
ชื่อสามัญ	 :	 กดขาว	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 กดเผือก
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Hemibagrus nemurus

ชื่อสามัญ	 :กระสูบขีด
ชื่อท้องถิ่น	 :	 สูดขาว/สูดคาด/หมอน
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Hampala macrolepidota  

ชื่อสามัญ	 :	 กาแดง	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ปลาขี้โก๊ะ
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Epalzeorhynchos frenatus  

ชื่อสามัญ	 :	 คางเบือน	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ขบ
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Belodontichthys truncatus

ชื่อสามัญ	 :	 ซิวแก้ว	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ดอกแก้ว
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Clupeichthy aesarnensis 

ชื่อสามัญ	 :		ดังแดง	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ดังแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Hemisilurus mekongensis

ชื่อสามัญ	 :	 ตะโกก
ชื่อท้องถิ่น	 :	 โจก
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Cyclocheilichthys enoplos

ชื่อสามัญ	 :	 ตูหนา	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 เอี่ยนหู
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Anguilla marmorata  

ชื่อสามัญ	 :	 บึก	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 บึก
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Pangasianodon gigas

ชื่อสามัญ	 :	 แปบ	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 แปป/กระแตบกลม
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Paralaubuca barroni

ชื่อสามัญ	 :	 แมว		
ชื่อท้องถิ่น	 :	 แมว
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Setipinna melanochir

ชื่อสามัญ	 :	 เล็บมือนาง		
ชื่อท้องถิ่น	 :	 สร้อยดอกยาง/ขี้ขม
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Crosscheilus reticulatus 

ชื่อสามัญ	 :	 สลาด/หางแพน	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ตอง/ตองขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Notopterus notopterus 

ชื่อสามัญ	 :	 สังกะวาดเหลือง	 	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ยอนซวย
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Helicophagus leptorhynchus Ng

ชื่อสามัญ	 :	 หมากมั่ง	 	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 หมากมั่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Sikukia gudgeri

ชื่อสามัญ	 :	 หมากผาง	 	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 หมากผาง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 :	Tenualosa thibaudeaui

ชื่อสามัญ	 :	 กดคัง	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 กดแก้ว/กดเขี้ยว
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Hemibagrus wyckioides

ชื่อสามัญ	 :	 กระสูบจุด	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 สูดด�า
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Hampala dispar  

ชื่อสามัญ	 :	 เก้ง	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 เก้งขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Puntioplites proctozysron

ชื่อสามัญ	 :	 เค้าด�า	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 คูณ
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Wallago leerii

ชื่อสามัญ	 :	 ซิวข้างลาย	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ซิว
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Crossocheilus atrilimes  

ชื่อสามัญ	 :	 ดุกนา	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ดัก
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Clarias meladerma   

ชื่อสามัญ	 :	 ตะพาก	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ปากท้องเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Hypsibarbus wetmorei  

ชื่อสามัญ	 :	 เทพา
ชื่อท้องถิ่น	 :	 เลิม
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Pangasius sanitwongse  

ชื่อสามัญ	 :	 บู่ทราย
ชื่อท้องถิ่น	 :	 บู่
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Oxyeleotris marmoratus 		

ชื่อสามัญ	 :	 แปบบาง	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 แปบ/กระแตบคิงบาง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Parachela of oxygastroides
     (Bleeker)  

ชื่อสามัญ	 :	 โมง
ชื่อท้องถิ่น	 :	 สายยู/เผาะ/โมงออดอ้อ
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Pangasius  bocourti 	

ชื่อสามัญ	 :	 เล็บมือนางแม่โขง
ชื่อท้องถิ่น	 :	 สร้อยดอกยาง/ขี้ขม
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Crosscheilus atrilimes	

ชื่อสามัญ	 :	 สลิด
ชื่อท้องถิ่น	 :	 สลิด
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Trichogaster pectoralis 	

ชื่อสามัญ	 :	 เสือข้างลาย
ชื่อท้องถิ่น	 :	 จาดข้างลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์	 :	 Systomus partipentasona  	

ชื่อสามัญ	 :	 หมู
ชื่อท้องถิ่น	 :	 แข้วไก้
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Yasuhikotakia modesya 	

ชื่อสามัญ	 :	 กดเหลือง
ชื่อท้องถิ่น	 :	 กดนา
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Hemisilurus filamentus

ชื่อสามัญ	 :	 กริมอีสาน	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 หมัด/หมัดด�า
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Trichopsis schalleri  

ชื่อสามัญ	 :	 แก้มช�้า	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ปก/ขาวหัวหลุน
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Systomus orphoides

ชื่อสามัญ	 :	 แค้วัว	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 แข้
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Bagarius bagarius  

ชื่อสามัญ	 :	 ซิวควาย
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ซิว/ซิวนา
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Rasbora palustris   

ชื่อสามัญ	 :	 ดุกแอฟริกา/ดุกรัสเซีย	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ดุกบิ๊กอุย
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Clarias gariepinnus  

ชื่อสามัญ	 :	 ตะเพียนทราย	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ขาวนา
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Systomus leiacanthus		

ชื่อสามัญ	 :	 นวลจันทร์
ชื่อท้องถิ่น	 :	 พอน
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Cirrhinus moicrolepis

ชื่อสามัญ	 :	 ปักเป้า	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 เป้า/เป้าทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Monotrete fangi 	

ชื่อสามัญ	 :	 แปบบาง	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 แปบ/กระแตบ
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Parachela siamensis 	

ชื่อสามัญ	 :	 ยี่สก	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 เอิน
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Probarbus jullieni

ชื่อสามัญ	 :	 สร้อยขาว	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 สร้อยหัวกลม
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Henicorhynchus siamensis 

ชื่อสามัญ	 :	 สวายหนู	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 หนู
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Helicophagus leptorhynchus

ชื่อสามัญ	 :	 เสือตอลายใหญ่	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 เสือตอ
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Datnioides pulcher

ชื่อสามัญ	 :	 หมูข้างลาย	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 หมูพาย
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Syncrossus helodes

ชื่อสามัญ	 :	 หลด	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 หลดจุด
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Macrognathus siamensis 

ชื่อสามัญ	 :	 กระทิง	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 หลาด
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Mastacembelus armatus  

ชื่อสามัญ	 :	 กัดไทย
ชื่อท้องถิ่น	 :	 กัดอีสาน
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Betta splendens

ชื่อสามัญ	 :	 แขยงข้างลาย
ชื่อท้องถิ่น	 :	 กะแยง/กะแยงแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Mystus atrifasciatus 

ชื่อสามัญ	 :	 จิ้มฟันจระเข้แคระ		
ชื่อท้องถิ่น	 :	 เหล็กไน/เหล็กซี
วิทยาศาสตร์	 : Indostomus spinosus   

ชื่อสามัญ	 :	 ซิวหนวดยาว
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ซิว/ซิวนา
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Esomus longimanus 	

ชื่อสามัญ	 :	 ดุมซี	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 หมากเบ็ญ/หมากบก
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Nandus oxyrhynchus 

ชื่อสามัญ	 :	 ตะเพียนทอง	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 เลียนไฟ/ปากค�า
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Barbonymys altus  

ชื่อสามัญ	 :	 เนื้ออ่อน/ชะโอน	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 เซือมจุด
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Ompok siluroides (hecepede)

ชื่อสามัญ	 :	 ปักเป้าหน้ายาว	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 เป้า
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Monotrete cambodigiensis  

ชื่อสามัญ	 :	 เผาะ	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ยาง/อ้ายต้อง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Pangasius conchophilus		

ชื่อสามัญ	 :	 ร่องไม้ตับ	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ข้างลาย/ขี้ขม
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Osteochilus microcephalus  

ชื่อสามัญ	 :	 สร้อยนกเขา	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 อีไท
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Osteochilus lini

ชื่อสามัญ	 :	 สะตือ	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ตองแหล่/ตองแหนบ
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Chitala lopis

ชื่อสามัญ	 :	 ไส้ตันตาแดง	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 กะแด้ง/แม่สะแด้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Cyclochilichthys apogon  

ชื่อสามัญ	 :	 หมูหางจุด	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 หมูลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Yasuhikotakia caudipunctatus  

ชื่อสามัญ	 :	 หว้าหน้านอ
ชื่อท้องถิ่น	 :	 หว่าซ่วง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Bangana behri

ชื่อสามัญ	 :	 กระเบนแม่น�้าโขง	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ฝา/ฝาไล
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Dasyatis laosensis  

ชื่อสามัญ	 :	 กระสง	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 อีจน/กะจน
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Channa lucius  

ชื่อสามัญ	 :	 ก้าง	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 กั้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Channa limbata  

ชื่อสามัญ	 :	 แขยงธง
ชื่อท้องถิ่น	 :	 กะแยง/คันทง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Heterobagrus bocourti  

ชื่อสามัญ	 :	 ช่อน
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ค่อ
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Channa striana  

ชื่อสามัญ	 :	 ซิวหางแดง	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ซิว/ซิวหางแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Rasbora borapetensis		

ชื่อสามัญ	 :	 ตองลาย
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ตองลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Chitala ornate

ชื่อสามัญ	 :	 ตะเพียนปากหนวด
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ปากครีบแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Hypsibarbus pirrei  

ชื่อสามัญ	 :	 ไน	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ไน
ชื่อวิทยาศาสตร์	 :	Cyprinus rubrofuscus

ชื่อสามัญ	 :	 แป้นแก้ว/กระจก	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 คับของ/คาบของ
ชื่อวิทยาศาสตร์	 :	Parambassis siamensis  

ชื่อสามัญ	 :	 พรมหัวเหม็น	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 นกเขา
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Osteochilus melanopleura  

ชื่อสามัญ	 :	 ลิ่น	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 จีน
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Hypophthalmichthys molitrix  

ชื่อสามัญ	 :	 สร้อยลูกกล้วย	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ซ่า/คุยลามขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Labiobarbus siamensis

ชื่อสามัญ	 :	 สังกะวาดขาว	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ยอนปีก/ยอนขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Laides lomgibarbis  

ชื่อสามัญ	 :	 หมอ	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 เข็ง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Anabas testudineus  

ชื่อสามัญ	 :	 หมูหางแดง	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 แข้วไก้สั้น/หมูมัน
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Botai eros  

ชื่อสามัญ	 :	 ไหล	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 เอี่ยน
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Monopterus albus

ชื่อสามัญ	 :	 กดด�า	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 กดหม้อ
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Hemibagrus wickii

ชื่อสามัญ	 :	 กราย	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ตองกราย
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Chitala ormata  

ชื่อสามัญ	 :	 แกง	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 แกง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Cirrhinus molitorella  

ชื่อสามัญ	 :	 เค้าขาว	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ค้าว
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Wallago attu 

ชื่อสามัญ	 :	 ซิวครีบแดง	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ซิวคีแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Rasbora rubrodorsalis 

ชื่อสามัญ	 :	 ดุกมูน	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 โอดโอ
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Bagrichthys majusculus  

ชื่อสามัญ	 :	 ตะเพียนขาว
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ปาก/ขาวนา
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Barbonymus gonionotus 

ชื่อสามัญ	 :	 เทโพ	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 หูหมาด
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Pangasius larnaudi  

ชื่อสามัญ	 :	 ปักเป้าสุวัตถิ	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 เป้าควาย
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Monotrete suvattii  

ชื่อสามัญ	 :	 แปบบาง	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 แปบ/กระแตบ
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Parachela williamainae 	

ชื่อสามัญ	 :	 ยาว/ดาบ
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ซวยเสาะ
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Pangasius kremefi

ชื่อสามัญ	 :	 สร้อยเกล็ดถี่
ชื่อท้องถิ่น	 :	 กุ่ม
ชื่อวิทยาศาสตร์	 :  Thynnichthys thynniodes

ชื่อสามัญ	 :	 สวาย
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ซวย
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Pangasianodon hypophthalrnus

ชื่อสามัญ	 :	 เสือตอลายเล็ก
ชื่อท้องถิ่น	 :	 เสือตอ
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Datnioides microlepis 

ชื่อสามัญ	 :	 หมูสัก
ชื่อท้องถิ่น	 :	 หมู
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Yasuhikotakia lecontei

ชื่อสามัญ	 :	 หลด
ชื่อท้องถิ่น	 :	 หลดทราย/หลดเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 :  Macrogmathus sp.

ชื่อสามัญ	 :	 กระดี่หม้อ	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 กะเดิด
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Trichogaster trichopterus 

ชื่อสามัญ	 :	 กัดเขียว	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 กัดสิ้ว/กัดหัวมน
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Betta smarragdina  

ชื่อสามัญ	 :	 ขาไก่
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ขาไก่/ปีกไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Kryptopterus gemimus

ชื่อสามัญ	 :	 จาดข้างลาย
ชื่อท้องถิ่น	 :	 จาด
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Hypsibarbus malcolmi

ชื่อสามัญ	 :	 ซิวควายแถบด�า
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ซิว/ซิวข้างลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Rasbora paviei

ชื่อสามัญ	 :	 ดุกเอ็น	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ดุกเอ็น
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Clarias batrachus 

ชื่อสามัญ	 :	 ตะเพียนทราย	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ขาวนา
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Systomus aurotaenia			

ชื่อสามัญ	 :	 นวลจันทร์เทศ	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 พอน/พรวน
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Cirrhinus cirrhosus  

ชื่อสามัญ	 :	 ปักเป้าทองแม่น�้าโขง	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 เป้าทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Auriglobus nefastus  

ชื่อสามัญ	 :	 แปบหางดอก	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 แปบ/กระแตบ
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Parachela maculicauda		

ชื่อสามัญ	 :	 ยี่สกเทศ	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 เอิน
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Rohita rohita 	

ชื่อสามัญ	 :	 สร้อยปีกแดง	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 สร้อยหัวมน
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Henicorhynchus
        ornatipinnis (Roberts)

ชื่อสามัญ	 :	 สะงั่ว	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 สะงั่ว
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Hemisilurus mekongensis  
     Bornbursh & Lundberg 	

ชื่อสามัญ	 :	 เสือพ่นน�้า	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 หม่อง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Toxotes jaculatrix 	

ชื่อสามัญ	 :	 หมูขาว	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 หมูทอกลายจุด
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Botia modesta 	

ชื่อสามัญ	 :	 หลดข้างลาย	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 หลดลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Macrognathus

         semiocellatus Roberts 

ชื่อสามัญ	 :	 กระทุงเหว	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 สบโทง/โทง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : xenantodon cancilla

ชื่อสามัญ	 :	 กัดหม้อ	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 กัดหม้อ
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Betta sp.  

ชื่อสามัญ	 :	 แขยงโค/แขยงใบข้าว	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 กะแยง/กะแยงโค
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Mystus singaringan

ชื่อสามัญ	 :	 จิ้มฟันจระเข้ยักษ์	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 เหล็กไน/เหล็กซี
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Doryichthys contiguus  

ชื่อสามัญ	 :	 ซิวหางกรรไกร	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ซิว
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Rasbora triliniata  	

ชื่อสามัญ	 :	 แดง
ชื่อท้องถิ่น	 :		แดง/นาง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Micronema bleekeri 

ชื่อสามัญ	 :	 ตะเพียนปากหนวด	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ปากหนวด
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Hypsibarbus verayi  

ชื่อสามัญ	 :	 เนื้ออ่อน/สยุมพร	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 เซือมเลา
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Ompok krattensis  

ชื่อสามัญ	 :	 ปีกไก่	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ปีกไก่/ปีกไก่แดง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Kryptopterus palembangensis  

ชื่อสามัญ	 :	 ฝักพร้า	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ท้องพลุ/ดาบลาว
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Macrochirichthys macrochirus  

ชื่อสามัญ	 :	 รากกล้วย	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ฮากกล้วย/พั่นทราย
ชื่อวิทยาศาสตร์	 :	Acantopsis choirorhynchos  

ชื่อสามัญ	 :	 สร้อยนกเขา	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ขาวอีไท
ชื่อวิทยาศาสตร์	 :	Osteochilus hasselti   

ชื่อสามัญ	 :	 สะนาก	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ปากกว้าง/มะหาว/จิ๊กโก๋
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Raiamas guttatus  

ชื่อสามัญ	 :	 หนามหลัง	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 หนามบี/้หนามฝ้าย/หนามแต๊บ

ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Mystacoleucus marginatus  

ชื่อสามัญ	 :	 หมูหลังเขียว	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 หมูกี้
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Yasuhikotakia modesta  

ชื่อสามัญ	 :	 หัวโต	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ซ่ง/จีน
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Hypophthalmichthysnobilis

ชื่อสามัญ	 :	 กาด�า	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 อีตู๋/อีก�่า/เพี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Morulius chrysophekadion  

ชื่อสามัญ	 :	 แขยงหิน
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ขี้เหี่ย
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Psedomystus siameris

ชื่อสามัญ	 :	 ชะโด	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 โด
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Channa micropeltes

ชื่อสามัญ	 :	 ซิวอ้าว
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ซิว/ซิวอ้าว
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Luciosoma bleekeri 

ชื่อสามัญ	 :	 ตะกาก	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ปากบาน/โจกเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Cosmochilus harmandi 	

ชื่อสามัญ	 :	 ตาโป	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ตาโป
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Amblyrynchichthys micracanthus

ชื่อสามัญ	 :	 บ้า
ชื่อท้องถิ่น	 :	 บ้า/โพง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Leptobarbus hoevenii

ชื่อสามัญ	 :	 แปบ	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 แปบ/กระแตบ
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Paralaubuca typus  

ชื่อสามัญ	 :	 ม้า	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 กวง/กวาง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 : Boesmania microlepis Bleeker,1845  

ชื่อสามัญ	 :	 ลิ้นหมา	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ป่าน
ชื่อวิทยาศาสตร์	 :  Brachirus harmandi

ชื่อสามัญ	 :	 สร้อยหลอด	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ซ่า/คุยลามแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์	 :  Labiobarbus Leptocheilus 

ชื่อสามัญ	 :	 สังกะวาดท้องคม	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ยอนท้องคม
ชื่อวิทยาศาสตร์	 :	  Pteropangasius pleurotaenia

ชื่อสามัญ	 :	 หมอช้างเหยียบ	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 ก่า
ชื่อวิทยาศาสตร์	 :  Pristolepis fasciatus 

ชื่อสามัญ	 :	 อีด	
ชื่อท้องถิ่น	 :	 อีดกลม
ชื่อวิทยาศาสตร์	 :  Lepidocephalichthys hasselti
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