นกเงือกหัวหงอก zoborožec vlasatý
นกเปล้ าหน้ าแดง holub jambu
นกแว่ นสีเทา bažant paví
นกคัคคูสีทองแดง kukačka trpasličí
นกจาบคาเครานํา้ เงิน vlha modrobradá
นกจาบคาเล็ก vlha proměnlivá
นกปากซ่ อมเล็ก slučka malá
นกพญาไฟคอเทา suříkovec šedolící
เก็ดแดง tomel malabarský
เกาลัด kola jednosemenná
เข็ม blahovičník Eucalyptus deglupta
เข็ม ixora jávská
เข็ม pobyška Ixora macrothyrsa
เข็มเชียงใหม่ pobyška
เข็มเศรษฐี เข็มแดง pobyška velkolistá
เข็มแดง ixora čínská
เข็มแสด ixora jávská
เข็มชมพู ixora šarlatová
เข็มญี่ปุ่น pobyška Ixora stricta
เข็มป่ า malipigie lysá
เข็มพิษณุโลก pobyška
เข็มสามสี dracéna Dracaena cincta
เข็มสามสี dracéna Dracaena cincta
เขียวหมื่นปี aglaonema Aglaonema modestum
เงินไหลมา syngonium Syngonium podophyllum
เจตมูลเพลิงแดง olověnec Plumbago rosea
เจตมูลเพลิงขาว olověnec Plumbago zeylanica
เชอรี่ plumérie červená
เซบ่ ายี ้ ปี ฮือ ปายี ้ เป้อยี teka obrovská
เดฟ dischidie menší
เดหลี toulcovka
เดหลีใบกล้ วย toulcovka Clevelandova
เต็ง dalbergie končičinská
เตย pandn amarylkolistý
เตยหอม pandn amarylkolistý
เตยหอม เตย หวานข้ าวไหม้ พังลัง้ ปาแม๊ ะออริง pandn
amarylkolistý
เต่ าแก้ มแดง želva nádherná
เต่ าร้ าง palma Caryota bacsonensis
เต่ าร้ างแดง palma Caryota mitis
เถาวัลย์ เปรี ยง kožnatec Derris scandens
เทเลโนมัสเบียนไข่ ผีเสือ้ kobylka
เทเลโนมัสเบียนไข่ ผีเสือ้ pestrobarvec thuisto
เทเลโนมัสเบียนไข่ ผีเสือ้ vejcomar
เทเลโนมัสเบียนไข่ ผีเสือ้ vejcomar Telenomus aholcus

เทเลโนมัสเบียนไข่ ผีเสือ้ ถุงทอง otakárek Teinopalpus
aureus
เทเลโนมัสเบียนไข่ ผีเสือ้ ถุงทอง vejcomar
เทเลโนมัสเบียนไข่ ผีเสือ้ ยักษ์ mravenec Technomyrmex albipes
เทเลโนมัสเบียนไข่ ผีเสือ้ ยักษ์ vejcomar Telenomus
attaci
เทเลโนมัสไข่ ผีเสือ้ หนอนกระทู้ผัก kněžice Tectocoris
lineota
เทเลโนมัสไข่ ผีเสือ้ หนอนกระทู้ผัก vejcomar Rowanův
เทเลโนมัสไข่ ผีเสือ้ หนอนกอ mravenec
เทเลโนมัสไข่ ผีเสือ้ หนอนกอ vejcomar Telenomus
beneficiens
เทเลโนมัสไข่ ผีเสือ้ หนอนผลไม้ otakárek Teinopalpus
imperialis
เทเลโนมัสไข่ ผีเสือ้ หนอนผลไม้ vejcomar Telenomus
tiratabae
เทตตราสทีคัสหนอนชอนใบส้ ม lesknatka
เทตตราสทีคัสหนอนชอนใบส้ ม lesknatka
เทตตราสทีคัสหนอนชอนใบส้ ม lesknatka Hagenowova
เทตตราสทีคัสหนอนชอนใบส้ ม lesknatka Tetrastichus
formosanus
เทตตราสทีคัสหนอนด้ วงเต่ ามะเขือ lesknatka
เทตตราสทีคัสหนอนด้ วงเต่ ามะเขือ lesknatka Ayyarova
เทตตราสทีคัสหนอนมะปราง lesknatka
เทียนตากบ kmín kořenný
เทียนบ้ าน netýkavka balsamina
เป็ ดเชลดัก husice liščí
เป็ ดเชลดัก křepelka čínská zakrslá
เป็ ดเทา kachna skvrnozobá
เป็ ดเทาก้ นดํา kopřivka obecná
เป็ ดเทาพันธุ์จีน bažant ohnivohřbetý
เป็ ดเทาพันธุ์จีน kachna skvrnozobá čínská
เป็ ดเทาพันธุ์อินเดีย kachna skvrnozobá
เป็ ดเทาพันธุ์อินเดีย křepelka lesní
เป็ ดเปี ย polák chocholačka
เป็ ดเปี ยหน้ าเขียว čírka srpoperá
เป็ ดเปี ยหน้ าเหลือง čírka dvouskvrnná
เป็ ดแดง husička malá
เป็ ดแดง husička malá
เป็ ดแดง husička malá
เป็ ดแมนดาริน
kachnička mandarínská
เป็ ดแมนดาริน koroptev zelenonohá
เป็ ดโปช้ าดหลังขาว polák velký
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เพลีย้ แป้ง červec
เพลีย้ แป้ง červec
เพลีย้ แป้ง červec paprsčitý
เพลีย้ แป้ง červec paprsčitý
เพลีย้ แป้ง červec Pseudococcus cryptus
เพลีย้ แป้ง červec Pseudococcus maritimus
เพลีย้ แป้ง krasec Trigonophorus foveiceps
เพลีย้ แป้ง slunéčko Maulikovo
เพลีย้ แป้ง slunéčko Pseudaspidimerus siamensis
เพลีย้ แป้ง štítenka Pseudaulacaspis cockerelli
เพลีย้ แป้งเปลือกต้ นมะขาม modrásek Jamides cyta
เพลีย้ แป้งเปลือกต้ นมะขาม perlovec Burgerův
เพลีย้ แป้งเหลือง červec Nipaecoccus viridis
เพลีย้ แป้งเหลือง červec nipový
เพลีย้ แป้งเหลือง červec nipový
เพลีย้ แป้งเหลือง kněžice Nezara viridula
เพลีย้ แป้งโกสน perlovec egyptský
เพลีย้ แป้งโกสน perlovec egyptský
เพลีย้ แป้งไผ่ červec thajský
เพลีย้ แป้งไผ่ červec thajský
เพลีย้ แป้งไผ่ rušník žlutonohý
เพลีย้ แป้งข้ าว červec
เพลีย้ แป้งข้ าว červec
เพลีย้ แป้งข้ าว červec cukrovníkový
เพลีย้ แป้งข้ าว červec Rehův
เพลีย้ แป้งข้ าว červec Rehův
เพลีย้ แป้งข้ าว molověnka Kurokova
เพลีย้ แป้งข้ าว otakárek Papilio sarpedon
เพลีย้ แป้งข้ าว štítenka stromobytcová
เพลีย้ แป้งคัมสตอก červec Comstockův
เพลีย้ แป้งคัมสตอก červec Comstockův
เพลีย้ แป้งคัมสตอก travařík Pseudargyria parallelus
เพลีย้ แป้งดอกมะพร้ าว batolec Pseudergolis wedah
เพลีย้ แป้งดอกมะพร้ าว červec
เพลีย้ แป้งดอกมะพร้ าว červec
เพลีย้ แป้งถั่ว červec Allomyrmococcus acariformis
เพลีย้ แป้งถั่ว hřbetozubec Allata costalis
เพลีย้ แป้งทับทิม červec
เพลีย้ แป้งทับทิม červec
เพลีย้ แป้งทับทิม lýkožrout Pityogenes scitus
เพลีย้ แป้งน้ อยหน่ า červec liliový
เพลีย้ แป้งน้ อยหน่ า červec liliový
เพลีย้ แป้งน้ อยหน่ า červec Planococcus minor
เพลีย้ แป้งน้ อยหน่ า modrásek Pithecops corvus

เป็ ดก่ า
koroptev bělohrdlá Campbellova
เป็ ดก่ า pižmovka bělokřídlá
เป็ ดคับแค kachnička obojková
เป็ ดคับแค kachnička obojková
เป็ ดคับแค kachnička obojková
เป็ ดคับแค
kachnička obojková
เป็ ดคับแค kachnička obojková
เป็ ดดําหลังขาว bažant horský
เป็ ดดําหลังขาว polák kaholka
เป็ ดดําหัวดํา
bažant prelát
เป็ ดดําหัวดํา panenka muškátová
เป็ ดดําหัวดํา
polák černohlavý
เป็ ดดําหัวสีนาํ ้ ตาล polák malý
เป็ ดปากแดง zrzohlávka rudozobá
เป็ ดปากพลั่ว lžičák pestrý
เป็ ดปากยาว morčák šupinatý
เป็ ดปากยาวข้ างลาย
husa tibetská
เป็ ดปากยาวข้ างลาย konipas luční čukotský
เป็ ดปากยาวข้ างลาย morčák šupinatý
เป็ ดปากสัน้ hvízdák euroasijský
เป็ ดปี กเขียว čírka obecná
เป็ ดพม่ า husice rezavá
เป็ ดพม่ า koroptev Arborophila diversa
เป็ ดลาย čírka modrá
เป็ ดลาย čírka modrá
เป็ ดหงส์ pižmovka hřebenatá
เป็ ดหัวเขียว kachna divoká
เป็ ดหางแหลม ostralka štíhlá
เป็ ดหางยาว bažant paví
เป็ ดหางยาว hoholka lední
เปล้ าใหญ่ tomel měkký
เปล้ าน้ อย citlivka saman
เพกา muraja latnatá
เพกา pterokarpus velkoplodý
เพลีย้ เกล็ดมันสําปะหลัง osenice Anua indiscriminata
เพลีย้ เกล็ดมันสําปะหลัง štítenka Aonidomytilus albus
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