เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๔๓ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ําปาด
ในท้องที่ตําบลบ่อเบี้ย และตําบลม่วงเจ็ดต้น อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ําปาด ในท้องที่ตําบลบ่อเบี้ย และตําบลม่วงเจ็ดต้น
อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ข้อ ๒ ภายในแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามข้อ ๑ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการล่าสัตว์ป่า เก็บ
หรือทําอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าทุกชนิด ตามบัญชีท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บัญชีชนิดสัตวปาทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อม
เรื่อง กําหนดพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาน้ําปาด
ในทองที่ตําบลบอเบี้ย และตําบลมวงเจ็ดตน อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ
ใหเปนเขตหามลาสัตวปา
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสั ตวปา 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
26
27

ชนิดสัตวปาที่หามลา
สัตวปาจําพวกสัตวเลี้ ยงลูก ดวยนม
กระจงเล็ก (Tragulus javanicus)
กระจอน (Menetes berdmorei)
กระตายปา (Lepus pequensis)
กระแตเหนือ (Tupaia belangeri)
กระรอกบินเล็กเขาสูง (Hylopetes alboniger)
กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii)
กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops mcclellandii)
กวางปา (Cervus unicolor)
คางแวนถิ่นเหนือ (Presbytis phayrei)
ชะนีธรรมดา หรือ ชะนีมือขาว (Hylobates lar)
ชะมดเช็ด หรือ ชะมดเชียง (Viverricula indica) หรือ (Viverricula malaccensis)
ชะมดแปลงลายจุด (Prionodon pardicolor)
ชะมดแผงสันหางดํา (Viverra megaspila)
ชะมดแผงหางปลอง (Viverra zibetha)
พญากระรอกดํา (Ratufa bicolor)
พญากระรอกบินหูแดง (Petaurista petaurista)
พังพอนกินปู (Herpestes urva)
พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus)
เมนใหญ (Hystrix brachyura)
แมวดาว หรือ แมวแกว (Felis bengalensis)
ลิงกัง (Macaca nemestrina)
ลิงลม หรือ นางอาย (Nycticebus coucang)
ลิงวอก (Macaca mulatta)
ลิ่นพันธุมลายู หรือ ลิ่นชวา (Manis javanica)
เลียงผา หรือ เยือง หรือ กูรํา หรือ โครํา (Capricornis sumatraensis)
เสือไฟ (Felis temminckii)
หมาจิ้งจอก (Canis aureus)

ลําดับที่
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
58
59

ชนิดสัตวปาที่หามลา
หมาใน หรือ หมาแดง (Cuon alpinus)
หมาไม (Martes flavigula)
หมาหริ่ง (Melogale personata)
หมีขอ หรือ บินตุรง (Arctictis binturong)
หมีควาย หรือ หมีดํา (Ursus thibetanus)
หมีหมา หรือ หมีคน (Ursus malayanus)
หมูปา (Sus scrofa)
หมูหริ่ง (Arctonyx collaris)
อนกลาง (Rhizomys pruinosus)
อนเล็ก (Cannomys badius)
อีเกง หรือ เกง หรือ ฟาน (Muntiacus muntjak)
อีเห็นขางลาย หรือ อีเห็นธรรมดา (Paradoxurus hermaphroditus)
อีเห็นเครือ (Paguma larvata)
สัตวปาจําพวกนก
ไกปา (Gallus gallus)
นกกระจอยคอขาว (Abroscopus superciliaris)
นกกระจอยวงตาสีทอง (Seicercus tephrocephalus หรือ Seicercus burkii)
นกกระจอยหัวลาย (Urosphena squameiceps หรือ Cettia squameiceps)
นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ (Phylloscopus borealis)
นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ (Phylloscopus tenellipes)
นกกระจิ๊ดคิ้วดําทองเหลือง (Phylloscopus ricketti)
นกกระจิ๊ดธรรมดา (Phylloscopus inornatus)
นกกระจิ๊ดปากหนา (Phylloscopus schwarzi)
นกกระจิ๊ดสีคลํ้า (Phylloscopus fuscatus)
นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ (Phylloscopus coronatus)
นกกระจิ๊ดหางขาวใหญ (Phylloscopus reguloides)
นกกระจิบคอดํา (Orthotomus atrogularis)
นกกระจิบธรรมดา (Orthotomus sutorius)
นกกระจิบหญาคิ้วขาว (Prinia atrogularis)
นกกระจิบหญาทองเหลือง (Prinia flaviventris)
นกกระจิบหญาสีขางแดง (Prinia rufescens)
นกกระจิบหญาสีเรียบ (Prinia inornata)
นกกระจิบหญาอกเทา (Prinia hodgsonii)

ลําดับที่
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
89
90
91

ชนิดสัตวปาที่หามลา
นกกระติ๊ดขี้หมู (Lonchura punctulata)
นกกระติ๊ดตะโพกขาว (Lonchura striata)
นกกระเต็นนอยธรรมดา หรือ นกกะเต็นนอยธรรมดา (Alcedo atthis)
นกกระเต็นนอยหลังดํา หรือ นกกะเต็นนอยหลังดํา (Ceyx erithacus)
นกกระเต็นนอยหลังสีนํ้าเงิน หรือ นกกะเต็นนอยหลังสีนํ้าเงิน (Alcedo meninting)
นกกระเต็นลาย หรือ นกกะเต็นลาย (Lacedo pulchella)
นกกระเต็นหัวดํา หรือ นกกะเต็นหัวดํา (Halcyon pileata)
นกกระเต็นอกขาว หรือ นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis)
นกกระแตแตแวด หรือ นกตอยตีวิด (Vanellus indicus)
นกกระแตหัวเทา (Vanellus cinereus)
นกกระทาดงแขงเขียว (Arborophila chloropus)
นกกระทาดงคอสีแสด (Arborophila rufogularis)
นกกระทาดงอกสีนํ้าตาล (Arborophila brunneopectus)
นกกระทาทุง (Francolinus pintadeanus)
นกกระเบื้องผา (Monticola solitarius)
นกกระปูดเล็ก (Centropus bengalensis)
นกกระปูดใหญ (Centropus sinensis)
นกกวัก (Amaurornis phoenicurus)
นกกะรางคอดํา หรือ นกซอฮู (Garrulax chinensis)
นกกะรางสรอยคอเล็ก (Garrulax monileger)
นกกะรางหัวขวาน (Upupa epops)
นกกะรางหัวหงอก (Garrulax leucolophus)
นกกะรางอกสีนํ้าตาลไหม (Garrulax strepitans)
นกกะลิง หรือ นกกะแล (Psittacula finschii)
นกกะลิงเขียด (Dendrocitta vagabunda)
นกกะลิงเขียดสีเทา (Dendrocitta formosae)
นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุย
(Copsychus malabaricus)
นกกางเขนนํ้าหลังเทา (Enicurus schistaceus)
นกกางเขนนํ้าหัวขาว (Enicurus leschenaulti)
นกกางเขนบาน หรือ นกบินหลาบาน หรือ นกอีแจบ หรือนกจีจู (Copsychus saularis)
นกกานํ้าเล็ก (Phalacrocorax niger)
นกกาฝากปากหนา (Dicaeum agile)

ลําดับที่
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
120
121
122
123
124

ชนิดสัตวปาที่หามลา
นกกาฝากสีเรียบ (Dicaeum concolor)
นกกิ้งโครงแกลบหลังมวงดํา (Sturnia sturnina หรือ Sturnus sturninus)
นกกิ้งโครงคอดํา (Gracupica nigricollis หรือ Sturnus nigricollis)
นกกิ้งโครงหัวสีนวล (Acridotheres burmannicus หรือ Sturnus burmannicus)
นกกินปลีแกมสีทับทิม (Anthreptes singalensis)
นกกินปลีดํามวง (Nectarinia asiatica)
นกกินปลีหางยาวคอดํา (Aethopyga saturata)
นกกินแมลงตาเหลือง (Chrysomma sinense)
นกกินแมลงอกเหลือง (Macronous gularis)
นกแกก หรือ นกแกง (Anthracoceros albirostris)
นกโกโรโกโส (Carpococcyx renauldi)
นกขมิ้นทายทอยดํา (Oriolus chinensis)
นกขมิ้นนอยธรรมดา หรือ นกขมิ้นสวน (Aegithina tiphia)
นกขมิ้นนอยปกสีเรียบ (Aegithina lafresnayei)
นกขมิ้นปากเรียว (Oriolus tenuirostris)
นกขมิ้นหัวดําใหญ (Oriolus xanthornus)
นกขี้เถาใหญ (Coracina macei)
นกขุนทอง (Gracula religiosa)
นกขุนแผน (Urocissa erythrorhyncha)
นกขุนแผนหัวแดง (Harpactes erythrocephalus)
นกขุนแผนอกสีสม (Harpactes oreskios)
นกเขาเขียว (Chalcophaps indica)
นกเขาชวา (Geopelia striata)
นกเขาเปลาธรรมดา (Treron curvirostra)
นกเขาพมา (Streptopelia orientalis)
นกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica)
นกเขาลายใหญ (Macropygia unchall)
นกเขาใหญ (Streptopelia chinensis)
นกเขียวกานตองทองสีสม (Chloropsis hardwickii)
นกเขียวกานตองหนาผากสีทอง (Chloropsis aurifrons)
นกเขียวคราม (Irena puella)
นกแขกเตา (Psittacula alexandri)
นกคอทับทิม (Luscinia calliope)

ลําดับที่
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
150
151
152
153
154
155
156
157

ชนิดสัตวปาที่หามลา

นกคอพัน (Jynx torquilla)
นกคัคคูมรกต (Chrysococcyx maculatus)
นกคัคคูลาย (Cacomantis sonneratii)
นกคัคคูหงอน (Clamator coromandus)
นกคัคคูเหยี่ยวใหญ (Cuculus sparverioides)
นกคุมสี (Coturnix chinensis)
นกคุมอกลาย (Turnix suscitator)
นกคุมอืดเล็ก (Turnix sylvatica)
นกคุมอืดใหญ (Turnix tanki)
นกเคาแคระ (Glaucidium brodiei)
นกเคาปาสีนํ้าตาล (Strix leptogrammica)
นกเคาภูเขา (Otus spilocephalus)
นกเคาโมง หรือ นกเคาแมว (Glaucidium cuculoides)
นกเคาหูยาวเล็ก (Otus sunia)
นกเคาเหยี่ยว (Ninox scutulata)
นกจับแมลงคอแดง (Ficedula parva)
นกจับแมลงคอนํ้าตาลแดง (Cyornis banyumas)
นกจับแมลงจุกดํา (Hypothymis azurea)
นกจับแมลงสีนํ้าตาล (Muscicapa dauurica)
นกจับแมลงสีฟา (Eumyias thalassina)
นกจับแมลงสีฟาทองขาว (Cyanoptila cyanomelana)
นกจับแมลงสีฟาออน (Cyornis unicolor)
นกจับแมลงอกสีฟา (Cyornis hainana)
นกจาบคาเครานํ้าเงิน (Nyctyornis athertoni)
นกจาบคาเล็ก (Merops orientalis)
นกจาบคาหัวสีสม (Merops leschenaulti)
นกจาบดินอกลาย (Pellorneum ruficeps)
นกเฉี่ยวบุงกลาง (Coracina polioptera)
นกเฉี่ยวบุงใหญ (Coracina melaschista)
นกชายเลนเขียว (Tringa ochropus)
นกชายเลนนํ้าจืด (Tringa glareola)
นกแซงแซวปากกา (Dicrurus annectans)
นกแซงแซวเล็กเหลือบ (Dicrurus aeneus)

ลําดับที่
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

ชนิดสัตวปาที่หามลา
นกแซงแซวสีเทา (Dicrurus leucophaeus)
นกแซงแซวหงอนขน (Dicrurus hottentottus)
นกแซงแซวหางบวงเล็ก (Dicrurus remifer)
นกแซงแซวหางบวงใหญ (Dicrurus paradiseus)
นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus)
นกแซวสวรรค (Terpsiphone paradisi)
นกเดาดิน (Actitis hypoleucos)
นกเดาดินทุง หรือ นกเดาดินทุงใหญ (Anthus richardi หรือ
Anthus novaeseelandiae)
นกเดาดินสวน (Anthus hodgsoni)
นกเดาดินอกแดง (Anthus cervinus)
นกเดาลมดง (Dendronanthus indicus)
นกเดาลมหลังเทา (Motacilla cinerea)
นกเดาลมเหลือง (Motacilla flava)
นกตบยุงปาโคก (Caprimulgus affinis)
นกตบยุงภูเขา (Caprimulgus indicus)
นกตบยุงยักษ (Eurostopodus macrotis)
นกตบยุงหางยาว (Caprimulgus macrurus)
นกตะขาบดง (Eurystomus orientalis)
นกตะขาบทุง (Coracias benghalensis)
นกตั้งลอ (Megalaima virens)
นกติ๊ดแกมเหลือง (Parus spilonotus)
นกตีทอง (Megalaima haemacephala)
นกแตวแลวธรรมดา หรือ นกแตวแรวธรรมดา หรือ นกกอหลอ (Pitta moluccensis)
นกแตวแลวสีนํ้าเงิน หรือ นกแตวแรวสีนํ้าเงิน (Pitta cyanea)
นกแตวแลวหูยาว หรือ นกแตวแรวหูยาว (Pitta phayrei)
นกแตวแลวใหญหัวสีนํ้าตาล หรือ นกแตวแรวใหญหัวสีนํ้าตาล (Pitta oatesi)
นกไตไมทองสีเม็ดมะขาม (Sitta castanea)
นกทึดทือพันธุเหนือ (Ketupa zeylonensis)
นกนางแอนบาน (Hirundo rustica)
นกนิลตวาทองสีสมคอดํา (Niltava sundara)
นกบั้งรอกใหญ (Phaenicophaeus tristis)
นกปรอดคอลาย (Pycnonotus finlaysoni)

ลําดับที่
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

ชนิดสัตวปาที่หามลา
นกปรอดทอง (Pycnonotus atriceps)
นกปรอดเล็กตาขาว (Iole propinquus หรือ Hypsipetes propinquus)
นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi)
นกปรอดสีขี้เถา (Hemixos flavala หรือ Hypsipetes flavala)
นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก (Pycnonotus jocosus)
นกปรอดหัวตาขาว (Pycnonotus flavescens)
นกปรอดหัวสีเขมา (Pycnonotus aurigaster)
นกปรอดเหลืองหัวจุก (Pycnonotus melanicterus)
นกปรอดโองเมืองเหนือ (Criniger pallidus)
นกปลีกลวยลาย (Arachnothera magna)
นกปลีกลวยเล็ก (Arachnothera longirostra)
นกปากซอมดง (Scolopax rusticola)
นกปากซอมหางเข็ม (Gallinago stenura)
นกปากซอมหางพัด (Gallinago gallinago)
นกปกลายสก็อต (Garrulus glandarius)
นกพงคิ้วดํา (Acrocephalus bistrigiceps)
นกพงตั๊กแตนอกลาย (Locustella lanceolata)
นกพงปากหนา (Acrocephalus aedon)
นกพงใหญพันธุญี่ปุน (Acrocephalus orientalis หรือ Acrocephalus arundinaceus)
นกพญาปากกวางลายเหลือง (Eurylaimus javanicus)
นกพญาปากกวางสีดํา (Corydon sumatranus)
นกพญาปากกวางหางยาว (Psarisomus dalhousiae)
นกพญาปากกวางอกสีเงิน (Serilophus lunatus)
นกพญาไฟคอเทา (Pericrocotus solaris)
นกพญาไฟพันธุเหนือ (Pericrocotus ethologus)
นกพญาไฟเล็ก (Pericrocotus cinnamomeus)
นกพญาไฟสีกุหลาบ (Pericrocotus roseus)
นกพญาไฟสีเทา (Pericrocotus divaricatus)
นกพญาไฟใหญ (Pericrocotus flammeus)
นกพิราบปา (Columba livia)
นกโพระดกคอสีฟา (Megalaima asiatica)
นกโพระดกคอสีฟาเคราดํา (Megalaima incognita)
นกโพระดกคางเหลือง (Megalaima franklinii)

ลําดับที่
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

ชนิดสัตวปาที่หามลา
นกโพระดกธรรมดา (Megalaima lineata)
นกโพระดกหนาผากดํา (Megalaima australis)
นกโพระดกหูเขียว (Megalaima faiostricta)
นกมูม (Ducula badia)
นกยอดขาวหางแพนลาย (Cisticola juncidis)
นกยอดหญาสีดํา หรือ นกขี้หมา (Saxicola caprata)
นกยอดหญาหัวดํา (Saxicola torquata)
นกยางกรอกพันธุชวา (Ardeola speciosa)
นกยางควาย (Bubulcus ibis)
นกยางเปย (Egretta garzetta)
นกยางไฟธรรมดา (Ixobrychus cinnamomeus)
นกยูง (Pavo muticus)
นกแวนตาขาวขางแดง (Zosterops erythropleurus)
นกแวนสีเทา หรือ นกแวนเหนือ (Polyplectron bicalcaratum)
นกสาลิกาเขียว (Cissa chinensis)
นกสีชมพูสวน (Dicaeum cruentatum)
นกแสก (Tyto alba)
นกแสกแดง (Phodilus badius)
นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง (Picus erythropygius)
นกหัวขวานเขียวปาไผ (Picus vittatus)
นกหัวขวานเขียวหัวดํา (Picus canus)
นกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาว (Sasia ochracea)
นกหัวขวานจิ๋วทองลาย (Picumnus innominatus)
นกหัวขวานเล็กหงอนเหลือง (Picus chlorolophus)
นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง (Dinopium javanense)
นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง (Chrysocolaptes lucidus)
นกหัวขวานใหญหงอนเหลือง (Picus flavinucha)
นกหัวโตขาดํา (Charadrius alexandrinus)
นกหัวโตเล็กขาเหลือง (Charadrius dubius)
นกอายงั่ว (Anhinga melanogaster)
นกอีวาบตั๊กแตน (Cacomantis merulinus)
นกอีเสือสีนํ้าตาล (Lanius cristatus)
นกอีเสือหลังแดง (Lanius collurioides)

ลําดับที่
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ชนิดสัตวปาที่หามลา

นกอีเสือหัวดํา (Lanius schach)
นกอุมบาตร (Motacilla alba)
นกเอี้ยงถํ้า (Myiophoneus caeruleus)
นกเอี้ยงสาริกา หรือ นกเอี้ยงสาลิกา (Acridotheres tristis)
นกเอี้ยงหงอน (Acridotheres grandis หรือ Acridotheres javanicus)
นกเอี้ยงหัวสีทอง (Ampeliceps coronatus)
นกแอนทุงใหญ (Glareola maldivarum)
นกฮูก หรือนกเคากู (Otus lempiji)
เหยี่ยวกิ้งกาสีดํา (Aviceda leuphotes)
เหยี่ยวกิ้งกาสีนํ้าตาล (Aviceda jerdoni)
เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus)
เหยี่ยวตางสี (Spizaetus cirrhatus)
เหยี่ยวทองแดง (Hieraaetus kienerii)
เหยี่ยวทะเลทราย (Buteo buteo)
เหยี่ยวทุง (Circus spilonotus)
เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก (Accipiter virgatus)
เหยี่ยวนกเขาชิครา (Accipiter badius)
เหยี่ยวนกเขาหงอน (Accipiter trivirgatus)
เหยี่ยวปกแดง (Butastur liventer)
เหยี่ยวผึ้ง (Pernis ptilorhyncus)
เหยี่ยวภูเขา (Spizaetus nipalensis)
เหยี่ยวรุง (Spilornis cheela)
เหยี่ยวหนาเทา (Butastur indicus)
สัตวปาจําพวกสัตวเลื้ อยคลาน
กิ้งกาแกว (Calotes emma)
งูกะปะ (Calloselasma rhodostoma)
งูเขียวพระอินทร (Chrysopelea ornata)
งูเขียวหัวจิ้งจกปา (Ahaetulla prasina)
งูเขียวหางไหมทองเขียว (Trimeresurus nebularis)
งูจงอาง (Ophiophagus hannah)
งูสายรุงธรรมดา (Enhydris enhydris)
งูสิง (Ptyas korros)
งูเหลือม (Python reticulatus)

ลําดับที่
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ชนิดสัตวปาที่หามลา
งูเหา หรือ งูเหาไทย (Naja kaouthia)
จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ (Sphenomorphus maculatus)
ตะกวด (Varanus bengalensis nebulosus หรือ Varanus nebulosus)
ตะพาบ หรือ ปลาฝา (Amyda cartilaginea)
เตานา (Malayemys subtrijuga)
เตาปูลู (Platysternon megacephalum)
เตาหวยคอลาย (Cyclemys tcheponensis)
เตาเหลือง หรือ เตาขี้ผึ้ง หรือ เตาเทียน หรือ เตาเพ็ก (Indotestudo elongata)
เหี้ย (Varanus salvator)
สัตวปาจําพวกสัตวสะเทินน้ํ าสะเทิน บก
กบชะงอนหินเมืองเหนือ (Odorrana livida)
กบหงอน (Limnonectes gyldenstolpei)
เขียดตะปาดเหนือ (Polypedates mutus)
อึ่งกรายลายเลอะ (Leptobrachium smithi)
อึ่งแดง (Calluella guttulata)
อึ่งปากขวด (Glyphoglossus molossus)
อึ่งลายแตม (Microhyla butleri)

