกซ่อมดง (Scolopax rusticola) 
นกปำกซ่อมพง (Gallinago nemoricola) 
นกปำกซ่อมเล็ก (Lymnocryptes minimus) 
นกปำกซ่อมสวินโฮ (Gallinago megala) 
นกปำกซ่อมหำงเข็ม (Gallinago stenura) 
นกปำกซ่อมหำงพัด (Gallinago gallinago) 
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นกปำกนกแก้วคิ้วด ำ (Pradoxornis atrosuperciliaris) 
นกปำกนกแก้วหัวเทำ (Paradoxornis gularis) 
นกปำกนกแก้วหำงสั้น (Paradoxornis davidianus) 
นกปำกนกแก้วหูเทำ (Paradoxornis nipalensis) 
นกปำกนกแก้วอกลำย (Paradoxornis guttaticollis) 
นกปำกห่ำง (Anastomus oscitans) 
นกปำกแอ่นหำงด ำ (Limosa limosa) 
นกปำกแอ่นหำงลำย (Limosa lapponica) 
นกปีกแพรสีเขียว (Cochoa viridis) 
นกปีกแพรสีม่วง (Cochoa purpurea) 
นกปีกลำยตำขำว (Actinodura ramsayi) 
นกปีกลำยสก็อต (Garrulus glandarius) 
นกปีกสั้นเล็ก (Brachypteryx leucophrys) 
นกปีกสั้นสีน ้ำเงิน (Brachypteryx montana) 
นกเป็ดผีเล็ก (Tachybaptus ruficollis) 
นกเป็ดผีใหญ่ (Podiceps cristatus) 
นกเปล้ำขำเหลือง (Treron phoenicoptera) 
นกเปล้ำคอสีม่วง (Treron vernans) 
นกเปล้ำแดง (Treron fulvicollis) 
นกเปล้ำท้องขำว (Treron sieboldii) 
นกเปล้ำเล็กหัวเทำ (Treron olax) 
นกเปล้ำหน้ำแดง (Ptilinopus jambu) 
นกเปล้ำหน้ำเหลือง (Treron pompadora) 
นกเปล้ำหำงเข็ม (Treron apicauda) 
นกเปล้ำหำงเข็มหัวปีกแดง (Treron seimundi) 
นกเปล้ำหำงพลั่ว (Treron sphenura) 
นกเปล้ำใหญ่ (Treron capellei) 
นกเปล้ำอกสีม่วงน ้ำตำล (Treron bicincta) 
นกเปลือกไม้ (Certhia discolor) 
นกโป่งวิด (Rostratula benghalensis) 
นกพงคิ้วด ำ (Acrocephalus bistrigiceps) 
นกพงตั๊กแตนท้ำยทอยสีเทำ (Locustella certhiola) 
นกพงตั๊กแตนอกลำย (Locustella lanceolata) 
นกพงนำพันธุ์จีน (Acrocephalus concinens) 
นกพงนำพันธุ์แมนจูเรีย (Acrocephalus tangorum) 
นกพงนำหิมำลัย (Acrocephalus agricola) 
นกพงปำกหนำ (Acrocephalus aedon) 
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นกพงหญ้ำ (Graminicola bengalensis) 
นกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่น 
(Acrocephalus orientalis หรือ Acrocephalus arundinaceus) 
นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย (Acrocephalus stentoreus) 
นกพญำปำกกว้ำงท้องแดง (Cymbirhynchus macrorhynchos) 
นกพญำปำกกว้ำงลำยเหลือง (Eurylaimus javanicus) 
นกพญำปำกกว้ำงเล็ก (Eurylaimus ochromalus) 
นกพญำปำกกว้ำงสีด ำ (Corydon sumatranus) 
นกพญำปำกกว้ำงหำงยำว (Psarisomus dalhousiae) 
นกพญำปำกกว้ำงอกสีเงิน (Serilophus lunatus) 
นกพญำไฟคอเทำ (Pericrocotus solaris) 
นกพญำไฟพันธุ์เหนือ (Pericrocotus ethologus) 
นกพญำไฟแม่สะเรียง (Pericrocotus brevirostris) 
นกพญำไฟเล็ก (Pericrocotus cinnamomeus) 
นกพญำไฟเล็กคอด ำ (Pericrocotus igneus) 
นกพญำไฟสีกุหลำบ (Pericrocotus roseus) 
นกพญำไฟสีเทำ (Pericrocotus divaricatus) 
นกพญำไฟตะโพกสีน ้ำตำล (Pericrocotus cantonensis) 
นกพญำไฟใหญ่ (Pericrocotus flammeus) 
นกพรำนผึ้ง (Indicator archipelagicus) 
นกพริก (Metopidius indicus) 
นกพลิกหิน (Arenaria interpres) 
นกพิรำบเขำสูง (Columba pulchricollis) 
นกพิรำบป่ำอกลำย (Columba hodgsonii) 
นกโพระดกคอสีฟ้ำ (Megalaima asiatica) 
นกโพระดกคอสีฟ้ำเครำด ำ (Megalaima incognita) 
นกโพระดกคำงแดง (Megalaima mystacophanos) 
นกโพระดกคำงเหลือง (Megalaima franklinii) 
นกโพระดกค้ิวด ำ (Megalaima oorti) 
นกโพระดกเครำเหลือง (Megalaima chrysopogon) 
นกโพระดกธรรมดำ (Megalaima lineata) 
นกโพระดกหนวดแดง (Psilopogon pyrolophus) 
นกโพระดกหน้ำผำกด ำ (Megalaima australis) 
นกโพระดกหลำกสี (Megalaima rafflesii) 
นกโพระดกหัวเหลือง (Megalaima henricii) 
นกโพระดกหูเขียว (Megalaima faiostricta) 
นกฟินฟุท (Heliopais personata) 
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นกภูหงอนท้องขำว (Yuhina zantholeuca) 
นกภูหงอนพม่ำ (Yuhina humilis) 
นกภูหงอนวงตำขำว (Yuhina flavicollis) 
นกภูหงอนหัวน ้ำตำลแดง (Yuhina castaniceps) 
นกมุดน ้ำ (Cinclus pallasii) 
นกมุ่นรกคอแดง (Alcippe rufogularis) 
นกมุ่นรกคิ้วด ำ (Alcippe grotei) 
นกมุ่นรกตำขำว (Alcippe poioicephala) 
นกมุ่นรกตำแดง (Alcippe morrisonia) 
นกมุ่นรกภูเขำ (Alcippe peracensis) 
นกมุ่นรกสีน ้ำตำล (Alcippe brunneicauda) 
นกมุ่นรกหัวน ้ำตำลแดง (Alcippe castaneceps) 
นกมูม (Ducula badia) 
นกยอดข้ำวหำงแพนลำย (Cisticola juncidis) 
นกยอดข้ำวหำงแพนหัวแดง (Cisticola exilis) 
นกยอดหญ้ำสีด ำ หรือ นกข้ีหมำ (Saxicola caprata) 
นกยอดหญ้ำสีเทำ (Saxicola ferrea) 
นกยอดหญ้ำหลังด ำ (Saxicola jerdoni) 
นกยอดหญ้ำหัวด ำ (Saxicola torquata) 
นกยำงกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus) 
นกยำงกรอกพันธุ์ชวำ (Ardeola speciosa) 
นกยำงกรอกพันธุ์อินเดีย (Ardeola grayii) 
นกยำงเขียว (Butorides striatus) 
นกยำงควำย (Bubulcus ibis) 
นกยำงจีน (Egretta eulophotes) 
นกยำงด ำ (Dupetor flavicollis) 
นกยำงแดงใหญ่ (Botaurus stellaris) 
นกยำงทะเล (Egretta sacra) 
นกยำงโทนน้อย (Mesophoyx intermedia หรือ Egretta intermedia) 
นกยำงโทนใหญ่ (Casmerodius albus หรือ Egretta alba) 
นกยำงเปีย (Egretta garzetta) 
นกยำงไฟธรรมดำ (Ixobrychus cinnamomeus) 
นกยำงไฟหัวด ำ (Ixobrychus sinensis) 
นกยำงไฟหัวเทำ (Ixobrychus eurhythmus) 
นกยำงลำยเสือ (Gorsachius melanolophus) 
นกยูง (Pavo muticus) 
นกร่อนทะเลหำงขำว (Phaethon lepturus) 
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นกร่อนทะเลหำงแดง (Phaethon rubricauda) 
นกระวังไพรแก้มสีน ้ำตำล (Pomatorhinus erythrogenys) 
นกระวังไพรปำกแดงยำว (Pomatorhinus ochraceiceps) 
นกระวังไพรปำกแดงสั้น (Pomatorhinus ferruginosus) 
นกระวังไพรปำกยำว (Pomatorhinus hypoleucos) 
นกระวังไพรปำกเหลือง (Pomatorhinus schisticeps) 
นกระวังไพรหลังแดง (Pomatorhinus montanus) 
นกรัฟ (Philomachus pugnax) 
นกลอยทะเลคอแดง (Phalaropus lobatus) 
นกลุมพู หรือ นกกะลุมพู (Ducula aenea) 
นกลุมพูขำว หรือ นกกะลุมพูขำว (Ducula bicolor) 
นกลุมพูแดง หรือ นกกะลุมพูแดง (Columba punicea) 
นกแว่นตำขำวข้ำงแดง (Zosterops erythropleurus) 
นกแว่นตำขำวสีทอง (Zosterops palpebrosus) 
นกแว่นตำขำวสีเหลืองปักษ์ใต้ (Zosterops everetti) 
นกแว่นตำขำวหลังเขียว (Zosterops japonicus) 
นกแว่นสีเทำ หรือ นกแว่นเหนือ (Polyplectron bicalcaratum) 
นกแว่นสีน ้ำตำล หรือ นกแว่นใต้ (Polyplectron malacense) 
นกศิวะปีกสีฟ้ำ (Minla cyanouroptera) 
นกศิวะหำงสีตำล (Minla strigula) 
นกสกัว หรือ นกสกัวหำงช้อน (Stercorarius pomarinus) 
นกสกัวขั้วโลกเหนือ (Stercorarius parasiticus) 
นกสกัวหำงยำว (Stercorarius longicaudus) 
นกสติ๊นท์อกเทำ (Calidris temminckii) 
นกสติ๊นท์คอแดง (Calidris ruficollis) 
นกสติ๊นท์นิ้วยำว (Calidris subminuta) 
นกสติ๊นท์เล็ก (Calidris minuta) 
นกสำลิกำเขียว (Cissa chinensis) 
นกสำลิกำเขียวหำงสั้น (Cissa hypoleuca) 
นกสำลิกำปำกด ำ (Pica pica) 
นกสีชมพูสวน (Dicaeum cruentatum) 
นกเสือแมลงคอสีตำล (Pteruthius melanotis) 
นกเสือแมลงปีกแดง (Pteruthius flaviscapis) 
นกเสือแมลงหน้ำสีตำล (Pteruthius aenobarbus) 
นกเสือแมลงหัวขำว (Gampsorhynchus rufulus) 
นกแสก (Tyto alba) 
นกแสกแดง (Phodilus badius) 
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นกหกเล็กปำกด ำ (Loriculus galgulus) 
นกหกเล็กปำกแดง (Loriculus vernalis) 
นกหกใหญ่ (Psittinus cyanurus) 
นกหนูแดง (Porzana fusca) 
นกหว้ำ (Argusianus argus) 
นกหัวขวำนเขียวคอเขียว (Picus viridanus) 
นกหัวขวำนเขียวตะโพกแดง (Picus erythropygius) 
นกหัวขวำนเขียวท้องลำย (Picus xanthopygaeus) 
นกหัวขวำนเขียวป่ำไผ่ (Picus vittatus) 
นกหัวขวำนเขียวหัวด ำ (Picus canus) 
นกหัวขวำนคอลำย (Picus mentalis) 
นกหัวขวำนแคระจุดรูปหัวใจ (Hemicircus canente) 
นกหัวขวำนแคระอกเทำ (Hemicircus concretus) 
นกหัวขวำนจิ๋วคิ้วขำว (Sasia ochracea) 
นกหัวขวำนจิ๋วท้องลำย (Picumnus innominatus) 
นกหัวขวำนจิ๋วอกแดง (Sasia abnormis) 
นกหัวขวำนด่ำงแคระ 
(Dendrocopos canicapillus หรือ Picoides canicapillus) 
นกหัวขวำนด่ำงท้องด ำ (Meiglyptes jugularis) 
นกหัวขวำนด่ำงท้องน ้ำตำลแดง 
(Dendrocopos hyperythrus หรือ Picoides hyperythrus) 
นกหัวขวำนด่ำงหน้ำผำกเหลือง (Picoides mahrattensis) 
นกหัวขวำนด่ำงหัวแดงอกลำย (Picoides atratus) 
นกหัวขวำนด่ำงอกลำยจุด (Picoides macei) 
นกหัวขวำนแดง (Blythipicus rubiginosus) 
นกหัวขวำนแดงลำย (Picus miniaceus) 
นกหัวขวำนแดงหลังลำย (Blythipicus pyrrhotis) 
นกหัวขวำนป่ำไผ่ (Gecinulus viridis) 
นกหัวขวำนปีกแดง (Picus puniceus) 
นกหัวขวำนลำยคอแถบขำว (Meiglyptes tukki) 
นกหัวขวำนลำยตะโพกเหลือง (Meiglyptes tristis) 
นกหัวขวำนเล็กหงอนเหลือง (Picus chlorolophus) 
นกหัวขวำนสำมนิ้วหลังทอง (Dinopium javanense) 
นกหัวขวำนสำมนิ้วหลังสีไพล (Dinopium rafflesii) 
นกหัวขวำนสีตำล (Celeus brachyurus) 
นกหัวขวำนสี่นิ้วหลังทอง (Chrysocolaptes lucidus) 
นกหัวขวำนหลังสีส้ม (Reinwardtipicus validus) 
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นกหัวขวำนหัวเหลือง (Gecinulus grantia) 
นกหัวขวำนใหญ่สีด ำ (Dryocopus javensis) 
นกหัวขวำนใหญ่สีเทำ (Muelleripicus pulverulentus) 
นกหัวขวำนใหญ่หงอนเหลือง (Picus flavinucha) 
นกหัวขวำนอกแดง 
(Dendrocopus cathpharius หรือ Picoides cathpharius) 
นกหัวโตกินปู (Dromas ardeola) 
นกหัวโตขำด ำ (Charadrius alexandrinus) 
นกหัวโตขำยำว (Charadrius veredus) 
นกหัวโตทรำยเล็ก (Charadrius mongolus) 
นกหัวโตทรำยใหญ่ (Charadrius leschenaultii) 
นกหัวโตปำกยำว (Charadrius placidus) 
นกหัวโตมลำยู (Charadrius peronii) 
นกหัวโตเล็กขำสีส้ม (Charadrius hiaticula) 
นกหัวโตเล็กขำเหลือง (Charadrius dubius) 
นกหัวโตสีเทำ (Pluvialis squatarola) 
นกหัวโตหลังจุดสีทอง (Pluvialis fulva) 
นกหำงนำก (Megalurus palustris) 
นกหำงร ำด ำ (Heterophasia melanoleuca) 
นกหำงร ำหลังแดง (Heterophasia annectens) 
นกหำงร ำหำงยำว (Heterophasia picaoides) 
นกออก (Haliaeetus leucogaster) 
นกอัญชันคิ้วขำว (Porzana cinerea) 
นกอัญชันจีน (Porzana paykullii) 
นกอัญชันป่ำขำแดง (Rallina fasciata) 
นกอัญชันป่ำขำเทำ (Rallina eurizonoides) 
นกอัญชันเล็ก (Porzana pusilla) 
นกอัญชันเล็กลำยจุด (Porzana porzana) 
นกอัญชันหำงด ำ (Porzana bicolor) 
นกอัญชันอกเทำ (Rallus striatus) 
นกอัญชันอกสีไพล (Rallus aquaticus) 
นกอ้ำยงั่ว (Anhinga melanogaster) 
นกอินทรีด ำ (Ictinaetus malayensis) 
นกอินทรีแถบปีกด ำ (Hieraaetus fasciatus) 
นกอินทรีทุ่งหญ้ำสเต็ปป์ (Aquila nipalensis) 
นกอินทรีปีกลำย (Aquila clanga) 
นกอินทรีเล็ก (Hieraaetus pennatus) 
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นกอินทรีสีน ้ำตำล (Aquila rapax) 
นกอินทรีหัวนวล (Haliaeetus leucoryphus) 
นกอินทรีหัวไหล่ขำว (Aquila heliaca) 
นกอินทรีหำงขำว (Haliaeetus albicilla) 
นกอีก๋อยจิ๋ว (Numenius minutus) 
นกอีก๋อยตะโพกสีน ้ำตำล (Numenius madagascariensis) 
นกอีก๋อยเล็ก (Numenius phaeopus) 
นกอีก๋อยใหญ่ (Numenius arquata) 
นกอีโก้ง (Porphyrio porphyrio) 
นกอีแจว (Hydrophasianus chirurgus) 
นกอีแพรดคอขำว (Rhipidura albicollis) 
นกอีแพรดคิ้วขำว (Rhipidura aureola) 
นกอีแพรดแถบอกด ำ (Rhipidura javanica) 
นกอีแพรดท้องเหลือง (Rhipidura hypoxantha) 
นกอีแพรดอกลำย (Rhipidura perlata) 
นกอีล ้ำ หรือ นกอีด ำ (Gallinula chloropus) 
นกอีลุ้ม (Gallicrex cinerea) 
นกอีวำบตั๊กแตน (Cacomantis merulinus) 
นกอีเสือลำยเสือ (Lanius tigrinus) 
นกอีเสือสีน ้ำตำล (Lanius cristatus) 
นกอีเสือหลังแดง (Lanius collurioides) 
นกอีเสือหลังเทำ (Lanius tephronotus) 
นกอีเสือหัวด ำ (Lanius schach) 
นกอุ้มบำตร (Motacilla alba) 
นกเอ้ียงก้นลำย (Acridotheres cristatellus) 
นกเอ้ียงควำย (Acridotheres fuscus) 
นกเอ้ียงด่ำง (Gracupica contra หรือ Sturnus contra) 
นกเอ้ียงด ำปักษ์ใต้ (Aplonis panayensis) 
นกเอ้ียงถ ้ำ (Myiophoneus caeruleus) 
นกเอ้ียงพรำหมณ์ (Temenuchus pagodarum หรือ Sturnus pagodarum) 
นกเอ้ียงสำริกำ หรือ นกเอ้ียงสำลิกำ (Acridotheres tristis) 
นกเอ้ียงหงอน (Acridotheres grandis หรือ Acridotheres javanicus) 
นกเอ้ียงหัวสีทอง (Ampeliceps coronatus) 
นกแอ่นกินรัง (Collocalia fuciphagus หรือ Aerodramus fuciphagus) 
นกแอ่นตะโพกขำวหำงแฉก (Apus pacificus) 
นกแอ่นตำล (Cypsiurus balasiensis) 
นกแอ่นท้องขำว (Collocalia esculenta) 
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นกแอ่นท้องลำย (Apus acuticauda) 
นกแอ่นทุ่งเล็ก (Glareola lactea) 
นกแอ่นทุ่งใหญ่ (Glareola maldivarum) 
นกแอ่นบ้ำน (Apus affinis) 
นกแอ่นพง (Artamus fuscus) 
นกแอ่นพันธุ์หิมำลัย 
(Collocalia brevirostris หรือ Aerodramus brevirostris) 
นกแอ่นฟ้ำเครำขำว (Hemiprocne comata) 
นกแอ่นฟ้ำตะโพกสีเทำ (Hemiprocne longipennis) 
นกแอ่นฟ้ำหงอน (Hemiprocne coronata) 
นกแอ่นเล็กหำงหนำมตะโพกขำว 
(Rhaphidura leucopygialis) 
นกแอ่นหำงสี่เหลี่ยม หรือ นกแอ่นรังด ำ 
(Collocalia maximus หรือ Aerodramus maximus) 
นกแอ่นใหญ่คอขำว (Hirundapus caudacutus) 
นกแอ่นใหญ่หัวตำขำว (Hirundapus giganteus) 
นกแอ่นใหญ่หัวตำด ำ (Hirundapus cochinchinensis) 
นกฮูก หรือนกเค้ำกู่ (Otus lempiji) 
เป็ดก่ำ (Cairina scutulata) 
เป็ดคับแค (Nettapus coromandelianus) 
เป็ดเชลดัก (Tadorna tadorna) 
เป็ดด ำหัวด ำ (Aythya baeri) 
เป็ดด ำหัวสีน ้ำตำล (Aythya nyroca) 
เป็ดแดง (Dendrocygna javanica) 
เป็ดเทำ (Anas poecilorhyncha) 
เป็ดเทำก้นด ำ (Anas strepera) 
เป็ดปำกแดง (Netta rufina) 
เป็ดปำกยำวข้ำงลำย (Mergus squamatus) 
เป็ดปำกพลั่ว (Anas clypeata) 
เป็ดปำกสั้น (Anas penelope) 
เป็ดปีกเขียว (Anas crecca) 
เป็ดเปีย (Aythya fuligula) 
เป็ดเปียหน้ำเขียว (Anas falcata) 
เป็ดโปช๊ำดหลังขำว (Aythya ferina) 
เป็ดพม่ำ (Tadorna ferruginea) 
เป็ดลำย (Anas querquedula) 
เป็ดหงส์ (Sarkidiornis melanotos) 
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เป็ดหน้ำเหลือง (Anas formosa) 
เป็ดหัวเขียว (Anas platyrhynchos) 
เป็ดหำงแหลม (Anas acuta) 
พญำแร้ง (Sarcogyps calvus) 
ห่ำนเทำปำกชมพู (Anser anser) 
ห่ำนเทำปำกด ำ หรือห่ำนคอขำว (Anser cygnoides) 
ห่ำนหัวลำย (Anser indicus) 
เหยี่ยวกิ้งก่ำสีด ำ (Aviceda leuphotes) 
เหยี่ยวกิ้งก่ำสีน ้ำตำล (Aviceda jerdoni) 
เหยี่ยวขำว (Elanus caeruleus) 
เหยี่ยวค้ำงคำว (Macheiramphus alcinus) 
เหยี่ยวเคสเตรล (Falco tinnunculus) 
เหยี่ยวด่ำงด ำขำว (Circus melanoleucos) 
เหยี่ยวด ำ (Milvus migrans) 
เหยี่ยวด ำท้องขำว (Spizaetus alboniger) 
เหยี่ยวแดง (Haliastur indus) 
เหยี่ยวต่ำงสี (Spizaetus cirrhatus) 
เหยี่ยวตีนแดง (Falco amurensis) 
เหยี่ยวท้องแดง (Hieraaetus kienerii) 
เหยี่ยวทะเลทรำย (Buteo buteo) 
เหยี่ยวทุ่ง (Circus spilonotus) 
เหยี่ยวทุ่งแถบเหนือ (Circus cyaneus) 
เหยี่ยวทุ่งพันธุ์ยูเรเซีย (Circus aeruginosus) 
เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก (Accipiter virgatus) 
เหยี่ยวนกกระจอกใหญ่ (Accipiter nisus) 
เหยี่ยวนกเขำชิครำ (Accipiter badius) 
เหยี่ยวนกเขำท้องขำว (Accipiter gentilis) 
เหยี่ยวนกเขำพันธุ์จีน (Accipiter soloensis) 
เหยี่ยวนกเขำพันธุ์ญี่ปุ่น (Accipiter gularis) 
เหยี่ยวนกเขำหงอน (Accipiter trivirgatus) 
เหยี่ยวนิ้วสั้น (Circaetus gallicus) 
เหยี่ยวปลำเล็กหัวเทำ (Ichthyophaga humilis) 
เหยี่ยวปลำใหญ่หัวเทำ (Ichthyophaga ichthyaetus) 
เหยี่ยวปีกแดง (Butastur liventer) 
เหยี่ยวผึ้ง (Pernis ptilorhyncus) 
เหยี่ยวเพเรกริน (Falco peregrinus) 
เหยี่ยวภูเขำ (Spizaetus nipalensis) 
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เหยี่ยวเมอร์ลิน (Falco columbarius) 
เหยี่ยวแมลงปอขำด ำ (Microhierax fringillarius) 
เหยี่ยวแมลงปอขำแดง (Microhierax caerulescens) 
เหยี่ยวรุ้ง (Spilornis cheela) 
เหยี่ยวเล็กตะโพกขำว (Polihierax insignis) 
เหยี่ยวหงอนสีน ้ำตำลท้องขำว (Spizaetus nanus) 
เหยี่ยวหน้ำเทำ (Butastur indicus) 
เหยี่ยวออสเปร (Pandion haliaetus) 
เหยี่ยวฮอบบี้ (Falco severus) 
เหยี่ยวฮอบบี้ยุโรป (Falco subbuteo) 
อีกำ (Corvus macrorhynchos) 
อีแก (Corvus splendens) 
อีแร้งด ำหิมำลัย (Aegypius monachus) 
อีแร้งเทำหลังขำว (Gyps bengalensis) 
อีแร้งสีน ้ำตำล (Gyps indicus) 
อีแร้งสีน ้ำตำลหิมำลัย (Gyps himalayensis) 
สัตว์ป่าจ าพวกสัตว์เลื้อยคลาน 
กิ้งก่ำแก้ว (Calotes emma) 
กิ้งก่ำเขำเล็ก (Acanthosaura lepidogaster) 
กิ้งก่ำเขำหนำมยำว (Acanthosaura armata) 
กิ้งก่ำเขำหนำมสั้น (Acanthosaura crucigera) 
กิ้งก่ำดงคอสีฟ้ำ (Gonocephalus bellii) 
กิ้งก่ำดงคิ้วสัน (Gonocephalus doriae) 
กิ้งก่ำดงใหญ่ (Gonocephalus grandis) 
กิ้งก่ำบินคอด ำ (Draco melanopogon) 
กิ้งก่ำบินคอแดง (Draco blanfordii) 
กิ้งก่ำบินคอสีส้ม (Draco fimbriatus) 
กิ้งก่ำบินปีกแดง (Draco haematopogon) 
กิ้งก่ำบินปีกลำย (Draco taeniopterus) 
กิ้งก่ำบินปีกส้ม (Draco maculatus) 
กิ้งก่ำบินปีกห้ำแถบ (Draco quinquefasciatus) 
กิ้งก่ำบินมลำยู (Draco obscurus) 
กิ้งก่ำบินหัวสีฟ้ำ (Draco volans) 
กิ้งก่ำป่ำสีน ้ำเงิน หรือ กิ้งก่ำพระอินทร์ (Aphaniotis fusca) 
กิ้งก่ำหัวแดง หรือ กิ้งก่ำรั้ว (Calotes versicolor) 
กิ้งก่ำหัวสีฟ้ำ หรือ กิ้งก่ำสวน (Calotes mystaceus) 
งูเขียวกำบหมำก (Gonyosoma oxycephalum) 
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งูจงอำง (Ophiophagus hannah) 
งูทำงมะพร้ำวเขียว (Gonyosoma prasina) 
งูทำงมะพร้ำวด ำ หรือ งูทำงมะพร้ำวมลำยู หรือ งูหลุนชุน 
(Elaphe flavolineata) 
งูทำงมะพร้ำวแดง (Elaphe porphyracea) 
งูทำงมะพร้ำวลำยขีด (Elaphe radiata) 
งูทำงมะพร้ำวหำงด ำ หรือ งูใบ้ หรืองูทำงมะพร้ำวถ ้ำ (Elaphe taeniura) 
งูสิง (Ptyas korros) 
งูสิงหำงด ำ (Ptyas carinatus) 
งูสิงหำงลำย หรือ งูสิงลำย (Ptyas mucosus) 
งูแสงอำทิตย์ (Xenopeltis unicolor) 
งูหลำม (Python molurus bivittatus) 
งูหลำมปำกเป็ด (Python curtus) 
งูเหลือม (Python reticulatus) 
จระเข้น ้ำเค็ม (Crocodylus porosus) 
จระเข้น ้ำจืด (Crocodylus siamensis) 
จิ้งจกนิ้วยำวก ำพล (Cnemaspis kumpoli) 
จิ้งจกนิ้วยำวไทย (Cnemaspis siamensis) 
จิ้งจกนิ้วยำวมลำยู (Cnemaspis affinis) 
จิ้งจกนิ้วยำวอินเดีย (Cnemaspis mysoriensis) 
ตะกวด (Varanus bengalensis nebulosus หรือ Varanus nebulosus) 
ตะกอง หรือ ลั้ง หรือ กิ้งก่ำยักษ์ (Physignathus cocincinus) 
ตะโขง (Tomistoma schlegelii) 
ตะพำบ หรือ ปลำฝำ (Amyda cartilaginea) 
ตะพำบแก้มแดง หรือ ปลำฝำด ำ (Dogania subplana) 
ตะพำบข้ำวตอก หรือ ตะพำบดำว 
(Amyda cartilaginea nakornsritamaratensis) 
ตะพำบพม่ำ (Nilssonia formosa) 
ตะพำบม่ำนลำย หรือ กรำวลำย หรือ กริวลำย (Chitra chitra) 
ตะพำบหัวกบ หรือ กรำวเขียว หรือ กริวดำว 
(Pelochelys bibroni หรือ Pelochelys cantorii) 
ตุ๊กแกเขำหินทรำย (Gekko petricolus) 
ตุ๊กแกบ้ำนสีเทำ (Gekko smithii) 
ตุ๊กแกบินหำงแผ่น (Ptychozoon kuhli) 
ตุ๊กแกบินหำงเฟิน (Ptychozoon lionatum) 
ตุ๊กแกป่ำคอขวั้น (Cyrtodactylus oldhami) 
ตุ๊กแกป่ำโคนนิ้วติด (Cyrtodactylus brevipalmatus) 
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ตุ๊กแกป่ำจำรุจินต์ (Cyrtodactylus jarujini) 
ตุ๊กแกป่ำจุดลำยผีเสื้อ (Cyrtodactylus papilionoides) 
ตุ๊กแกป่ำดงพญำเย็น (Cyrtodactylus angularis) 
ตุ๊กแกป่ำตะวันออก (Cyrtodactylus intermedius) 
ตุ๊กแกป่ำใต้ (Cyrtodactylus pulchellus) 
ตุ๊กแกป่ำไทรโยค (Cyrtodactylus feae) 
ตุ๊กแกป่ำน ้ำหนำว (Cyrtodactylus interdigitalis) 
ตุ๊กแกป่ำพม่ำ (Cyrtodactylus variegatus) 
ตุ๊กแกป่ำมลำยู (Cyrtodactylus consobrinus) 
ตุ๊กแกป่ำลำยจุด (Cyrtodactylus peguensis) 
ตุ๊กแกป่ำลำยสี่ขีด (Cyrtodactylus quadrivirgatus) 
ตุ๊กแกหลังจุดคู่ (Gekko monarchus หรือ Gekko tuberculatus) 
ตุ๊กแกหัวโต (Aeluroscalabotes felinus) 
ตุ๊ดตู่ (Varanus dumerilii) 
เต่ำกระ (Eretmochelys imbricata) 
เต่ำกะอำน หรือ เต่ำจำน (Batagur baska) 
เต่ำจักร (Heosemys spinosa) 
เต่ำด ำ หรือ เต่ำกำ (Siebenrockiella crassicollis) 
เต่ำเดือย หรือ เต่ำควะ หรือ เต่ำเขำสูง (Manouria impressa) 
เต่ำตนุ (Chelonia mydas) 
เต่ำทะเลลอกเกอร์เฮด หรือ เต่ำหัวฆ้อน หรือ เต่ำหัวโต 
(Caretta caretta) 
เต่ำทับทิม (Notochelys platynota) 
เต่ำนำ (Malayemys subtrijuga) 
เต่ำบึงหัวเหลือง หรือ เต่ำบัว หรือ เต่ำหม้อ หรือเต่ำวัดหัวเหลือง 
(Hieremys annandalii) 
เต่ำใบไม้ หรือ เต่ำแดง (Cyclemys dentata) 
เต่ำปำกเหลือง (Melanochelys trijuga) 
เต่ำปูลู (Platysternon megacephalum) 
เต่ำมะเฟือง (Dermochelys coriacea) 
เต่ำลำยตีนเป็ด หรือ เต่ำหัวแดง (Callagur borneoensis) 
เต่ำหก หรือ เต่ำหกเหลือง (Manouria emys) 
เต่ำหญ้ำตำแดง หรือ เต่ำสังกะสี หรือ เต่ำทะเลริดเลย์ 
(Lepidochelys olivacea) 
เต่ำห้วยคอลำย (Cyclemys tcheponensis) 
เต่ำหวำย (Heosemys grandis) 
เต่ำหับ (Cuora amboinensis) 
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เต่ำเหลือง หรือ เต่ำขี้ผึ้ง หรือ เต่ำเทียน หรือ เต่ำเพ็ก 
(Indotestudo elongata) 
เห่ำช้ำง (Varanus rudicollis) 
เหี้ย (Varanus salvator) 
เต่ำนำมลำยู (Malayemys macrocephala) 
[ล ำดับที ่ ๙๒ เพ่ิมโดยกฎกระทรวงก ำหนดให้สัตว์ป่ำบำงชนิดเป็นสัตว์ป่ำคุ้มครอง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘] 
สัตว์ป่าจ าพวกสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก 
กบเกำะช้ำง (Linmonectes kohchangae หรือ Rana kohchangae) 
กบดอยช้ำง (Chaparana aenea หรือRana aenea) 
กบท่ำสำร (Ingerana tasanae) 
กบทูด หรือ เขียดแลว (Limnonectes blythii หรือ Rana blythii) 
กบอกหนำม (Paa fasciculispina หรือ Rana fasciculispina) 
กะทั่ง หรือ กะท่ำง หรือ จักก้ิมน ้ำ (Tylototriton verrucosus) 
คำงคกขำยำว (Leptophryne borbonica) 
คำงคกต้นไม้ (Pedostibes hosii) 
คำงคกเล็ก หรือ คำงคกแคระ (Bufo parvus) 
คำงคกห้วยมลำยู (Ansonia malayana) 
คำงคกหัวเรียบ (Bufo macrotis) 
จงโคร่ง (Bufo asper) 
สัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลัง : แมลง 
ด้วงกว่ำงดำว (Cheirotonus parryi Gray) 
ด้วงคีมยีรำฟ (Prosopocoilus (Cladognathus) giraffa Oliver) 
ด้วงดินขอบทองแดง (Mouhotia batesi Lewis) 
ด้วงดินปีกแผ่น (Mormolyce phyllodes Hagenbach) 
ผีเสื้อไกเซอร์อิมพีเรียล (Teinopalpus imperialis Hope) 
ผีเสื้อถุงทองปักษ์ใต้ (Troides amphrysus Cramer) 
ผีเสื้อถุงทองป่ำสูง (Troides helena Linnaeus) 
ผีเสื้อนำงพญำกอดเฟรย์ (Stichophthalma godfreyi Rothschild) 
ผีเสื้อนำงพญำเขมร (Stichophthalma cambodia Hewitson) 
ผีเสื้อนำงพญำพม่ำ (Stichophthalma louisa Wood-Mason) 
ผีเสื้อนำงพญำเมืองเหนือ (Stichophthalma camadeva Westwood) 
ผีเสื้อภูฐำน (Bhutanitis lidderdalii Atkinson) 
ผีเสื้อรักแร้ขำว (Papilio protenor Cramer) 
ผีเสื้อหำงดำบตำลไหม้ (Meandrusa sciron Leech) 
ผีเสื้อหำงดำบปีกโค้ง (Meandrusa payeni Boisduval) 
ผีเสื้อหำงติ่งสพำยเขียว (Papilio palinurus Fabricius) 
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ผีเสื้อหำงยำวตำเคียวปีกลำยตรง (Actias rhodopneuma Röber) 
ผีเสื้อหำงยำวตำเคียวปีกลำยหยัก (Actias maenas Doubleday) 
ผีเสื้อหำงยำวสี่ตำปีกลำยตรง (Actias selene HÜber) 
ผีเสื้อหำงยำวสี่ตำปีกลำยหยัก (Actias sinensis Mell) 
สัตว์ป่าจ าพวกปลา 
ปลำจำดถ ้ำ (Poropuntius speleops) 
ปลำฉลำมวำฬ (Rhincodon typus) 
ปลำพลวงถ ้ำ (Neolissochilus subterraneus) 
ปลำผีเสื้อถ ้ำ (Cryptotora thamicola) 
ปลำค้อถ ้ำ (Nemacheilus troglocataractus) 
ปลำค้อตำบอด (Schistura oedipus) 
ปลำค้อจำรุธำนินธร์ (Schistura jaruthanini) 
ปลำค้อถ ้ำพระวังแดง (Schistura spiesi) 
ปลำค้อถ ้ำพระไทรงำม (Schistura deansmarti) 
ปลำชะโอนถ ้ำ (Pterocryptis buccata) 
ปลำตะพัด หรือ ปลำอโรวำน่ำ (Scleropages formosus) 
ปลำติดหิน หรือ ปลำค้ำงคำว (Oreoglanis siamensis) 
ปลำเสือตอ หรือปลำเสือ หรือปลำลำด (Datnioides pulcher) 
[ล ำดับที่ ๑๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดให้สัตว์ป่ำบำงชนิดเป็นสัตว์ป่ำ
คุ้มครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖] 
ปลำหมูอำรีย์ (Botia sidthimunkii) 
ปลำกระเบนปีศำจครีบโค้ง (Mobula thurstoni) 
ปลำกระเบนปีศำจครีบสั้น (Mobula kuhlii) 
ปลำกระเบนปีศำจแคระ (Mobula eregoodootenkee) 
ปลำกระเบนปีศำจหำงหนำม (Mobula japanica) 
ปลำกระเบนแมนต้ำแนวปะกำรัง (Manta alfredi) 
ปลำกระเบนแมนต้ำยักษ์ (Manta birostris) 
ปลำกระเบนรำหูน้ ำจืด หรือปลำกระเบนเจ้ำพระยำ (Himantura chaophraya) 
ปลำโรนินหรือปลำกระเบนท้องน้ ำ (Rhina ancylostoma) 
ปลำฉนำกเขียว (Pristis zijsron) 
ปลำฉนำกปำกแหลม (Anoxypristis cuspidata) 
ปลำฉนำกฟันเล็ก (Pristis pectinata) 
ปลำฉนำกยักษ์ (Pristis pristis) 
สัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลังอ่ืน ๆ 
กัลปังหำทุกชนิดในอันดับ (Order) Gorgonacea 
กัลปังหำด ำทุกชนิดในอันดับ (Order) Antipatharia 
ดอกไม้ทะเลทุกชนิดในอันดับ (Order) Actinaria 
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ปะกำรังแข็งทุกชนิดในอันดับ (Order) Scleractinia 
และในอันดับ (Order) Stylasterina 
ปะกำรังไฟทุกชนิดในสกุล (Genus) Milleporina 
ปะกำรังสีฟ้ำทุกชนิดในอันดับ (Order) Helioporacea 
ปะกำรังอ่อนทุกชนิดในอันดับ (Order) Alcyonacea 
ปูเจ้ำฟ้ำ (Phricotelphusa sirindhorn) 
ปูทูลกระหม่อม หรือ ปูแป้ง (Thaipotamon chulabhorn) 
ปูรำชินี (Demanietta sirikit) 
หอยมือเสือทุกชนิดในวงศ์ (Family) Tridacnidae 
หอยสังข์แตร (Charonia tritonis) 
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ เนื่องจำกสัตว์ป่ำคุ้มครองตำม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่  ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ก ำหนดให้สัตว์ป่ำ
คุ้มครองบำงชนิดเป็นสัตว์ป่ำคุ้มครองทั้งสกุล (Genus) หรือวงศ์ (Family) ส่งผลให้คุ้มครองไปถึงสัตว์ป่ำ
ของต่ำงประเทศด้วย อีกทั้งสัตว์ป่ำคุ้มครองบำงชนิดได้เปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลหรือวงศ์ต่ำงไปจำกเดิม 
ประกอบกับมีสัตว์ป่ำหลำยชนิดที่สมควรก ำหนดให้เป็นสัตว์ป่ำคุ้มครองเพิ่มเติมเพื่อป้องกันมิให้
สัตว์ป่ำดังกล่ำวสูญพันธุ์ สมควรปรับปรุงกำรก ำหนดให้สัตว์ป่ำบำงชนิดเป็นสัตว์ป่ำคุ้มครองเสียใหม่   
จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
       
กฎกระทรวงก ำหนดให้สัตว์ป่ำบำงชนิดเป็นสัตว์ป่ำคุ้มครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖๒ 
 

ข้อ ๑  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ เนื่องจำกกำรจ ำแนกชนิดทำง
อนุกรมวิธำนได้เปลี่ยนชื่อวิทยำศำสตร์ของปลำเสือตอ หรือปลำเสือ หรือปลำลำด ในลุ่มแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำและลุ่มแม่น้ ำแถบอินโดจีน ซึ่งเป็นสัตว์ป่ำคุ้มครอง สัตว์ป่ำจ ำพวกปลำ ล ำดับที่ ๑๓ จำก 
Coius microlepis เป็น Datnioides pulcher สมควรแก้ไขชื่อวิทยำศำสตร์ของปลำดังกล่ำวในบัญชี
สัตว์ป่ำคุ้มครองให้สอดคล้องกัน  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวงก ำหนดให้สัตว์ป่ำบำงชนิดเป็นสัตว์ป่ำคุ้มครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘๓ 
 

ข้อ ๑  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ เป็นต้นไป 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันมีกำรลักลอบน ำเข้ำ
งำช้ำงแอฟริกำจำกต่ำงประเทศเข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นจ ำนวนมำก เพ่ือน ำมำค้ำหรือแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรค้ำโดยผิดกฎหมำย ประกอบกับกำรจ ำแนกชนิดทำงอนุกรมวิธำนพบว่ำเต่ำนำ
จ ำแนกออกได้เป็นสองชนิด คือ เต่ำนำอินโดจีน (Malayemys subtrijuga) และเต่ำนำมลำยู 
(Malayemys macrocephala) แต่เนื่องจำกเต่ำนำมลำยูเป็นสัตว์ชนิดที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์และ
ยังมิได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำย ประกอบกับประเทศไทยได้เข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่ำและพืชป่ำที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)) จึ งมี พันธกรณีที่ จะต้อง
ปฏิบัติตำมอนุสัญญำที่ก ำหนดให้ประเทศสมำชิกต้องมีมำตรกำรในกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
อย่ำงเหมำะสม  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
                                                 

๒ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๓๗ ก/หน้ำ ๖/๒๖ เมษำยน ๒๕๕๖ 
๓ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๒ ก/หน้ำ ๑๐/๑๓ มกรำคม ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
กฎกระทรวงก ำหนดให้สัตว์ป่ำบำงชนิดเป็นสัตว์ป่ำคุ้มครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑๔ 
 

ข้อ ๑  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันปลำกระเบนปีศำจครีบโค้ง 
(Mobula thurstoni) ปลำกระเบนปีศำจครีบสั้น (Mobula kuhlii) ปลำกระเบนปีศำจแคระ 
(Mobula eregoodootenkee) ปลำกระเบนปีศำจหำงหนำม (Mobula japanica) ปลำกระเบน
แมนต้ำแนวปะกำรัง (Manta alfredi) ปลำกระเบนแมนต้ำยักษ์ (Manta birostris) ปลำกระเบนรำหู
น้ ำจืด หรือปลำกระเบนเจ้ำพระยำ (Himantura chaophraya) ปลำโรนิน หรือปลำกระเบนท้องน้ ำ 
(Rhina ancylostoma) ปลำฉนำกเขียว (Pristis zijsron) ปลำฉนำกปำกแหลม (Anoxypristis 
cuspidata) ปลำฉนำกฟันเล็ก (Pristis pectinata) และปลำฉนำกยักษ์ (Pristis pristis) เป็นสัตว์ป่ำ
ที่มีจ ำนวนลดลงมำก และยังไม่ได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำย ประกอบกับประเทศไทยได้เข้ำเป็น
ภำคีอนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่ งชนิดพันธุ์สัตว์ป่ ำและพืชป่ำที่ ใกล้สูญพันธุ์ 
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
(CITES)) จึงมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตำมอนุสัญญำที่ก ำหนดให้ประเทศสมำชิกต้องมีมำตรกำรใน
กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำอย่ำงเหมำะสม  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๔ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕/ตอนที่ ๔๖ ก/หน้ำ ๑๓/๓ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
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สุภำพร/พิมพ์ 
๕ กันยำยน ๒๕๔๖ 

 
ปริยำนุช/ผู้จัดท ำ 

๒๖ พฤษภำคม ๒๕๕๘ 
 

นุสรำ/ปรับปรุง 
๒๖ พฤษภำคม ๒๕๕๘ 

 
วิชพงษ์/เพ่ิมเติม 

๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 
 


