เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗๕ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง
ในท้องที่ตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง ตําบลระเริง ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว
และตําบลตะขบ ตําบลลํานางแก้ว ตําบลภูหลวง อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง ในท้องที่ตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง
ตําบลระเริง ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว และตําบลตะขบ ตําบลลํานางแก้ว ตําบลภูหลวง
อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ป่าเขาภูหลวง
ข้อ ๒ ภายในแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามข้อ ๑ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการล่าสัตว์ป่า เก็บ
หรือทําอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าทุกชนิด ตามบัญชีท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บัญชีสัตว์ป่าท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง การกําหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง
ในท้องที่ตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง ตําบลระเริง ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว
และตําบลตะขบ ตําบลลํานางแก้ว ตําบลภูหลวง อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
สัตว์ป่าประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
กระจงเล็ก (Tragulus javanicus)
กระจ้อน (Menetes berdmorei)
กระต่ายป่า (Lepus pequensis)
กระแตเหนือ (Tupaia belangeri)
กระทิง หรือ เมย (Bos gaurus)
กระรอกบินแก้มสีแดง (Hylopetes lepidus)
กระรอกบินตีนขน (Belomys pearsonii)
กระรอกบินเล็กแก้มขาว (Hylopetes phayrei)
กระรอกปลายหางดํา (Callosciurus caniceps)
กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii)
กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops macclellandii)
กวางป่า (Cervus unicolor)
ค้างคาวขอบหูขาวกลาง (Cynopterus sphinx)
ค้างคาวขอบหูขาวเล็กซุนดา (Cynopterus cf. brachyotis)
ค้างคาวขอบหูขาวใหญ่ (Cynopterus horsfieldii)
ค้างคาวขอบหูดําเหนือ (Megaerops niphanae)
ค้างคาวจมูกหลอดหูสั้น (Murina cyclotis)
ค้างค้าวบัวฟันรี (Rousettus leschenaultii)
ค้างคาวปีกถุงปลอม (Taphozous saccolaimus)
ค้างคาวเพดานเล็ก (Scotophilus kuhlii)
ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวเล็ก (Rhinolophus pearsonii)
ค้างคาวมงกุฎจมูกแหลมเหนือ (Rhinolophus lepidus)
ค้างคาวมงกุฎเทาแดง (Rhinolophus affinis)
ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก (Rhinolophus coelophyllus)
ค้างคาวมงกุฎมลายู (Rhinolophus malayanus)

ลําดับที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นใหญ่ (Rhinolophus acuminatus)
ค้างคาวมงกุฎเล็ก (Rhinolophus pusillus)
ค้างคาวมงกุฎใหญ่ (Rhinolophus luctus)
ค้างคาวลูกหนูจิ๋ว (Pipistrellus tenuis)
ค้างคาวลูกหนูบ้าน (Pipisterllus javanicus)
ค้างคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea)
ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก (Megaderma spasma)
ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสองสี (Hipposideros bicolor)
ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ (Hipposideros larvatus)
ค้างคาวหน้ายักษ์หมอนโค้ง (Hipposideros diadema)
ค้างคาวหน้ายาวใหญ่ (Macroglossus sobrinus)
ค้างคาวหูหนูตีนโตใหญ่ (Myotis hasseltii)
ชะนีธรรมดา หรือ ชะนีมือขาว (Hylobates lar)
ชะมดเช็ด หรือ ชะมดเชียง (Viverricula indica หรือ Viverricula malaccensis)
ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha)
พญากระรอกดํา (Ratufa bicolor)
พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus)
เม่นหางพวง หรือ เม่นขนอ่อน หรือ อีแกะ หรือ ม้อก (Atherurus macrourus)
เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura)
แมวดาว หรือ แมวแกว (Felis bengalensis)
แมวป่า หรือ เสือกระต่าย (Felis chaus)
ลิงกัง (Macaca nemestrina)
ลิงลม หรือ นางอาย (Nycticebus coucang)
ลิ่นพันธุ์มลายู หรือ ลิ่นชวา (Manis javanica)
เลียงผา เยือง กูรํา หรือ โครํา (Capricornis sumatraensis)
วัวแดง หรือ วัวดํา หรือ วัวเพลาะ (Bos javanicus)
เสือโคร่ง (Panthera tigris)
หนูเกาะ (Rattus remotus)
หนูขนเสี้ยนสีนา้ํ ตาลแดง (Niviventer fulvescens)
หนูจี๊ด (Rattus exulans)
หนูท้องขาว (Rattus tanezumi)
หนูผีจิ๋ว (Suncus etruscus)

ลําดับที่
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
หนูผีบ้าน (Suncus murinus)
หนูผีหางหมู (Hylomys suillus)
หนูพุกเล็ก (Bandicata savilei)
หนูฟันขาวเล็ก (Berylmys berdmorei)
หนูฟานเหลือง (Maxomys surifer)
หนูหริ่งนาหางสั้น (Mus cervicolor)
หนูหวาย (Leopoldamys sabanus)
หมาจิ้งจอก (Canis aureus)
หมาใน หรือ หมาแดง (Cuon alpinus)
หมาไม้ (Martes flavigula)
หมาหริ่ง (Melogale personata)
หมีขอ หรือ บินตุรง (Arctictis binturong)
หมีควาย หรือ หมีดํา (Ursus thibetanus)
หมีหมา หมีคน (Ursus malayanus)
หมูป่า (Sus scrofa)
หมูหริ่ง (Arctonyx collaris)
อ้นเล็ก (Cannomys badius)
อีเก้ง หรือ เก้ง หรือ ฟาน (Muntiacus muntjak)
อีเห็นข้างลาย (Paradoxurus hermaphroditus)
อีเห็นเครือ (Paguma larvata)
สัตว์ป่าประเภทนก
ไก่ป่า (Gallus gallus)
ไก่ฟ้าพญาลอ (Lophura diardi)
ไก่ฟ้าหลังขาว (Lophura nycthemera)
นกกก หรือ นกกาฮัง หรือ นกกะวะ (Buceros bicornis)
นกกระจอกตาล (Passer flaveolus)
นกกระจอกบ้าน (Passer montanus)
นกกระจ้อยหัวลาย (Urosphena squameiceps หรือ Cettia squameiceps)
นกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus)
นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ (Phylloscopus borealis)
นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ (Phylloscopus tenellipes)
นกกระจิ๊ดเขียวปีกสองแถบ (Phylloscopus plumbeitarsus)

ลําดับที่
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
นกกระจิ๊ดธรรมดา (Phylloscopus inornatus)
นกกระจิ๊ดปากหนา (Phylloscopus schwarzi)
นกกระจิ๊ดสีคล้าํ (Phylloscopus fuscatus)
นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ (Phylloscopus coronatus)
นกกระจิบคอดํา (Orthotomus atrogularis)
นกกระจิบธรรมดา (Orthotomus sutorius)
นกกระจิบหญ้าคิ้วขาว (Prinia atrogularis)
นกกระจิบหญ้าท้องเหลือง (Prinia flaviventris)
นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง (Prinia rufescens)
นกกระจิบหญ้าสีน้ําตาล (Prinia polychroa)
นกกระจิบหญ้าสีเรียบ (Prinia inornata)
นกกระจิบหญ้าอกเทา (Prinia hodgsonii)
นกกระจี๊ดเขียวคล้ํา (Phylloscopus trochiloides)
นกกระติ๊ดขี้หมู (Lonchura punctulata)
นกกระติ๊ดตะโพกขาว (Lonchura striata)
นกกระเต็นน้อยธรรมดา หรือ นกกะเต็นน้อยธรรมดา (Alcedo atthis)
นกกระเต็นลาย หรือ นกกะเต็นลาย (Lacedo pulchella)
นกกระเต็นหัวดํา หรือ นกกะเต็นหัวดํา (Halcyon pileata)
นกกระเต็นใหญ่ธรรมดา หรือ นกกะเต็นใหญ่ธรรมดา (Halcyon capensis)
นกกระเต็นอกขาว หรือ นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis)
นกกระแตแต้แว๊ด หรือ นกต้อยตีวิด (Vanellus indicus)
นกกระทาทุ่ง (Francolinus pintadeanus)
นกกระเบื้องคอขาว (Monticola gularis)
นกกระเบื้องผา (Monticola solitarius)
นกกระสาคอขาว (Ciconia episcopus)
นกกะปูดใหญ่ (Centropus sinensis)
นกกะรางคอดํา หรือ นกซอฮู้ (Garrulax chinensis)
นกกะรางสร้อยคอเล็ก (Garrulax monileger)
นกกะรางหัวขวาน (Upupa epops)
นกกะรางหัวหงอก (Garrulax leucolophus)
นกกะลิงเขียด (Dendrocitta vagabunda)

ลําดับที่
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย
(Copsychus malabaricus)
นกกางเขนบ้าน หรือ นกบินหลาบ้าน หรือ นกอีแจ้บ หรือ นกจีจู๊ (Copsychus saularis)
นกกาฝากก้นเหลือง (Dicaeum chrysorrheum)
นกกาฝากปากหนา (Dicaeum agile)
นกกาฝากสีเรียบ (Dicaeum concolor)
นกกาแวน (Crypsirina temia)
นกกาเหว่า หรือ นกดุเหว่า (Eudynamys scolopaceus)
นกกิ้งโครงคอดํา (Gracupica nigricollis หรือ Sturnus nigricollis)
นกกินปลีแก้มสีทับทิม (Aethopyga singalensis)
นกกินปลีคอแดง (Aethopyga siparaja)
นกกินปลีคอสีน้ําตาล (Anthreptes malacensis)
นกกินปลีคอสีม่วง (Leptocoma brasiliana หรือ Nectarinia sperata)
นกกินปลีดําม่วง (Nectarinia asiatica)
นกกินปลีอกเหลือง (Nectarinia jugularis)
นกกินแมลงกระหม่อมแดง (Timalia pileata)
นกกินแมลงตาเหลือง (Chrysomma sinense)
นกกินแมลงป่าฝน หรือ นกกินแมลงป่าดิบ
(Malacocincl abbotti หรือ Trichastoma abbotti)
นกกินแมลงป่าอกสีน้ําตาล (Trichastoma tickelli)
นกกินแมลงหัวแดงเล็ก (Malacopteron cinereum)
นกกินแมลงอกเหลือง (Macronous gularis)
นกแก๊ก หรือ นกแกง (Anthracoceros albirostris)
นกแก้วโม่ง (Psittacula eupatria)
นกแก้วหัวแพร (Psittacula roseata)
นกขมิ้นท้ายทอยดํา (Oriolus chinensis)
นกขมิ้นน้อยธรรมดา หรือ นกขมิ้นสวน (Aegithina tiphia)
นกขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ (Aegithina lafresnayei)
นกขมิ้นหัวดําใหญ่ (Oriolus xanthornus)
นกขี้เถ้าใหญ่ (Coracina macei)
นกขุนทอง (Gracula religiosa)
นกขุนแผนอกสีส้ม (Harpactes oreskios)

ลําดับที่
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
นกเขนน้อยไซบีเรีย (Luscinia cyane)
นกเขนน้อยปีกแถบขาว (Hemipus picatus)
นกเขาเขียว (Chalcophaps indica)
นกเขาชวา (Geopelia striata)
นกเขาเปล้าธรรมดา (Treron curvirostra)
นกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica)
นกเขาใหญ่ (Streptopelia chinensis)
นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า (Chloropsis cochinchinensis)
นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง (Chloropsis aurifrons)
นกเขียวคราม (Irena puella)
นกแขกเต้า (Psittacula alexandri)
นกคอทับทิม (Luscinia calliope)
นกคัคคูเหยี่ยวอกแดง (Cuculus fugax)
นกคัดคูแซงแซว (Surniculus lugubris)
นกคัดคูพันธ์อินเดีย (Cuculus micropterus)
นกคัดคูมรกต (Chrysococcyx maculatus)
นกคัดคูลาย (Cacomantis sonneratii)
นกคัดคูสีม่วง (Chrysococcyx xanthorhynchus)
นกคัดคูเหยี่ยวใหญ่ (Cuculus sparverioides)
นกคุ่มอกลาย (Turnix suscitator)
นกคุ่มอืดเล็ก (Turnix sylvatica)
นกคุ่มอืดใหญ่ (Turnix tanki)
นกเค้ากู่ หรือ นกฮูก (Otus lettia)
นกเค้าแคระ (Glaucidium brodiei)
นกเค้าจุด (Athene brama)
นกเค้าป่าสีน้ําตาล (Strix leptogrammica)
นกเค้าโมง หรือ นกเค้าแมว (Glaucidium cuculoides)
นกเค้าหูยาวเล็ก (Otus sunia)
นกเค้าเหยี่ยว (Ninox scutulata)
นกเงือกกรามช้าง หรือ นกกูก๋ ี๋ (Aceros undulatus หรือ Rhyticeros undulatus)
นกจับแมลงคอแดง (Ficedula parva)
นกจับแมลงคอน้ําตาลแดง (Cyornis banyumas)

ลําดับที่
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
นกจับแมลงจุกดํา (Hypothymis azurea)
นกจับแมลงตะโพกเหลือง (Ficedula zanthopygia)
นกจับแมลงสีน้ําตาล (Muscicapa dauurica)
นกจับแมลงสีฟ้า (Eumyias thalassina)
นกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว (Cyanoptila cyanomelana)
นกจับแมลงหัวเทา (Culicicapa ceylonensis)
นกจับแมลงอกแดง (Philentoma velatum)
นกจับแมลงอกส้มท้องขาว (Cyornis tickelliae)
นกจับแมลงอกสีฟ้า (Cyornis hainanus)
นกจาบคาเคราน้ําเงิน (Nyctyornis athertoni)
นกจาบคาเล็ก (Merops orientalis)
นกจาบคาหัวเขียว (Merops philippinus)
นกจาบคาหัวสีส้ม (Merops leschenaulti)
นกจาบดินอกลาย (Pellorneum ruficeps)
นกจาบฝนปีกแดง (Mirafra assamica)
นกจาบฝนเสียงสวรรค์ (Alauda gulgula)
นกจู๋เต้นหางสั้น (Napothera brevicaudata)
นกเฉี่ยวดงธรรมดา (Tephrodornis pondicerianus)
นกเฉี่ยวดงหางสีน้ําตาล (Tephrodornis virgatus)
นกเฉี่ยวบุ้งกลาง (Coracina polioptera)
นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่ (Coracina melaschistos)
นกชายเลนน้ําจืด (Tringa glareola)
นกแซงแซวเล็กเหลือบ (Dicrurus aeneus)
นกแซงแซวสีเทา (Dicrurus leucophaeus)
นกแซงแซวหงอนขน (Dicrurus hottentottus)
นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradiseus)
นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus)
นกแซวสวรรค์ (Terpsiphone paradisi)
นกเด้าดิน (Actitis hypoleucos)
นกเด้าดินทุ่ง หรือ นกเด้าดินทุ่งใหญ่ (Anthus richardi หรือ Anthus novaeseelandiae)
นกเด้าดินสวน (Anthus hodgsoni)
นกเด้าลมดง (Dendronanthus indicus)
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ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
นกเด้าลมหลังเทา (Motacilla cinerea)
นกตบยุงป่าโคก (Caprimulgus affinis)
นกตบยุงยักษ์ (Eurostopodus macrotis)
นกตบยุงหางยาว (Caprimulgus macrurus)
นกตะขาบดง (Eurystomus orientalis)
นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis)
นกตั้งล้อ (Megalaima virens)
นกตีทอง (Megalaima haemacephala)
นกแต้วแล้วธรรมดา หรือ นกแต้วแร้วธรรมดา หรือ นกกอหลอ (Pitta moluccensis)
นกแต้วแล้วหูยาว หรือ นกแต้วแร้วหูยาว (Pitta phayrei หรือ Anthocincla phayrei)
นกไต่ไม้ท้องสีเม็ดมะขาม (Sitta castanea)
นกไต่ไม้หน้าผากกํามะหยี่ (Sitta frontalis)
นกนางแอ่นตะโพกแดง (Hirundo daurica)
นกนางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica)
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเชียใต้ (Delichon dasypus)
นกบั้งรอกใหญ่ (Phaenicophaeus tristis)
นกปรอดคอลาย (Pycnonotus finlaysoni)
นกปรอดทอง (Pycnonotus atriceps)
นกปรอดเล็กตาขาว (Iole propinquus หรือ Hypsipetes propinquus)
นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi)
นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก (Pycnonotus jocosus)
นกปรอดหัวสีเขม่า (Pycnonotus aurigaster)
นกปรอดเหลืองหัวจุก (Pycnonotus melanicterus)
นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ (Criniger pallidus)
นกปลีกล้วยเล็ก (Arachnothera longirostra)
นกปากกบพันธุ์ชวา (Batrachostomus javensis)
นกปากซ่อมหางเข็ม (Gallinago stenura)
นกปีกลายสก็อต (Garrulus glandarius)
นกเปล้าหน้าเหลือง (Treron pompadora)
นกพงตั๊กแตนอกลาย (Locustella lanceolata)
นกพงปากหนา (Acrocephalus aedon)
นกพญาปากกว้างลายเหลือง (Eurylaimus javanicus)
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ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
นกพญาปากกว้างสีดํา (Corydon sumatranus)
นกพญาปากกว้างอกสีเงิน (Serilophus lunatus)
นกพญาไฟเล็ก (Pericrocotus cinnamomeus)
นกพญาไฟสีกุหลาบ (Pericrocotus roseus)
นกพญาไฟสีเทา (Pericrocotus divaricatus)
นกพญาไฟใหญ่ (Pericrocotus speciosus หรือ Pericrocotus flammeus)
นกพิราบป่า (Columba livia)
นกโพระดกคอสีฟ้า (Megalaima asiatica)
นกโพระดกคอสีฟ้าเคราดํา (Megalaima incognita)
นกโพระดกธรรมดา (Megalaima lineata)
นกโพระดกหน้าผากดํา (Megalaima australis)
นกโพระดกหูเขียว (Megalaima faiostricta)
นกภูหงอนท้องขาว (Yuhina zantholeuca)
นกมูม (Ducula badia)
นกยอดหญ้าสีดํา หรือ นกขีห้ มา (Saxicola caprata)
นกยอดหญ้าสีเทา (Saxicola ferreus)
นกยอดหญ้าหัวดํา (Saxicola torquata)
นกยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus)
นกยางควาย (Bubulcus ibis)
นกยูง (Pavo muticus)
นกระวังไพรปากยาว (Pomatorhinus hypoleucos)
นกระวังไพรปากเหลือง (Pomatorhinus schisticeps)
นกสีชมพูสวน (Dicaeum cruentatum)
นกหกเล็กปากแดง (Loriculus vernalis)
นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง (Picus erythropygius)
นกหัวขวานเขียวท้องลาย (Picus xanthopygaeus)
นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ (Picus vittatus)
นกหัวขวานเขียวหัวดํา (Picus canus)
นกหัวขวานแคระจุดรูปหัวใจ (Hemicircus canente)
นกหัวขวานด่างแคระ (Dendrocopos canicapillus หรือ Picoides canicapillus)
นกหัวขวานเล็กหงอนเหลือง (Picus chlorolophus)
นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง (Dinopium javanense)
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ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
นกหัวขวานสีตาล (Celeus brachyurus)
นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง (Chrysocolaptes lucidus)
นกหัวขวานใหญ่สีดํา (Dryocopus javensis)
นกหัวขวานใหญ่สีเทา (Muelleripicus pulverulentus)
นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง (Picus flavinucha)
นกอินทรีดํา (Ictinaetus malayensis)
นกอีวาบตั๊กแตน (Cacomantis merulinus)
นกอีเสือลายเสือ (Lanius tigrinus)
นกอีเสือสีน้ําตาล (Lanius cristatus)
นกอีเสือหลังแดง (Lanius collurioides)
นกอีเสือหัวดํา (Lanius schach)
นกเอี้ยงด่าง (Gracupica contra หรือ Sturnus contra)
นกเอี้ยงสาริกา หรือ นกเอี้ยงสาลิกา (Acridotheres tristis)
นกเอี้ยงหงอน (Acridotheres grandis หรือ Acridotheres javanicus)
นกเอี้ยงหัวสีทอง (Ampeliceps coronatus)
นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก (Apus pacificus)
นกแอ่นตาล (Cypsiurus balasiensis)
นกแอ่นพง (Artamus fuscus)
นกแอ่นฟ้าหงอน (Hemiprocne coronata)
นกแอ่นใหญ่หวั ตาขาว (Hirundapus giganteus)
นกแอ่นใหญ่หวั ตาดํา (Hirundapus cochinchinensis)
เหยี่ยวกิ้งก่าสีดํา (Aviceda leuphotes)
เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus)
เหยี่ยวเคสเตรล (Falco tinnunculus)
เหยี่ยวดํา (Milvus migrans)
เหยี่ยวต่างสี (Spizaetus cirrhatus)
เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก (Accipiter virgatus)
เหยี่ยวนกเขาชิครา (Accipiter badius)
เหยี่ยวนกเขาหงอน (Accipiter trivirgatus)
เหยี่ยวปีกแดง (Butastur liventer)
เหยี่ยวผึ้ง (Pernis ptilorhyncus)
เหยี่ยวแมลงปอขาแดง (Microhierax caerulescens)
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ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
เหยี่ยวรุ้ง (Spilornis cheela)
เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว (Polihierax insignis)
เหยี่ยวฮอบบี้ (Falco severus)
อีกา (Corvus macrorhynchos)
อีแร้งสีน้ําตาลหัวดํา (Gyps tenuirostris)
สัตว์ป่าประเภทสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก
กบนา (Hoplobatrachus rugulosus)
กบมื่น หรือ กบห้วยขาปุ่ม (Limnonectes kuhlii)
กบหงอน หรือ กบหัวโล่ (Limnonectes gyldenstolpei)
กบหนอง (Fejervarya limnocharis)
กบหลังไพล (Pelophylax lateralis)
กบหัวใหญ่โคราช หรือ กบปากใหญ่โคราช (Limnonectes megastomias)
กบอ่องเล็ก (Hylarana nigrovittata)
เขียดงูธรรมดา หรือ เขียดงูเกาะเต่า (Ichthyophis kohtaoensis)
เขียดจะนา (Occidozyga lima)
เขียดทราย หรือ เขียดน้ํานอง (Occidozyga martensii)
เขียดบัว หรือ เขียดจิก (Hylarana erythraea)
เขียดหลังขีด หรือ เขียดหญ้า (Hylarana macrodactyla)
คางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus)
ปาดจิ๋วข้างขาว หรือ ปาดจิ๋วป่าตะวันออก (Chiromantis hansenae)
ปาดจิ๋วพม่า หรือ ปาดจิ๋วสีม่วง (Chiromantis vittatus)
ปาดจิ๋วลายแต้ม (Chiromantis nongkhorensis)
ปาดตะปุ่มจันทบุรี (Theloderma stellatum)
ปาดตีนเหลือง (Rhacophorus bipunctatus)
ปาดตีนเหลืองอีสาน (Rhacophorus orlovi)
ปาดบ้าน (Polypedates leucomystax)
อึ่งข้างดํา (Microhyla heymonsi)
อึ่งขาดํา (Microhyla pulchra)
อึ่งน้ําเต้า (Microhyla fissipes)
อึ่งปากขวด หรือ อึ่งเพ้า (Glyphoglossus molossus)
อึ่งแม่หนาว (Microhyla berdmorei)
อึ่งลาย (Calluella guttulata)
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ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
อึ่งลายเลอะ (Microhyla butleri)
อึ่งหลังจุด หรือ อึ่งหลังขีด (Micryletta inornata)
อึ่งอ่างก้นขีด (Kaloula mediolineata)
อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra)
สัตว์ป่าประเภทสัตว์เลื้อยคลาน
กิ้งก่าแก้ว (Calotes emma)
กิ้งก่าเขาหนามสั้น (Acanthosaura crucigera)
กิ้งก่าน้อยหางยาว (Takydromus sexlineatus)
กิ้งก่าบินปีกลาย (Draco taeniopterus)
กิ้งก่าบินปีกส้ม (Draco maculatus)
กิ้งก่าหัวแดง หรือ กิ้งก่ารั้ว (Calotes versicolor)
กิ้งก่าหัวสีฟ้า หรือ กิ้งก่าสวน (Calotes mystaceus)
งูกะปะ (Calloselasma rhodostoma)
งูกินทากเกล็ดสัน (Pareas carinatus)
งูกินทากจุดขาว (Pareas margaritophorus)
งูเขียวกาบหมาก (Gonyosoma oxycephalum)
งูเขียวบอน (Boiga cyanea)
งูเขียวปากแหนบ (Ahaetulla nasuta)
งูเขียวไผ่หางเขียว (Viridovipera vogeli)
งูเขียวลายดอกหมาก (Chrysopelea ornata)
งูเขียวหัวจิ้งจกป่า (Ahaetulla prasina)
งูเขียวหางไหม้ตาโต (Trimeresurus macrops)
งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว (Trimeresurus popeiorum)
งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง (Trimeresurus albolabris)
งูคอขวั้นหัวดํา หรือ งูสาบหญ้คอดํา (Sibynophis collaris)
งูคอขวั้นหัวลายสามเหลี่ยม (Sibynophis triangularis)
งูงอดไทย หรือ งูงอดหลังลาย (Oligodon taeniatus)
งูจงอาง (Ophiophagus hannah)
งูดิน (Typhlops sp.)
งูดินโคราช (Typhlops khoratensis)
งูดินธรรมดา หรือ งูดินบ้าน (Ramphotyphlops braminus)
งูดินหัวขาว (Ramphotyphlops albiceps)
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ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
งูดินใหญ่ (Typhlops diardi)
งูทับสมิงคลา (Bungarus candidus)
งูทางมะพร้าวดํา หรือ งูทางมะพร้าวมลายู หรือ งูหลุนชุน (Elaphe flavolineata)
งูทางมะพร้าวลายขีด (Elaphe radiata)
งูปล้องฉนวนบ้าน (Lycodon subcinctus)
งูปล้องฉนวนเมืองเหนือ (Lycodon fasciatus)
งูปล้องฉนวนลาว (Lycodon laoensis)
งูปล้องฉนวนสร้อยเหลือง หรือ งูสร้อยเหลือง (Lycodon capucinus)
งูปล้องฉนวนอินเดีย (Dryocalamus davisonii)
งูปล้องหวายขวั้นดํา (Calliophis macclellandi)
งูปล้องหวายลายขวั้นดํา (Sinomicrurus macclellandi)
งูปล้องหวายหัวดํา (Calliophis maculiceps)
งูปลิง (Enhydris plumbea)
งูปี่แก้วธรรมดา หรือ งูปี่แก้มลายแต้ม (Oligodon fasciolatus)
งูปี่แก้วลายกระ (Oligodon cinereus)
งูปี่แก้วสีจาง (Oligodon inornatus)
งูปี่แก้วหลังลายขีด (Oligodon dorsolateralis)
งูพงอ้อท้องเหลือง (Calamaria pavimentata)
งูแม่ตะงาว (Boiga multomaculata)
งูลายสอสวน (Xenochrophis flavipunctatus)
งูลายสอใหญ่ (Xenochrophis piscator)
งูลายสาบเขียวขวั้นดํา (Rhabdophis nigrocinctus)
งูลายสาบคอแดง (Rhabdophis subminiatus)
งูลายสาบจุดดําขาว (Rhabdophis chrysargos)
งูลายสาบดอกหญ้า (Amphiesma stolata)
งูลายสาบมลายู (Amphiesma inas)
งูสามเหลี่ยม (Bungarus fasciatus)
งูสายทองคอแหวน (Gongylosoma scriptum)
งูสายม่านเกล็ดใต้ตาใหญ่ (Dendrelaphis subocularis)
งูสายม่านพระอินทร์ (Dendrelaphis pictus)
งูสิง (Ptyas korros)
งูสิงหางลาย หรือ งูสิงเสื่อ (Ptyas mucosus)
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ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
งูแสงอาทิตย์ (Xenopeltis unicolor)
งูแส้หางม้า หรือ งูแส้หางม้าเล็ก (Boiga siamensis)
งูแส้หางม้าเทา (Boiga ocellata)
งูหมอก (Psammodynastes pulverulentus)
งูเหลือม (Broghammerny reticulatus)
งูเห่า (Naja kouthia)
งูเห่าพ่นพิษสยาม (Naja siamensis)
จิ้งจกเขาสูงมลายู (Hemiphyllodactylus typus)
จิ้งจกเขาสูงยูนาน (Hemiphyllodactylus yunnanensis)
จิ้งจกดินลายจุด (Dixonius siamensis)
จิ้งจกหางแบน (Cosymbotus platyurus)
จิ้งจกหางแบนเล็ก (Hemidactylus platyurus)
จิ้งจกหางเรียบ (Hemidactylus garnotii)
จิ้งจกหางหนาม (Hemidactylus frenatus)
จิ้งจกหินเมืองกาญจน์ (Gehyra lacerata)
จิ้งจกหินสีจาง (Gehyra mutilata)
จิ้งเหลนด้วงปักธงชัย (Brachymeles miriamae)
จิ้งเหลนดินจุดดํา (Scincella melanosticta)
จิ้งเหลนดินดงพญาเย็น (Scincella reevesii)
จิ้งเหลนดินไทย (Scincella siamensis)
จิ้งเหลนต้นไม้ (Dasia olivacea)
จิ้งเหลนบ้าน (Eutropis multifasciata)
จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ (Sphenomorphus maculatus)
จิ้งเหลนภูเขาอินเดีย (Sphenomorphus indicus)
จิ้งเหลนเรียวขาเล็ก (Lygosoma quadrupes)
จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง (Lygosoma bowringii)
จิ้งเหลนลายอินโดจีน (Lipinia vittigera)
จิ้งเหลนหลากหลาย (Eutropis macularia)
จิ้งเหลนหางยาว (Eutropis longicaudata)
ตะกวด (Varanus bengalensis nebulosus หรือ Varanus nebulosus)
ตะกอง หรือ ลั้ง หรือ กิ้งก่ายักษ์ (Physignathus cocincinus)
ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko)

ลําดับที่
436
437
438
439
440
441
442
443

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
ตุ๊กแกบินลายสามแถบ (Ptychozoon trinotaterra)
ตุ๊กแกบินหางเฟิร์น (Ptychozoon lionotum)
ตุ๊กแกป่าดงพญาเย็น (Cyrtodactylus angularis)
ตุ๊กแกป่าตะวันออก (Cyrtodactylus intermedius)
เต่าใบไม้ หรือ เต่าแดง (Cyclemys dentata)
เต่าเหลือง หรือ เต่าเพ็ก (Indotestudo elongata)
แย้เหนือ (Leiolepis reevesii)
แย้อีสาน (Leiolepis reevesii rubritaeniata)

