PAPILIONIDAE
Parnassinae:
Bhutanitis lidderdalii ocellatomaculata

Great Bhutan

ื้ ภูฐาน
ผีเสอ

Common Birdwing
Golden Birdwing

ื้ ถุงทองป่ าสูง
ผีเสอ
ื้ ถุงทองธรรมดา
ผีเสอ

Malayan Birdwing
Mountain Birdwing
Whitehead Batwing
Burmese Batwing
Malayan Batwing
Common Batwing
Striped Batwing
Great Windmill
Common Windmill
Small Black Windmill
Adamson's Rose

ื้ ถุงทองปั กษ์ ใต ้
ผีเสอ
ื้ ถุงทองภูเขา
ผีเสอ
ื้ ค ้างคาวหัวขาว
ผีเสอ
ื้ ปี กค ้างคาวพม่า
ผีเสอ
ื้ ปี กค ้างคาวมาเลย์
ผีเสอ
ื้ ปี กค ้างคาวธรรมดา
ผีเสอ
ื้ ปี กค ้างคาวข ้างแถบ
ผีเสอ
ื้ หางตุ ้มใหญ่
ผีเสอ
ื้ หางตุ ้มธรรมดา
ผีเสอ
ื้ หางตุ ้มเล็กดา
ผีเสอ
ื้ หางตุ ้มอดัมสน
ั
ผีเสอ

Common Clubtail
Yellow-bodied Clubtail

ื้ หางตุ ้มหางกิว่
ผีเสอ
ื้ หางตุ ้มก ้นเหลือง
ผีเสอ

Common Rose

ื้ หางตุ ้มจุดชมพู
ผีเสอ

Lime Butterfly
Banded Swallowtail
Noble's Helen
Siamese Raven
Red Helen
Great Helen
Black and White Helen

ื้ หนอนมะนาว
ผีเสอ
ื้ หางติง่ สะพายขาว
ผีเสอ
ื้ หางติง่ โนเบิล
ผีเสอ
้
ื้ เชงิ ลายมหาเทพสยาม
ผีเสอ
ื้ หางติง่ เฮเลน
ผีเสอ
ื้ หางติง่ อิศวร
ผีเสอ
ื้ หางติง่ ชะอ ้อน
ผีเสอ

Common Mormon
Great Mormon
Redbreast

ื้ หางติง่ ธรรมดา
ผีเสอ
ื้ หางติง่ นางละเวง
ผีเสอ
ื้ อกแดง
ผีเสอ

Spangle
Lesser Helen

ื้ รักแร ้ขาว
ผีเสอ
ื้ หางติง่ เลือนรอง
ผีเสอ

Papilioninae:
Troides helena cerberus
Troides aeacus aeacus
Troides aeacus malaiianus
Troides amphrysus ruficollis
Troides cuneifera paeninsulae
Atrophaneura sycorax egertoni
Atrophaneura varuna zaleucus
Atrophaneura varuna varuna
Atrophaneura varuna astorion
Atrophaneura aidoneus
Byasa dasarada barata
Byasa polyeuctes polyeuctes
Byasa crassipes
Byasa adamsoni adamsoni
Byasa adamsoni takakoae
Losaria coon doubledayi
Losaria neptunus neptunus
Losaria neptunus manasukkiti
Pachliopta aristolochiae goniopeltis
Pachliopta aristolochiae asteris
Papilio demoleus malayanus
Papilio demolion demolion
Papilio noblei
Papilio castor mahadeva
Papilio helenus helenus
Papilio iswara iswara
Papilio nephelus chaon
Papilio nephelus annulus
Papilio nephelus sunatus
Papilio polytes romulus
Papilio memnon agenor
Papilio alcmenor alcmenor
Papilio alcmenor publilius
Papilio protenor euprotenor
Papilio prexaspes andamanicus
Papilio prexaspes prexaspes
Papilio prexaspes pitmani
Papilio bianor stockleyi
Papilio bianor gladiator
Papilio bianor pinratanai
Papilio arcturus arcturus
Papilio paris paris
Papilio palinurus palinurus
Papilio agestor agestor
Papilio epycides hypochra
Papilio slateri slateri

Banded Mormon
Common Peacock
Chinese Peacock
Large Peacock
Blue Peacock
Paris Peacock
Banded Peacock
Tawny Mime
Lesser Mime
Blue-striped Mime

ื้ หางติง่ แววมยุรา
ผีเสอ
ื้ หางติง่ แววจีน
ผีเสอ
ื้ หางติง่ แววเลือน
ผีเสอ
ื้ หางติง่ ปารีส
ผีเสอ
ื้ หางติง่ สะพายเขียว
ผีเสอ
ื้ เชงิ ลายดอย
ผีเสอ
ื้ เชงิ ลายเล็ก
ผีเสอ
ื้ เชงิ ลายเหลือบฟ้ า
ผีเสอ

Papilio slateri marginata
Papilio slateri perses
Papilio slateri ssp.
Papilio clytia clytia
Papilio paradoxa telearchus
Papilio paradoxa aenigma
Teinopalpus imperialis imperatrix
Meandrusa payeni langsonensis
Meandrusa payeni ciminius
Meandrusa lachinus aribbas
Meandrusa lachinus nagamasai
Meandrusa lachinus sukkiti
Pazala mandarinus kimurai
Pazala mandarinus fangana
Pazala eurous inthanon
Pathysa agetes agetes
Pathysa agetes iponus
Pathysa nomius swinhoei
Pathysa aristeus hermocrates
Pathysa antiphates pompilius
Pathysa antiphates alcibiades
Paranticopsis macareus burmensis
Paranticopsis macareus indochinensis
Paranticopsis macareus perakensis
Paranticopsis xenocles kephisos
Paranticopsis xenocles lindos
Paranticopsis ramaceus pendleburyi
Paranticopsis ramaceus inayoshii
Paranticopsis megarus megapenthes
Paranticopsis delessertii delessertii
Graphium cloanthus cloanthus
Graphium sarpedon luctatius
Graphium empedovana empedovana
Graphium doson axion
Graphium doson evemonides
Graphium evemon eventus
Graphium eurypylus acheron
Graphium eurypylus mecisteus
Graphium chironides chironides
Graphium bathycles bathycloides
Graphium arycles arycles
Graphium arycles sphinx
Graphium agamemnon agamemnon
Lamproptera curius curius
Lamproptera meges virescens
Lamproptera meges annamiticus

Common Mime
Great Blue Mime

ื้ เชงิ ลายธรรมดา
ผีเสอ
ื้ เชงิ ลายใหญ่
ผีเสอ

Kaiser-I-Hind
Yellow Gorgon

ื้ อิมพีเรียล
ผีเสอ
ื้ หางดาบปี กโค ้ง
ผีเสอ

Brown Gorgon

ื้ หางดาบตาลไหม ้
ผีเสอ

Spectacles Swordtail

ื้ หางดาบสองห่วง
ผีเสอ

Sixbar Swordtail
Fourbar Swordtail

ื้ หางดาบสามห่วง
ผีเสอ
ื้ หางดาบภูเขา
ผีเสอ

Spot Swordtail
Chain Swordtail
Fivebar Swordtail

ื้ หางดาบลายจุด
ผีเสอ
ื้ หางดาบลายขีด
ผีเสอ
ื้ หางดาบใหญ่
ผีเสอ

Lesser Zebra

ื้ ม ้าลายธรรมดา
ผีเสอ

Great Zebra

ื้ ม ้าลายใหญ่
ผีเสอ

Obscure Zebra

ื้ ม ้าลายเซลล์ทบ
ผีเสอ
ึ

Spotted Zebra
Malayan Zebra
Glassy Bluebottle
Common Bluebottle
Malayan Yellowbottle
Common Jay

ื้ ม ้าลายลายจุด
ผีเสอ
ื้ ม ้าลายมลายู
ผีเสอ
ื้ สะพายฟ้ าหางยาว
ผีเสอ
ื้ สะพายฟ้ า
ผีเสอ
ื้ สะพายเหลืองมลายู
ผีเสอ
ื้ หนอนจาปี จด
ผีเสอ
ุ แยก

Lesser Jay
Great Jay

ื้ หนอนจาปี เล็ก
ผีเสอ
ื้ หนอนจาปี จด
ื่ ม
ผีเสอ
ุ เชอ

Veined Jay
Dark Veined Jay
Spotted Jay

ื้ หนอนจาปี จด
ผีเสอ
ุ ต่อขอบ
ื้ หนอนจาปี ขด
ผีเสอ
ี ดา
ื้ หนอนจาปี จด
ผีเสอ
ุ แดงต่อ

Tailed Jay
White Dragontail
Green Dragontail

ื้ หนอนจาปี ธรรมดา
ผีเสอ
ื้ หางมังกรขาว
ผีเสอ
ื้ หางมังกรเขียว
ผีเสอ

Psyche

ขาวแคระ

PIERIDAE
Pierinae:
Leptosia nina nina
Leptosia nina malayana

Aporia agathon bifurcata
Delias patrua shan
Delias lativitta tai
Delias sanaca perspicua
Delias berinda yedanula
Delias agoranis
Delias orphne ssp (poss. zenobia)
Delias singhapura singhapura
Delias belladonna hedybia
Delias belladonna yukaae
Delias pasithoe pasithoe
Delias pasithoe thyra
Delias pasithoe beata
Delias pasithoe parthenope
Delias acalis pyramus
Delias acalis perakana
Delias acalis shinkaii
Delias ninus ninus
Delias descombesi descombesi
Delias descombesi eranthos
Delias agostina agostina
Delias agostina annamitica
Delias hyparete indica
Delias hyparete metarete
Prioneris thestylis thestylis
Prioneris thestylis malaccana
Prioneris philonome clemanthe
Prioneris philonome themana
Pieris brassicae nepalensis
Artogeia rapae crucivora
Artogeia canidia canidia
Artogeia erutae montana
Talbotia naganum pamsi
Pontia edusa moorei
Cepora nerissa dapha
Cepora nadina nadina
Cepora nadina andersoni
Cepora iudith lea
Cepora iudith malaya
Udaiana cynis cynis
Appias lyncida eleonora
Appias lyncida vasava
Appias olferna olferna
Appias galba
Appias nero figulina
Appias albina darada
Appias paulina adamsoni
Appias paulina distanti
Appias indra indra
Appias indra thronion
Appias indra plana
Appias pandione lagela
Appias lalage lalage
Appias cardena perakana

Great Black-vein
Shan Jezebel
Bhutan Jezebel
Pale Jezebel
Dark Jezebel
Burmese Jezebel
n/a
Lion Jezebel
Hill Jezebel

ื้ เสนปี
้ กดาใหญ่
ผีเสอ
ื้ หนอนกาฝากเหลืองฉาน
ผีเสอ
ื้ หนอนกาฝากเหลืองภูฐาน
ผีเสอ
ื้ หนอนกาฝากเหลืองอ่อน
ผีเสอ
ื้ หนอนกาฝากเหลืองเข ้ม
ผีเสอ
ื้ หนอนกาฝากเหลืองพม่า
ผีเสอ
n/a
ื้ หนอนกาฝากสงิ คโปร์
ผีเสอ
ื้ หนอนกาฝากป่ าสูง
ผีเสอ

Red-base Jezebel

ื้ หนอนกาฝากใต ้ปี กแดง
ผีเสอ

Red-breast Jezebel

ื้ หนอนกาฝากบนปี กแดง
ผีเสอ

Malayan Jezebel
Red-spot Jezebel

ื้ หนอนกาฝากมลายู
ผีเสอ
ื้ หนอนกาฝากจุดแดง
ผีเสอ

Yellow Jezebel

ื้ หนอนกาฝากเหลือง
ผีเสอ

Painted Jezebel

ื้ หนอนกาฝากธรรมดา
ผีเสอ

Spotted Sawtooth

ื้ ขอบปี กเลือ
ผีเสอ
่ ยลายจุด

Red-spot Sawtooth

ื้ ขอบปี กเลือ
ผีเสอ
่ ยจุดแดง

Large Cabbage White
Small Cabbage White
Indian Cabbage White
Green-veined White
Dark-banded White
Eastern Bath White
Common Gull
Lesser Gull

ื้ หนอนกะหลา่ ใหญ่
ผีเสอ
ื้ หนอนกะหลา่ เล็ก
ผีเสอ
ื้ หนอนกะหลา่ อินเดีย
ผีเสอ
ื้ หนอนกะหลา่ เสนเขี
้ ยว
ผีเสอ
ื้ หนอนกะหลา่ แถบดา
ผีเสอ
ื้ หนอนกะหลา่ ใยหินอ่อน
ผีเสอ
ื้ เหลืองสยามลายขีด
ผีเสอ
ื้ เหลืองสยามขอบดา
ผีเสอ

Orange Gull

ื้ เหลืองสยามธรรมดา
ผีเสอ

Forest White
Chocolate Albatross

ื้ ขาวดง
ผีเสอ
ื้ หนอนใบกุม
ผีเสอ
่ ขอบตาลไหม ้

Striped Albatross
Indian Orange Albatross
Orange Albatross
Common Albatross
Lesser Albatross

ื้ หนอนใบกุม
้ า
ผีเสอ
่ เสนด
n/a
ื้ หนอนใบกุม
ผีเสอ
่ เนโร
ื้ หนอนใบกุม
ผีเสอ
่ ธรรมดา
ื้ หนอนใบกุม
ผีเสอ
่ เล็ก

Plain Puffin

ื้ หนอนใบกุม
ผีเสอ
่ อินทรา

Banded Puffin
Spot Puffin
Yellow Puffin

ื้ หนอนใบกุม
ผีเสอ
่ ใหญ่
ื้ หนอนใบกุม
ผีเสอ
่ ลายจุด
ื้ หนอนใบกุม
ผีเสอ
่ เหลือง

Appias lalassis lalassis
Saletara panda distanti
Ixias pyrene verna
Ixias pyrene yunnanensis
Hebomoia glaucippe glaucippe
Pareronia avatar
Pareronia paravatar
Pareronia anais anais
Pareronia valeria lutescens

Burmese Puffin
Malayan Albatross
Yellow Orange Tip

ื้ หนอนใบกุม
ผีเสอ
่ พม่า
ื้ หนอนใบกุม
ผีเสอ
่ มลายู
้
ื
้ ก
ผีเสอปลายปี กสมเล็

Great Orange Tip
Narrow Wanderer
Pale Wanderer
Common Wanderer
Malayan Wanderer

ื้ ปลายปี กสมใหญ่
้
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าเมียเลียนขอบแคบ
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าเมียเลียนสจ
ี าง
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าเมียเลียนธรรมดา
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าเมียเลียนมลายู
ผีเสอ

Common Tailed Sulfur

ื้ เหลืองกามะถันธรรมดา
ผีเสอ

Angled Sulfur
Mottled Emigrant
Lemon Emigrant
Orange Emigrant
Small Grass Yellow

ื้ เหลืองกามะถันปี กมุม
ผีเสอ
ื้ หนอนคูนลายกระ
ผีเสอ
ื้ หนอนคูนธรรมดา
ผีเสอ
ื้ หนอนคูนเหลือง
ผีเสอ
ื้ เณรจิว๋
ผีเสอ

Spotless Grass Yellow
Common Grass Yellow
Hill Grass Yellow

ื้ เณรไร ้จุดลายขีด
ผีเสอ
ื้ เณรธรรมดา
ผีเสอ
ื้ เณรภูเขา
ผีเสอ

Three-spot Grass Yellow

ื้ เณรสามจุด
ผีเสอ

Chocolate Grass Yellow
Anderson's Grass Yellow

ื้ เณรสา่ หรี
ผีเสอ
ื้ เณรแอนเดอร์สน
ั
ผีเสอ

Siamese Pale Grass Yellow

ื้ เณรสจ
ี างไทย
ผีเสอ

Banded Grass Yellow
Talbot's Grass Yellow

ื้ เณรแถบดา
ผีเสอ
ื้ เณรทัลบอต
ผีเสอ

Tree Yellow

ื้ เณรยอดไม ้
ผีเสอ

Dark Clouded Yellow

ื้ ปุยเมฆสส
ี ม้
ผีเสอ

Plain Tiger
Common Tiger
White Tiger
Malay Tiger
Dark Blue Tiger
Scarce Blue Tiger
Broad Blue Tiger
Yellow Glassy Tiger
Dark Glassy Tiger

หรือหนอนใบรักธรรมดา
ื้ หนอนข ้าวสารลายเสอ
ื
ผีเสอ
ื้ ลายเสอ
ื ขีดขาว
ผีเสอ
ื้ ลายเสอ
ื มลายู
ผีเสอ
ื้ ลายเสอ
ื ฟ้ าเข ้ม
ผีเสอ
้
ื
ื เซลล์ขด
ผีเสอลายเสอ
ี
ื้ ลายเสอ
ื ฟ้ าแถบกว ้าง
ผีเสอ
ื้ ลายเสอ
ื เหลือง
ผีเสอ
ื้ ลายเสอ
ื ขีดสน
ั้
ผีเสอ

Coliadinae:
Dercas verhuelli doubledayi
Dercas verhuelli parva
Dercas gobrias herodorus
Catopsilia pyranthe pyranthe
Catopsilia pomona pomona
Catopsilia scylla cornelia 52
Eurema brigitta hainana
Eurema brigitta senna
Eurema laeta pseudolaeta
Eurema hecabe hecabe
Eurema simulatrix tecmessa
Eurema simulatrix sarinoides
Eurema simulatrix stockleyi
Eurema simulatrix littorea
Eurema blanda silhetana
Eurerema blanda blanda
Eurema sari sodalis
Eurema andersoni andersoni
Eurema andersoni sadanobui
Eurema novapallida novapallida
Eurema novapallida phukiwoana
Eurema nicevillei nicevillei
Eurema ada iona
Eurema ada indosinica
Gandaca harina burmana
Gandaca harina distanti
Colias fieldii

NYMPHALIDAE
Danainae:
Danaus chrysippus chrysippus
Danaus genutia genutia
Danaus melanippus hegesippus
Danaus affinis malayanus
Tirumala septentrionis septentrionis
Tirumala gautama gautama
Tirumala limniace limniace
Parantica aspasia aspasia
Parantica agleoides agleoides

Parantica aglea melanoides
Parantica melaneus
Parantica swinhoei szechuana
Parantica sita sita
Parantica sita ethologa
Parantica sita melanosticta
Ideopsis vulgaris macrina
Ideopsis vulgaris contigua
Ideopsis similis persimilis
Ideopsis gaura perakana
Idea lynceus lynceus
Idea stolli logani
Idea hypermnestra linteata
Idea leuconoe siamensis
Euploea modesta modesta
Euploea crameri bremeri
Euploea camaralzeman camaralzeman
Euploea camaralzeman malayica
Euploea core godartii
Euploea core graminifera
Euploea orontobates
Euploea algea menetriesii
Euploea doubledayi doubledayi
Euploea doubledayi evalida
Euploea eyndhovii gardineri
Euploea sylvester harrisii
Euploea mulciber mulciber
Euploea tulliolus ledereri
Euploea tulliolus dehaani
Euploea phaenareta drucei
Euploea phaenareta castelnaui
Euploea midamus chloe
Euploea klugii erichsonii
Euploea eunice leucogonis
Euploea eunice coelestis
Euploea radamanthus radamanthus

Glassy Tiger
Chocolate Tiger
Swinhoe's Tiger
Chestnut Tiger

ื้ ลายเสอ
ื ขีดยาว
ผีเสอ
ื้ ลายเสอ
ื สต
ี าล
ผีเสอ
้
ื
ื
ผีเสอลายเสอสวินโฮว์
ื้ ลายเสอ
ื ตาลแดง
ผีเสอ

Dark Blue Glassy Tiger

ื้ ลายเสอ
ื ฟ้ าสค
ี ล้า
ผีเสอ

Blue Glassy Tiger
Small Wood Nymph
Tree Nymph
Ashy-white Tree Nymph
Malayan Tree Nymph
Siam Tree Nymph
Plain Blue Crow
Spotted Black Crow
Blue King Crow

ื้ ลายเสอ
ื ฟ้ าสจ
ี าง
ผีเสอ
ื้ ร่อนลมน ้อย
ผีเสอ
ื้ ร่อนลมสม
ี ัว
ผีเสอ
ื้ ร่อนลมปี กเว ้า
ผีเสอ
ื้ ร่อนลมมลายู
ผีเสอ
ื้ ร่อนลมสยาม
ผีเสอ
ื้ จรกาฟ้ าป่ าตา่
ผีเสอ
ื้ จรกาลายจุด
ผีเสอ
ื้ จรกามลายู
ผีเสอ

Common Indian Crow

ื้ จรกาหนอนยีโ่ ถ
ผีเสอ

Chanthaburi Crow
Long-branded Blue Crow
Greater Striped Black Crow

ื้ จรกาจันท์
ผีเสอ
ื้ จรกาขีดเดียว
ผีเสอ
ื้ จรกาเชงิ ขีดยาว
ผีเสอ

Lesser Striped Black Crow
Double-branded Blue Crow
Striped Blue Crow
Dwarf Crow

ื้ จรกาแถบดา
ผีเสอ
ื้ จรกาสองขีด
ผีเสอ
ื้ จรกาเมียลาย
ผีเสอ
ื้ จรกาแคระ
ผีเสอ

Great Crow

ื้ จรกาใหญ่
ผีเสอ

Blue Spotted Crow
Brown King Crow
Blue Branded King Crow

ื้ จรกาจุดฟ้ า
ผีเสอ
ื้ จรกาสต
ี าล
ผีเสอ
ื้ จรกาขีดฟ้ า
ผีเสอ

Magpie Crow

ื้ จรกาดาขาว
ผีเสอ

Common Evening Brown
Dark Evening Brown

ื้ สายัณห์สต
ี าลธรรมดา
ผีเสอ
ื้ สายัณห์สต
ี าลไหม ้
ผีเสอ

Great Evening Brown
Common Palmfly

ื้ สายัณห์สต
ี าลใหญ่
ผีเสอ
ื้ หนอนมะพร ้าวธรรมดา
ผีเสอ

Chestnut Palmfly
Tawny Palmfly
White-banded Palmfly
Blue-striped Palmfly

ื้ หนอนมะพร ้าวขอบตาล
ผีเสอ
ื้ หนอนมะพร ้าวสต
ี าล
ผีเสอ
ื้ หนอนมะพร ้าวแถบขาว
ผีเสอ
ื้ หนอนมะพร ้าวแถบขาว
ผีเสอ
ื้ หนอนมะพร ้าวขีดฟ้ า
ผีเสอ

Tiger Palmfly

ื้ หนอนมะพร ้าวลายเสอ
ื
ผีเสอ

Satyrinae:
Melanitis leda leda
Melanitis phedima ganapati
Melanitis phedima abdullae
Melanitis zitenius auletes
Elymnias hypermnestra tinctoria
Elymnias hypermnestra meridionalis
Elymnias obnubila
Elymnias panthera panthera
Elymnias dara darina
Elymnias dara daedalion
Elymnias patna ssp.
Elymnias patna patna
Elymnias nesaea timandra
Elymnias nesaea apelles
Elymnias nesaea lioneli

Elymnias malelas
Elymnias saueri
Elymnias saola
Elymnias harterti harterti
Elymnias penanga chelensis
Elymnias penanga penanga
Elymnias vasudeva burmensis
Elymnias esaca esaca
Elymnias esaca andersonii
Lethe siderea siderea
Lethe dura dura
Lethe dura mansonia
Lethe sura
Lethe europa niladana
Lethe europa malaya
Lethe rohria rohria
Lethe confusa confusa
Lethe verma stenopa
Lethe naga naga
Lethe philesanoides
Lethe gemina yao
Lethe mekara crijnana
Lethe mekara gopaka
Lethe distans
Lethe chandica chandica
Lethe hyrania caerulescens
Lethe vindhya vindhya
Lethe kansa kansa
Lethe sinorix sinorix
Lethe minerva tritogeneia
Lethe latiaris perimele
Lethe gulnihal peguana
Lethe bhairava
Neope yama yama
Neope pulahoides pulahoides
Neope bhadra
Neope armandii armandii
Neope muirheadi bhima
Orinoma damaris damaris
Mandarinia regalis baronesa
Neorina patria westwoodii
Neorina crishna archaica
Neorina lowii neophyta
Ethope diademoides diademoides
Ethope diademoides hislopi
Ethope noirei
Penthema darlisa darlisa
Penthema darlisa melema
Penthema darlisa merguia
Penthema darlisa mimetica
Xanthotaenia busiris busiris
Mycalesis anapita anapita
Mycalesis fusca fusca
Mycalesis mnasicles perna

Spotted Palmfly
Dried-leaf Palmfly
Marbled Palmfly
Black Palmfly
Pointed Palmfly

ื้ หนอนมะพร ้าวลายจุด
ผีเสอ
ื้ หนอนมะพร ้าวทางแห ้ง
ผีเสอ
ื้ หนอนมะพร ้าวลายหินอ่อน
ผีเสอ
ื้ หนอนมะพร ้าวสด
ี า
ผีเสอ
ื้ หนอนมะพร ้าวปี กแหลม
ผีเสอ

Jezebel Palmfly
Green Palmfly

ื้ หนอนมะพร ้าวปี กหลังขาว
ผีเสอ
ื้ หนอนมะพร ้าวขอบเขียว
ผีเสอ

Scarce Woodbrown
Scarce Lilacfork

ื้ เลอะเทอะแปลก
ผีเสอ
ื้ แฉกม่วงดูรา
ผีเสอ

Dark Lilacfork
Bamboo Treebrown

ื้ แฉกม่วงสค
ี ล้า
ผีเสอ
ื้ เลอะเทอะป่ าไผ่
ผีเสอ

Common Treebrown
Banded Treebrown
Straight Treebrown
Naga Treebrown
Interrupted Treebrown
Double-spot Forester
Common Red Forester

ื้ เลอะเทอะธรรมดา
ผีเสอ
ื้ เลอะเทอะลายแถบ
ผีเสอ
ื้ เลอะเทอะลายตรง
ผีเสอ
ื้ เลอะเทอะสเี ขม่า
ผีเสอ
ื้ เลอะเทอะแถบตัด
ผีเสอ
n/a
ื้ เลอะเทอะเมขลา
ผีเสอ

Scarce Red Forester
Angle Red Forester
Step-banded Forester
Black Forester
Bamboo Forester
Red-tailed Forester
Banded Red Forester
Pale Forester
Dull Forester
Rusty Forester
Pale Labyrinth
Veined Labyrinth
Tailed Labyrinth
Yellow Labyrinth
Black-spotted Labyrinth
Tigerbrown
Mandarin
White Owl
Tailed Yellow Owl
Malayan Owl
White Diadem

ื้ เลอะเทอะแดงจุด
ผีเสอ
ื้ เลอะเทอะลายหัก
ผีเสอ
ื้ เลอะเทอะแถบขัน
ผีเสอ
้ บันได
้
ื
ผีเสอเลอะเทอะกลางปี กดา
ื้ เลอะเทอะลายสองขีด
ผีเสอ
ื้ เลอะเทอะหางแดง
ผีเสอ
ื้ เลอะเทอะแดงแถบเพศ
ผีเสอ
ื้ เลอะเทอะสจ
ี าง
ผีเสอ
ื้ เลอะเทอะสม
ี ัว
ผีเสอ
ื้ เลอะเทอะจุดสนิม
ผีเสอ
ื้ วงกตสจ
ี าง
ผีเสอ
ื้ วงกตลายเสน้
ผีเสอ
ื้ วงกตหางแหลม
ผีเสอ
ื้ วงกตเหลือง
ผีเสอ
ื้ วงกตจุดดา
ผีเสอ
ื้ ตาลลายเสอ
ื
ผีเสอ
ื้ แมนดาริน
ผีเสอ
ื้ แถบข ้างขาว
ผีเสอ
ื้ แถบข ้างเหลืองหางยาว
ผีเสอ
ื้ แถบข ้างขาวมลายู
ผีเสอ
ื้ ตาลจุดขาวเรียง
ผีเสอ

Starry Diadem
Western Kaiser
Blue Kaiser
Yellow Kaiser
Black Kaiser
Pan
Tawny Bushbrown
Malayan Bushbrown
Cyclops Bushbrown

ื้ ตาลแถบขาวเรียง
ผีเสอ
ื้ ไกเซอร์สามส ี
ผีเสอ
ื้ ตาลแถบเหลือง
ผีเสอ
ื้ ตาลพุม
ี ฐิ
ผีเสอ
่ สอ
ื้ ตาลพุม
ผีเสอ
่ มลายู
ื้ ตาลพุม
ผีเสอ
่ ใหญ่

Mycalesis janardana sagittigera
Mycalesis sangaica tunicula
Mycalesis perseus tabitha
Mycalesis perseus cepheus
Mycalesis mineus mineus
Mycalesis mineus macromalayana
Mycalesis intermedia
Mycalesis thailandica
Mycalesis distanti mucianus
Mycalesis perseoides
Mycalesis visala visala
Mycalesis visala phamis
Mycalesis orseis nautilus
Mycalesis francisca sanatana
Mycalesis inayoshii
Mycalesis gotama charaka
Mycalesis anaxias aemate
Mycalesis anaxias senoi
Mycalesis siamica
Mycalesis adamsoni
Mycalesis anaxioides
Mycalesis maianeas maianeas
Mycalesis suaveolens duguidi
Mycalesis nicotia
Mycalesis malsara
Mycalesis annamitica annamitica
Mycalesis lepcha kohimensis
Mycalesis oroatis surkha
Mycalesis oroatis ustulata
Orsotriaena medus medus
Erites argentina delia
Erites medura rotundata
Erites medura russelli
Erites falcipennis falcipennis
Erites falcipennis ssp.
Erites angularis angularis
Coelites nothis nothis
Coelites nothis adamsoni
Coelites nothis silvarum
Coelites epiminthia epiminthia
Coelites euptychioides humilis
Ragadia crisilda crisilda
Ragadia crisilda critolaus
Ragadia critias
Ragadia makuta siponta
Ypthima baldus baldus
Ypthima baldus newboldi
Ypthima singorensis singorensis
Ypthima singorensis indosinica
Ypthima nebulosa
Ypthima yunosukei
Ypthima fasciata torone
Ypthima lisandra bara
Ypthima savara savara

Lesser Bushbrown
Painted Bushbrown
Common Bushbrown

ื้ ตาลพุม
ผีเสอ
่ น ้อย
ื้ ตาลพุม
ผีเสอ
่ ลายวาด
้
ื
ผีเสอตาลพุม
่ ธรรมดา

Dark-branded Bushbrown

ื้ ตาลพุม
ผีเสอ
่ สจี่ ด
ุ เรียง

Intermediate Bushbrown
Thai Bushbrown
Wavy Bushbrown
Burmese Bushbrown
Long-branded Bushbrown

ื้ ตาลพุม
ผีเสอ
่ คัน
่ กลาง
ื้ ตาลพุม
ผีเสอ
่ ไทย
ื้ ตาลพุม
ผีเสอ
่ ลายคลืน
่
ื้ ตาลพุม
ผีเสอ
่ พม่า
ื้ ตาลพุม
ผีเสอ
่ แถบเพศยาว

Purple Bushbrown
Lilacine Bushbrown
Phu Kha Bushbrown
Chinese Bushbrown
White-bar Bushbrown

ื้ ตาลพุม
ผีเสอ
่ ม่วง
ื้ ตาลพุม
ผีเสอ
่ เหลือบม่วง
ื้ ตาลพุม
ผีเสอ
่ ภูคา
ื้ ตาลพุม
ผีเสอ
่ เมืองจีน
ื้ ตาลพุม
ผีเสอ
่ แถบขาวเล็ก

Siamese Bushbrown
Watson's Bushbrown
Large White-bar Bushbrown
Bandless Bushbrown
Wood Mason's Bushbrown
Bright-eye Bushbrown
White-line Bushbrown
Annam Bushbrown
Lepcha Bushbrown
Red Bushbrown

ื้ ตาลพุม
ผีเสอ
่ สยาม
ื้ ตาลพุม
ั
ผีเสอ
่ วัทสน
ื้ ตาลพุม
ผีเสอ
่ แถบขาวใหญ่
ื้ ตาลพุม
ผีเสอ
่ แต ้มสม้
ื้ ตาลพุม
ั
ผีเสอ
่ วู ้ดเมสน
ื้ ตาลพุม
ผีเสอ
่ จุดตาใส
ื้ ตาลพุม
ผีเสอ
่ พาดขาว
ื้ ตาลพุม
ผีเสอ
่ อันนั ม
้
ื
ผีเสอตาลพุม
่ เลฟชา่
้
ื
ี ดง
ผีเสอตาลพุม
่ สแ

Nigger
Eyed Cyclops
Curved Cyclops

ื้ นิโกร
ผีเสอ
ื้ ปี กใสจุดตาลายตรง
ผีเสอ
ื้ ปี กใสจุดตาลายโค ้ง
ผีเสอ

Common Cyclops

ื้ ปี กใสจุดตาธรรมดา
ผีเสอ

Angled Cyclops
Scarce Catseye

ื้ ปี กใสจุดตาลายหัก
ผีเสอ
ื้ ตาแมวม่วง
ผีเสอ

Straight-banded Catseye
Restricted Catseye
Striped Ringlet

ื้ ตาแมวแถบตรง
ผีเสอ
ื้ ตาแมวผู ้ม่วง
ผีเสอ
ื้ วงแหวนลาย
ผีเสอ

Siamese Ringlet
Malayan Ringlet
Common Fivering

ื้ วงแหวนสยาม
ผีเสอ
ื้ วงแหวนมลายู
ผีเสอ
ื้ สต
ี าลจุดตาห ้าธรรมดา
ผีเสอ

Singor Fivering

ื้ สต
ี าลจุดตาห ้าเมืองสงิ ห์
ผีเสอ

Malayan Fivering
Dark-eyed Fivering
Straight-banded Fivering
Jewel Fourring
Pallid Fivering

ื้ สต
ี าลจุดตาห ้ามาเลย์
ผีเสอ
ื้ สต
ี าลจุดตาห ้าวงเข ้ม
ผีเสอ
้
ื
ี าลจุดตาห ้าแถบตรง
ผีเสอสต
ื้ สต
ี าลจุดตาสม
ี่ ณีรัตน์
ผีเสอ
ื้ สต
ี าลจุดตาห ้าแกมเขียว
ผีเสอ

Ypthima dohertyi dohertyi
Ypthima sobrina
Ypthima similis similis
Ypthima iarba
Ypthima persimilis
Ypthima evansi evansi
Ypthima huebneri
Ypthima norma burmana
Ypthima confusa
Ypthima watsoni watsoni
Ypthima watsoni peninsulae
Ypthima pandocus corticaria
Ypthima akbar
Callerebia narasingha dohertyi

Great Fivering
Variegated Fivering
Eastern Fivering
Curve-banded Fivering
Phu Kha Fivering
Evans's Fivering
Common Fourring
Burmese Threering
Confusing Threering
Watson's Looped Threering

ื้ สต
ี าลจุดตาใหญ่
ผีเสอ
ื้ สต
ี าลจุดตาห ้าลายเลอะ
ผีเสอ
ื้ สต
ี าลจุดตาห ้าสจ
ี าง
ผีเสอ
ื้ สต
ี าลจุดตาห ้าแถบโค ้ง
ผีเสอ
ื้ สต
ี าลจุดตาห ้าภูคา
ผีเสอ
ื้ สต
ี าลจุดตาห ้าอีแวนส ์
ผีเสอ
ื้ สต
ี าลจุดตาสธี่ รรมดา
ผีเสอ
้
ื
ี าลจุดตาสามพม่า
ผีเสอสต
ื้ สต
ี าลจุดตาลายปูน
ผีเสอ
ื้ สต
ี าลจุดตาสามวัตสน
ั
ผีเสอ

Looped Threering
Talbot's Threering
Mottled Argus

ื้ สต
ี าลจุดตาสามลายห่วง
ผีเสอ
ื้ สต
ี าลจุดตาสามทัลบอต
ผีเสอ
ื้ พันตาลายกระ
ผีเสอ

Common Faun
Large Faun
Broad Striped Faun
Narrow Striped Faun
Pallid Faun

ื้ ป่ าสต
ี าลไหม ้
ผีเสอ
ื้ ป่ าใหญ่
ผีเสอ
ื้ ป่ าขีดใหญ่
ผีเสอ
ื้ ป่ า ขีดเรียว
ผีเสอ
ื้ ดงปี กใส
ผีเสอ

White Dryad
Burmese Junglequeen
Siamese Junglequeen
Oriental Junglequeen
Ranong Junglequeen
Cambodian Junglequeen
Godfrey's Junglequeen

ื้ ป่ าเหลืองลีนา
ผีเสอ
ื้ นางพญาพม่า
ผีเสอ
ื้ นางพญาสยาม
ผีเสอ
ื้ นางพญาตะวันออก
ผีเสอ
ื้ นางพญาระนอง
ผีเสอ
ื้ นางพญาเขมร
ผีเสอ
ื้ นางพญาก็อดเฟรย์
ผีเสอ

Common Palmking
Bicolour-haired Palmking
Scalling Palmking
Pale-haired Palmking
Rusty Palmking
Perak Palmking
Koh-I-Noor

ื้ หนอนมะพร ้าวขนปุย
ผีเสอ
ื้ หนอนมะพร ้าวขนสองส ี
ผีเสอ
ื้ หนอนมะพร ้าวขนระนอง
ผีเสอ
ื้ หนอนมะพร ้าวขนจาง
ผีเสอ
ื้ หนอนมะพร ้าวสส
ี นิม
ผีเสอ
n/a
ื้ โคอินัวร์
ผีเสอ

Burmese Saturn

ื้ พระเสาร์พม่า
ผีเสอ

Common Saturn
Scarce Saturn
Great Saturn
Common Jungleglory

ื้ พระเสาร์ธรรมดา
ผีเสอ
ื้ พระเสาร์ดับเบิล
ผีเสอ
้ เดย์
ื้ พระเสาร์ใหญ่
ผีเสอ
ื้ ดาราไพรธรรมดา
ผีเสอ

Chocolate Jungleglory
Malayan Jungleglory
Dark Jungleglory
Siam Jungleglory

ื้ ดาราไพรสต
ี าลไหม ้
ผีเสอ
้
ื
ผีเสอดาราไพรปั กษ์ ใต ้
ื้ ดาราไพรสค
ี ล้า
ผีเสอ
ื้ ดาราไพรสยาม
ผีเสอ

Tufted Jungleking

ื้ ดาราไพรสยาม
ผีเสอ
ื้ เจ ้าป่ าปี กพู่
ผีเสอ

Morphinae:
Faunis canens arcesilas
Faunis eumeus incerta
Faunis kirata
Faunis gracilis
Melanocyma faunula faunula
Melanocyma faunula kimurai
Aemona lena
Stichophthalma louisa louisa
Stichophthalma louisa siamensis
Stichophthalma louisa mathilda
Stichophthalma louisa ranohngensis
Stichophthalma cambodia cambodia
Stichophthalma godfreyi godfreyi
Stichophthalma godfreyi ssp.
Amathusia phidippus phidippus
Amathusia friedrici holmanhunti
Amathusia schoenbergi
Amathusia ochraceofusca ochraceofusca
Amathusia masina malaya
Amathusia perakana perakana
Amathuxidia amythaon amythaon
Amathuxidia amythaon dilucida
Amathuxidia amythaon annamensis
Zeuxidia masoni masoni
Zeuxidia masoni tannowai
Zeuxidia amethystus amethystus
Zeuxidia doubledayi doubledayi
Zeuxidia aurelius aurelius
Thaumantis diores diores
Thaumantis diores splendens
Thaumantis noureddin noureddin
Thaumantis odana pishuna
Thaumantis klugius lucipor
Thauria lathyi lathyi
Thauria lathyi siamensis
Thauria lathyi gabrieli
Thauria aliris intermedia

Thauria aliris pseudaliris
Thauria aliris merguia
Discophora sondaica zal
Discophora sondaica despoliata
Discophora deo deo
Discophora timora timora
Discophora timora perakensis
Discophora necho engamon
Enispe euthymius euthymius
Enispe duranius intermedia
Enispe duranius corbeti
Enispe cycnus cycnus

Common Duffer

ื้ ไผ่ลายธรรมดา
ผีเสอ

Banded Duffer
Great Duffer

ื้ ไผ่ลายแถบ
ผีเสอ
ื้ ไผ่ลายใหญ่
ผีเสอ

Blue Duffer
Orange Caliph
Red Caliph

ื้ ไผ่ลายฟ้ า
ผีเสอ
ื้ กาหลิบสม้
ผีเสอ
ื้ กาหลิบแดง
ผีเสอ

Blue Caliph

ื้ กาหลิบฟ้ า
ผีเสอ

Glorious Begum

ื้ เจ ้าหญิงคาลิโดเนีย
ผีเสอ

Blue Begum

ื้ เจ ้าหญิงสฟ
ี ้า
ผีเสอ

Blue Nawab

ื้ ม ้าน้ าเงิน
ผีเสอ

Jewelled Nawab

ื้ ม ้าขาวประดับเพชร
ผีเสอ

Malayan Yellow Nawab
Southern Nawab
Indian Yellow Nawab
n/a
Common Nawab
Pallid Nawab
Great Nawab

ื้ ม ้าเขียวมลายู
ผีเสอ
ื้ ม ้าเขียวถิน
ผีเสอ
่ ใต ้
้
ื
ผีเสอม ้าเขียวแถบกว ้าง
n/a
ื้ ม ้าเขียวธรรมดา
ผีเสอ
ื้ ม ้าเขียวแถบจาง
ผีเสอ
ื้ ม ้าขาวโคนปี กดา
ผีเสอ

Shan Nawab
Stately Nawab
Black Rajah
Chestnut Rajah
Double Eye-spotted Rajah
White-banded Rajah
Common Tawny Rajah

ื้ ม ้าขาวแคว ้นฉาน
ผีเสอ
ื้ ม ้าขาวใหญ่
ผีเสอ
ื้ ราชาดา
ผีเสอ
ื้ ม ้าแดงสโี ตนด
ผีเสอ
ื้ ม ้าแดงจุดไหล่ขาวคู่
ผีเสอ
ื้ ม ้าแดงแถบขาว
ผีเสอ
ื้ ม ้าแดงธรรมดา
ผีเสอ

Scarce Tawny Rajah
Yellow Rajah
Variegated Rajah
Malay Rajah

ื้ ม ้าแดงสองจุด
ผีเสอ
ื้ ม ้าแดงสามจุด
ผีเสอ
ื้ ม ้าแดงลายเลอะ
ผีเสอ
ื้ ม ้าแดงมลายู
ผีเสอ

Orange Freak

ื้ พุทธสส
ี ม้
ผีเสอ

Julia Butterfly
Tawny Coster
Yellow Coster
Red Lacewing

ื้ จูเลีย
ผีเสอ
ื้ หนอนหนามกะทกรก
ผีเสอ
ื้ หนอนหนามปี กเหลือง
ผีเสอ
ื้ กะทกรกแดง
ผีเสอ

Charaxinae:
Agatasa calydonia calydonia
Agatasa calydonia belisama
Prothoe franck vilma
Prothoe franck uniformis
Prothoe franck angelica
Charaxes schreiber assamensis
Charaxes schreiber tisamenus
Charaxes delphis delphis
Charaxes delphis concha
Charaxes moori moori
Charaxes hebe chersonesus
Charaxes jalysus jalysus
Charaxes paulettae
Charaxes athamas athamas
Charaxes arja arja
Charaxes eudamippus nigrobasalis
Charaxes eudamippus peninsularis
Charaxes nepenthes nepenthes
Charaxes dolon grandis
Charaxes solon sulphureus
Charaxes durnfordi merguia
Charaxes harmodius ssp.
Charaxes borneensis praestantius
Charaxes bernardus hierax
Charaxes bernardus crepax
Charaxes aristogiton aristogiton
Charaxes marmax marmax
Charaxes kahruba
Charaxes distanti distanti

Calinaginae:
Calinaga sudassana sudassana

Heliconiinae:
Dryas iulia moderata
Acraea violae
Acraea issoria sordice
Cethosia biblis biblis

Cethosia biblis perakana
Cethosia hypsea hypsina
Cethosia cyane euanthes
Cethosia methypsea methypsea
Childrena childreni childreni
Argyreus hyperbius hyperbius
Phalanta phalantha phalantha
Phalanta alcippe alcippoides
Cupha erymanthis erymanthis
Vagrans sinha sinha
Cirrochroa tyche mithila
Cirrochroa tyche rotundata
Cirrochroa aoris olivacea
Cirrochroa surya siamensis
Cirrochroa emalea emalea
Cirrochroa satellita satellita
Cirrochroa orissa orissa
Cirrochroa chione
Paduca fasciata fasciata
Vindula dejone erotella
Vindula erota erota
Vindula erota chersonesia
Terinos terpander robertsia
Terinos terpander intermedia
Terinos clarissa falcata
Terinos clarissa malayana
Terinos clarissa miletum
Terinos atlita teuthras
Terinos atlita ikarii

Malay Lacewing
Leopard Lacewing
Orange Lacewing
Large Silverstripe
Indian Fritillary
Common Leopard
Small Leopard
Rustic
Vagrant
Common Yeoman

ื้ กะทกรกมลายู
ผีเสอ
ื้ กะทกรกธรรมดา
ผีเสอ
ื้ กะทกรกเข ้ม
ผีเสอ
ื้ ลายเงินใหญ่
ผีเสอ
ื้ ลายเขาสูง
ผีเสอ
ื้ เสอ
ื ดาวใหญ่
ผีเสอ
ื้ เสอ
ื ดาวเล็ก
ผีเสอ
ื้ ลายขีเ้ มีย
ผีเสอ
่ ง
ื้ พเนจร
ผีเสอ
ื้ สอ
ี ฐิ ธรรมดา
ผีเสอ

Large Yeoman
Little Yeoman
Malay Yeoman
Satellite Yeoman
Yellow-banded Yeoman
Dark Banded Yeoman
Little Banded Yeoman
Malayan Cruiser
Common Cruiser

ื้ สอ
ี ฐิ ใหญ่
ผีเสอ
ื้ สอ
ี ฐิ เล็ก
ผีเสอ
ื้ สอ
ี ฐิ มลายู
ผีเสอ
ื้ สอ
ี ฐิ สะพายเหลือง
ผีเสอ
ื้ สอ
ี ฐิ แถบเหลือง
ผีเสอ
ื้ สอ
ี ฐิ แถบเหลืองคล้า
ผีเสอ
้
ื
ผีเสอตาลจิว๋
ื้ ตาลหางแหลมมลายู
ผีเสอ
ื้ ตาลหางแหลมธรรมดา
ผีเสอ

Royal Assyrian

ื้ อะซเี รีย
ผีเสอ
่ นเล็ก

Malayan Assyrian

ื้ อะซเี รีย
ผีเสอ
่ นมลายู

Large Assyrian

ื้ อะซเี รีย
ผีเสอ
่ นใหญ่

Common Lascar
Broad-striped Lascar
Perak Lascar
Grey-lined Lascar
Baby Lascar

ื้ กะลาสแ
ี สดธรรมดา
ผีเสอ
ื้ กะลาสแ
ี ดงแถบกว ้าง
ผีเสอ
ื้ กะลาสแ
ี ดงเปรัค
ผีเสอ
ื้ กะลาสแ
ี ดงอัสสม
ั
ผีเสอ
ื้ กะลาสแ
ี ดงเล็ก
ผีเสอ

Lesser Yellow Sailor
Burmese Lascar
Malayan Lascar

ื้ กะลาสเี หลืองเล็ก
ผีเสอ
ื้ กะลาสแ
ี ดงพม่า
ผีเสอ
ื้ กะลาสแ
ี ดงมลายู
ผีเสอ

Yellow-jak Lascar
Tiger Lascar
Malayan Sailor
Clear Sailor

ื้ กะลาสแ
ี ดงอินเดีย
ผีเสอ
ื้ กะลาสแ
ี ดงลายเสอ
ื
ผีเสอ
ื้ กะลาสม
ี ลายู
ผีเสอ
ื้ กะลาสล
ี ายทึบ
ผีเสอ

Scarce Dark Sailor
Common Hill Sailor
Common Sailor

ื้ กะลาสด
ี า
ผีเสอ
ื้ กะลาสภ
ี เู ขา
ผีเสอ
้
ื
ผีเสอกะลาสธี รรมดา

Yerbury's Sailor
Cream-spotted Sailor
Sullied Brown Sailor

ื้ กะลาสเี ยอร์บรู ี่
ผีเสอ
ื้ กะลาสจ
ี ด
ผีเสอ
ุ ครีม
ื้ กะลาสต
ี าลใต ้เรียบ
ผีเสอ

Limenitidinae:
Pantoporia hordonia hordonia
Pantoporia sandaka davidsoni
Pantoporia paraka paraka
Pantoporia dindinga
Pantoporia aurelia aurelia
Pantoporia aurelia boma
Pantoporia bieti paona
Lasippa heliodore heliodore
Lasippa tiga camboja
Lasippa tiga siaka
Lasippa viraja viraja
Lasippa monata monata
Neptis duryodana nesia
Neptis clinia susruta
Neptis clinia leuconata
Neptis sedata
Neptis sappho astola
Neptis hylas papaja
Neptis hylas kamarupa
Neptis capnodes pandoces
Neptis soma shania
Neptis nata adipala

Neptis nata gononata
Neptis reducta
Neptis leucoporos cresina
Neptis jumbah jumbah
Neptis omeroda omeroda
Neptis harita harita
Neptis harita preeyai
Neptis ilira cindia
Neptis pseudovikasi
Neptis miah nolana
Neptis miah batara
Neptis miah thaithammakulorum
Neptis sankara guiltoides
Neptis cartica burmana
Neptis magadha charon
Neptis magadha magadha
Neptis magadha annamitica
Neptis nashona aagaardi
Neptis anjana decerna
Neptis ananta learmondi
Neptis namba namba
Neptis zaida putoia
Neptis zaida prasobchoki
Neptis zaida inayoshii
Neptis radha radha
Neptis narayana dubernardi
Neptis armandia pila
Neptis manasa mongkholi
Neptis manasa narcissina
Phaedyma columella martabana
Athyma perius perius
Athyma pravara indosinica
Athyma pravara helma
Athyma kanwa kanwa
Athyma kanwa phorkys
Athyma reta reta
Athyma assa gynea
Athyma clerica clerica
Athyma opalina shan
Athyma selenophora bahula
Athyma selenophora amharina
Athyma zeroca galaesus
Athyma zeroca meinippus
Athyma whitei
Athyma cama cama
Athyma cama thailandica
Athyma nefte asita
Athyma nefte subrata
Athyma punctata prasobsuki
Athyma ranga obsolescens
Athyma ranga ranga
Athyma sinope sinope
Athyma daraxa daraxa
Tacola larymna siamensis

n/a
Burmese Sailor
Chestnut-streak Sailor
Dingy Sailor
Dingiest Sailor

n/a
ื้ กะลาสพ
ี ม่า
ผีเสอ
ื้ กะลาสล
ี ายเสนโตนด
้
ผีเสอ
ื้ กะลาสส
ี ม
ี ัวจุดเหลีย
ผีเสอ
่ ม
ื้ กะลาสส
ี ม
ี ัวจุดเสย
ี้ ว
ผีเสอ

Dark Dingy Sailor
Pseudo Dingy Sailor
Small Yellow Sailor

ื้ กะลาสส
ี ม
ี ัวเข ้ม
ผีเสอ
ื้ กะลาสส
ี ม
ี ัวเทียม
ผีเสอ
ื้ กะลาสเี หลืองเล็ก
ผีเสอ

Broad-banded Sailor
Plain Sailor
Spotted Sailor

ื้ กะลาสแ
ี ถบกว ้าง
ผีเสอ
ื้ กะลาสโี คนปี กเรียบ
ผีเสอ
ื้ กะลาสล
ี ายจุด
ผีเสอ

Long-stick Sailor
Dark Purplish-brown Sailor
Ananta Yellow Sailor
Indian Yellow Sailor
Variable Sailor

ื้ กะลาสไี ม ้ยาว
ผีเสอ
ื้ กะลาสม
ี ว่ งตาล
ผีเสอ
ื้ กะลาสเี หลืองอนั นต์
ผีเสอ
ื้ กะลาส ี เหลืองอินเดีย
ผีเสอ
ื้ กะลาสส
ี ห
ี่ น ้า
ผีเสอ

Great Yellow Sailor
Narayana Sailor
Chinese Hill Sailor
Pale Hockey-stick Sailor

ื้ กะลาสเี หลืองใหญ่
ผีเสอ
ื้ กะลาสน
ี ารายณ์
ผีเสอ
้
ื
ี น
ผีเสอกะลาสจ
ี
้
ื
ี าง
ผีเสอกะลาสไี ม ้ฮ็อคกีส
้ จ

Short-banded Sailor
Common Sergeant
Lance Sergeant

ื้ กะลาสเี ทาแถบสน
ั้
ผีเสอ
ื้ จ่ากระบองหักสาม
ผีเสอ
ื้ จ่ากระบอง
ผีเสอ

Dot-dash Sergeant

ื้ จ่าจุดขีด
ผีเสอ

Malay Staff Sergeant
n/a
Strange Sergeant
Himalayan Sergeant
Staff Sergeant

ื้ จ่ามลายู
ผีเสอ
n/a
ื้ จ่าลายแปลก
ผีเสอ
ื้ จ่าหิมาลัย
ผีเสอ
ื้ จ่าเซลล์ทบ
ผีเสอ
ึ

Small Staff Sergeant
Blue-bordered Sergeant
Orange Staff Sergeant

ื้ จ่าเล็ก
ผีเสอ
ื้ จ่าคาม่าจุดสม้
ผีเสอ
n/a
ื้ จ่าคาม่าจุดสม้
ผีเสอ

Colour Sergeant

ื้ จ่าเมียสส
ี ม้
ผีเสอ

White-patched Sergeant
Black-veined Sergeant

ื้ จ่าแถบขาวกว ้าง
ผีเสอ
ื้ จ่าเสนปี
้ กดา
ผีเสอ

Colonel
Green Commodore
Great Siam Sergeant

ื้ นายพัน
ผีเสอ
ื้ แถบเขียวอ่อน
ผีเสอ
ื้ จ่าใหญ่สยาม
ผีเสอ

Tacola larymna selessana
Limenitis sulpitia sulpitia
Limenitis asura asura
limenitis asura idita
Limenitis dudu pilosus
Sumalia agneya
Parasarpa zulema
Parasarpa houlberti
Moduza procris procris
Moduza procris milonia
Auzakia danava brunnea
Bhagadatta austenia austenia
Neurosigma siva nonius
Lebadea martha martha
Lebadea martha malayana
Parthenos sylla apicalis
Parthenos sylla lilacinus
Tanaecia pelea pelea
Tanaecia palguna consanguinea
Tanaecia munda waterstradti
Tanaecia clathrata violaria
Tanaecia aruna aruna
Tanaecia julii odilina
Tanaecia julii bouganvillei
Tanaecia julii xiphiones
Tanaecia julii mansoni
Tanaecia jahnu
Cynitia lepidea sthavara
Cynitia lepidea cognata
Cynitia flora andersonii
Cynitia cocytus cocytus
Cynitia cocytus ambrysus
Cynitia cocytus aoyamai
Cynitia godartii asoka
Cynitia cocytina puseda
Cynitia telchinia telchinia
Euthalia monina monina
Euthalia monina kesava
Euthalia anosia anosia
Euthalia anosia bunaya
Euthalia saitaphernes saitaphernes
Euthalia aconthea garuda
Euthalia aconthea gurda
Euthalia alpheda verena
Euthalia alpheda yamuna
Euthalia alpheda langkawica
Euthalia merta pseudoeriphylae
Euthalia merta milleri
Euthalia eriphylae chula
Euthalia eriphylae eriphylae
Euthalia eriphylae raya
Euthalia mahadeva zichrina
Euthalia mahadeva binghamii

Five-dot Sergeant
Studded Sergeant

ื้ จ่าอสูร
ผีเสอ

White Commodore
Malayan Commodore
Scarce White Commodore
Golden Commodore
Common Commander

ื้ แถบขาวใหญ่
ผีเสอ
n/a
ื้ แถบขาวหิมาลัย
ผีเสอ
ื้ แถบทอง
ผีเสอ
ื้ แถบขาวเรียงธรรมดา
ผีเสอ

Chocolate Commodore
Grey Commodore
Panther
Knight

ื้ แถบตาลไหม ้
ผีเสอ
ื้ แถบสเี ทา
ผีเสอ
ื้ ลายเสอ
ื ดาว
ผีเสอ
ื้ สะพายขาวปี กโค ้ง
ผีเสอ

Clipper

ื้ ชา่ งร่อน
ผีเสอ

Malay Viscount
Long-lined Viscount
Peninsular Viscount
Violet-bordered Viscount
Short-banded Viscount
Common Earl

ื้ ไวสเ์ คาท์มลายู
ผีเสอ
ื้ ไวสเ์ คาท์ขด
ผีเสอ
ี ยาว
ื้ ไวสเ์ คาท์ปักษ์ ใต ้
ผีเสอ
ื้ ไวสเ์ คาท์ขอบม่วง
ผีเสอ
ื้ ไวสเ์ คาท์แถบสน
ั้
ผีเสอ
ื้ ไวสเ์ คาท์ขอบฟ้ า
ผีเสอ

Plain Earl
Grey Count

ื้ บารอนม่วงดา
ผีเสอ
ื้ เคาท์เทา
ผีเสอ

Blue Count
Lavender Count

ื้ เคาท์ขอบฟ้ า
ผีเสอ
ื้ เคาท์ขอบม่วง
ผีเสอ

Malay Count
Horsfield's Baron
Indian Blue Baron
Malay Baron

ื้ เคาท์มลายู
ผีเสอ
ื้ บารอนฮอสฟี ลด์
ผีเสอ
ื้ บารอนฟ้ าอินเดีย
ผีเสอ
ื้ บารอนมลายู
ผีเสอ

Grey Baron

ื้ บารอนเทา
ผีเสอ

Mountain Grey Baron
Mango Baron

n/a
ื้ บารอนหนอนมะม่วง
ผีเสอ

Streaked Baron

ื้ บารอนลายขีด
ผีเสอ

Dark-male Baron

ื้ บารอนผู ้มืด
ผีเสอ

White-tipped Baron

ื้ บารอนปลายปี กขาว
ผีเสอ

Blue Baron

ื้ บารอนฟ้ ามหาเทพ
ผีเสอ

Euthalia kanda marana
Euthalia kanda elicius
Euthalia phemius phemius
Euthalia phemius ipona
Euthalia agnis hiyamai
Euthalia tinna paupera
Euthalia djata siamica
Euthalia djata osadai
Euthalia lubentina lubentina
Euthalia lubentina chersonesia
Euthalia malaccana malaccana
Euthalia adonia beata
Euthalia whiteheadi whiteheadi
Euthalia franciae raja
Euthalia nara shania
Euthalia nara kalawrica
Euthalia patala taooana
Euthalia strephon haradai
Euthalia khambournei khambournei
Euthalia narayana narayana
Euthalia byakko
Euthalia evelina vallona
Euthalia evelina annamita
Euthalia evelina compta
Euthalia teuta teuta
Euthalia teuta gupta
Euthalia teuta rayana
Euthalia teuta goodrichi
Euthalia recta recta
Euthalia monilis
Euthalia dunya dunya
Lexias dirtea bontouxi
Lexias dirtea toonchaii
Lexias dirtea merguia
Lexias pardalis jadeitina
Lexias pardalis dirteana
Lexias cyanipardus grandis
Lexias albopunctata albopunctata
Lexias albopunctata borealis
Lexias canescens pardalina

Yellow Baron

ื้ บารอนเหลือง
ผีเสอ

White-edged Blue Baron

ื้ บารอนขอบปี กขาว
ผีเสอ

Hiyama's Baron
Peninsular Baron
Red-spot Baron

ื้ บารอนฮย
ิ ามา
ผีเสอ
ื้ บารอนคาบสมุทร
ผีเสอ
ื้ บารอนจุดแดง
ผีเสอ

Common Gaudy Baron

ื้ บารอนเขียวแดงธรรมดา
ผีเสอ

Malay Red Baron
White-banded Red Baron
Tri-coloured Baron
French Duke
Bronze Duke

ื้ บารอนแดงมลายู
ผีเสอ
ื้ บารอนแดงแถบขาว
ผีเสอ
ื้ บารอนสามส ี
ผีเสอ
ื้ ดุก
ผีเสอ
๊ ฝรั่งเศส
ื้ ดุก
ั ฤทธิ์
ผีเสอ
๊ ทองสม

Grand Duchess
Chinese Duke
n/a
Green Duke
Banded Duke
Red-spot Duke

ื้ ราชน
ิ ี
ผีเสอ
ื้ ดุก
ผีเสอ
๊ จีน
n/a
ื้ ดุก
ผีเสอ
๊ เขียว
้
ื
ผีเสอดุก
๊ ทุง่ แสลงหลวง
ื้ ดุก
ผีเสอ
๊ จุดแดง

Banded Marquis

ื้ มาคีแถบโค ้ง
ผีเสอ

Red-spot Marquis
n/a
Great Marquis
Black-tip Archduke

ื้ มาคีจด
ผีเสอ
ุ แดง
n/a
ื้ มาคีใหญ่
ผีเสอ
ื้ อ๊าชดุค
ผีเสอ
๊ ปลายหนวดดา

Common Archduke

ื้ อ๊าชดุค
ผีเสอ
๊ ธรรมดา

Great Archduke
Blue-spot Archduke

ื้ อ๊าชดุค
ผีเสอ
๊ ใหญ่
้
ื
ผีเสออ๊าชดุค
๊ จุดฟ้ า

Yellow Archduke

ื้ อ๊าชดุค
ผีเสอ
๊ เหลือง

Little Map
Marbled Map

ื้ แผนทีเ่ ล็ก
ผีเสอ
ื้ แผนทีล
ผีเสอ
่ ายหินอ่อน

Common Map
Straight-lined Map
Malayan Map
Common Maplet
Intermediate Maplet

ื้ แผนทีธ
ผีเสอ
่ รรมดา
ื้ แผนทีเ่ สนตรง
้
ผีเสอ
n/a
ื้ แผนทีแ
ผีเสอ
่ ดงธรรมดา
ื้ แผนทีแ
ผีเสอ
่ ดงลายประ

Wavy Maplet
Rounded Maplet

ื้ แผนทีแ
ผีเสอ
่ ดงลายหยัก
ื้ แผนทีแ
ผีเสอ
่ ดงปี กมน

Cyrestinae:
Cyrestis themire themire
Cyrestis cocles cocles
Cyrestis cocles earli
Cyrestis thyodamas thyodamas
Cyrestis nivea nivalis
Cyrestis maenalis martini
Chersonesia risa risa
Chersonesia intermedia intermedia
Chersonesia intermedia rahrioides
Chersonesia rahria rahria
Chersonesia peraka peraka

Pseudergolis wedah wedah
Stibochiona nicea subucula
Dichorragia nesimachus nesimachus
Dichorragia nesimachus machates

Tabby
Popinjay
Constable

ื้ แมวลาย
ผีเสอ
ื้ ธารมรกต
ผีเสอ
ื้ องครักษ์
ผีเสอ

Angled Castor
Common Castor

ื้ หนอนละหุง่ ลายหยัก
ผีเสอ
ื้ หนอนละหุง่ ธรรมดา
ผีเสอ

Banded Castor
Malayan Castor
Banded Dandy
Blue Dandy

ื้ หนอนละหุง่ ลายแถบ
ผีเสอ
ื้ หนอนละหุง่ มลายู
ผีเสอ
ื้ ขีโ้ อ่ลายแถบ
ผีเสอ
ื้ ขีโ้ อ่น้ าเงิน
ผีเสอ

Indian Purple Emperor
Sailor Emperor
Golden Emperor
Sordid Emperor
Naga Emperor
Siamese Black Prince
Tonkin Black Prince
Brown Prince
Sumatran Prince
White Emperor
Yellow Pasha

ื้ เจ ้าชายม่วง
ผีเสอ
ื้ เจ ้าชายกะลาส ี
ผีเสอ
ื้ เจ ้าชายทอง
ผีเสอ
n/a
ื้ เจ ้าชายญวน
ผีเสอ
ื้ เจ ้าชายดาสยาม
ผีเสอ
ื้ เจ ้าชายดาจีน
ผีเสอ
ื้ เจ ้าชายสต
ี าล
ผีเสอ
้
ื
ผีเสอเจ ้าชายสุมาตรา
จักรพรรดิขาว
ื้ ปาชาเหลือง
ผีเสอ

White Pasha
Elegant Emperor

ื้ ปาชาขาว
ผีเสอ
ื้ จักรพรรดิ
ผีเสอ

Courtesan

ื้ ปี กเว ้าธรรมดา
ผีเสอ

Painted Courtesan
Eastern Courtier
Circe

ื้ ปี กเว ้าแต ้มแดง
ผีเสอ
ื้ จันทรา
ผีเสอ
ื้ นามา
ผีเสอ

Siren

ื้ ไซเรน
ผีเสอ

Himalayan Comma
Golden Comma
Indian Red Admiral
Painted Lady
Blue Admiral

ื้ ปี กเว ้าหิมาลัย
ผีเสอ
ื้ ปี กเว ้าตัวซส
ี ท
ี อง
ผีเสอ
ื้ แดงอินเดีย
ผีเสอ
ื้ แดงยุโรป
ผีเสอ
ื้ ปี กแหว่ง
ผีเสอ

Common Jester

ื้ ลายตลกธรรมดา
ผีเสอ

Himalayan Jester
Intricate Jester
Chocolate Pansy
Grey Pansy

ื้ ลายตลกหิมาลัย
ผีเสอ
ื้ ลายตลกขีดยุง่
ผีเสอ
ื้ แพนซต
ี าลไหม ้
ผีเสอ
ื้ แพนซเี ทา
ผีเสอ

Biblidinae:
Ariadne ariadne pallidior
Ariadne merione ginosa
Ariadne merione tapestrina
Ariadne specularia arca
Ariadne isaeus isaeus
Laringa horsfieldi glaucescens
Laringa castelnaui castelnaui

Apaturinae:
Mimathyma ambica miranda
Mimathyma chevana chevana
Dilipa morgiana
Chitoria sordida vietnamica
Chitoria naga
Rohana parisatis pseudosiamensis
Rohana tonkiniana siamensis
Rohana parvata
Rohana nakula thantoana
Helcyra hemina hemina
Herona marathus marathus
Herona marathus stellaris
Herona marathus angustata
Herona sumatrana dusuntua
Eulaceura osteria kumana
Eulaceura osteria sitarama
Euripus nyctelius nyctelius
Euripus nyctelius eupleoides
Euripus consimilis eurinus
Sephisa chandra chandra
Hestinalis nama nama
Hestinalis nama ruvanella
Hestinalis persimilis persimilis

Nymphalinae:
Polygonia c-album
Polygonia c-aureum c-aureum
Vanessa indica indica
Vanessa cardui
Kaniska canace canace
Kaniska canace perakana
Symbrenthia lilaea lilaea
Symbrenthia lilaea luciana
Symbrenthia hypselis sinis
Symbrenthia hypatia chersonesia
Junonia iphita iphita
Junonia atlites atlites

Junonia almana almana
Junonia lemonias lemonias
Junonia orithya ocyale
Junonia orithya wallacei
Junonia hierta hierta
Rhinopalpa polynice eudoxia
Yoma sabina vasuki
Hypolimnas misippus misippus
Hypolimnas bolina jacintha
Hypolimnas anomala anomala
Doleschallia bisaltide continentalis
Doleschallia bisaltide pratipa
Kallima inachus siamensis
Kallima inachus alboinachus
Kallima alicia kishii
Kallima incognita
Kallima limborgii limborgii
Kallima limborgii amplirufa
Kallima knyvetti

Peacock Pansy
Lemon Pansy
Blue Pansy

ื้ แพนซม
ี ยุรา
ผีเสอ
ื้ แพนซส
ี ต
ี าล
ผีเสอ
ื้ แพนซฟ
ี ้า
ผีเสอ

Yellow Pansy
Wizard
Lurcher
Danaid Eggfly
Great Eggfly
Malayan Eggfly
Autumn Leaf

ื้ แพนซเี หลือง
ผีเสอ
ื้ พ่อมด
ผีเสอ
ื้ โยม่า
ผีเสอ
ื้ ปี กไข่เมียเลียน
ผีเสอ
ื้ ปี กไข่ใหญ่
ผีเสอ
ื้ ปี กไข่มลายู
ผีเสอ
ื้ ใบไม ้เล็ก
ผีเสอ

Indian Leaf Butterfly

ื้ ใบไม ้ใหญ่อน
ผีเสอ
ิ เดีย

n/a
n/a
Malayan Oakleaf

n/a
n/a
ื้ ใบไม ้ใหญ่มลายู
ผีเสอ

Scarce Blue Oakleaf

ื้ ใบไม ้ใหญ่สน
ี ้ าเงินจาง
ผีเสอ

Common Beak
Club Beak

ื้ หัวแหลมกระบองหัก
ผีเสอ
ื้ หัวแหลมกระบอง
ผีเสอ

White-spot Beak
Blue Beak

ื้ หัวแหลมจุดขาว
ผีเสอ
ื้ หัวแหลมสฟ
ี ้า
ผีเสอ

Common Punchinello

ื้ บินตลกธรรมดา
ผีเสอ

Malay Punchinello
Mixed Punch
Striped Punch
Orange Punch

ื้ บินตลกมลายู
ผีเสอ
ื้ ภูเขาลายปน
ผีเสอ
ื้ ภูเขาลายขีด
ผีเสอ
ื้ ภูเขาลายแสด
ผีเสอ

Tailed Punch
n/a
Lesser Punch
White Punch

ื้ ภูเขาหางยาว
ผีเสอ
n/a
ื้ ภูเขาขาวเล็ก
ผีเสอ
ื้ ภูเขาสะพายขาว
ผีเสอ

Dark Judy
Lesser Judy
White-spot Judy
Common Plum Judy
Abnormal Judy
n/a
Spotted Judy
Two-band Plum Judy
Straight Plum Judy

ื้ ปี กกึง่ หุบดา
ผีเสอ
ื้ ปี กกึง่ หุบเล็ก
ผีเสอ
ื้ ปี กกึง่ หุบจุดขาว
ผีเสอ
ื้ ปี กกึง่ หุบลายหัก
ผีเสอ
ื้ ปี กกึง่ หุบลายแปลก
ผีเสอ
n/a
ื้ ปี กกึง่ หุบจุดเด่น
ผีเสอ
ื้ ปี กกึง่ หุบลายสอง
ผีเสอ
ื้ ปี กกึง่ หุบลายตรง
ผีเสอ

Libytheinae:
Libythea celtis lepita
Libythea myrrha sanguinalis
Libythea myrrha hecura
Libythea narina rohini
Libythea geoffroy alompra

LYCAENIDAE
Riodinidae:
Zemeros flegyas allica
Zemeros flegyas albipunctatus
Zemeros emesoides emesoides
Dodona ouida ouida
Dodona adonira learmondi
Dodona egeon egeon
Dodona egeon confluens
Dodona eugenes venox
Dodona dracon dracon
Dodona dipoea dipoea
Dodona deodata deodata
Dodona deodata anu
Abisara fylla
Abisara freda freda
Abisara burnii timaeus
Abisara echerius paionea
Abisara abnormis
Abisara latifasciata
Abisara geza niya
Abisara bifasciata angulata
Abisara kausambi kausambi

Abisara saturata meta
Abisara saturata maya
Abisara saturata kausambioides
Archigenes neophron gratius
Archigenes neophron chelina
Archigenes savitri savitri
Archigenes savitri albisticta
Paralaxita damajanti damajanti
Paralaxita telesia boulleti
Paralaxita telesia lyclene
Paralaxita orphna laocoon
Laxita thuisto thuisto
Laxita thuisto ephorus
Taxila haquinus haquinus
Taxila haquinus berthae
Taxila haquinus fasciata
Stiboges elodinia
Stiboges nymphidia nymphidia

Forest Judy

ื้ ปี กกึง่ หุบป่ า
ผีเสอ

Tailed Judy

ื้ ปี กกึง่ หุบหางยาว
ผีเสอ

Malay Tailed Judy

ื้ ปี กกึง่ หุบมลายู
ผีเสอ

Malay Red Harlequin
Common Red Harlequin

ื้ ชาดจุดขาวมลายู
ผีเสอ
ื้ ชาดจุดขาวธรรมดา
ผีเสอ

Banded Red Harlequin
Lesser Harlequin

ื้ สช
ี าดลายแถบ
ผีเสอ
ื้ ใต ้ปี กพราวเล็ก
ผีเสอ

Larger Harlequin

ื้ ใต ้ปี กพราวใหญ่
ผีเสอ

Mountain Columbine
Columbine

n/a
ื้ น ้อยขาวดา
ผีเสอ

Emerald
Malay Gem
Blue Gem

ื้ มรกตขลิบดา
ผีเสอ
ื้ มรกตมลายู
ผีเสอ
ื้ มรกตอมฟ้ า
ผีเสอ

Sumatran Gem
n/a
Indian Green Gem
Bicoloured Gem
Karen Gem
Borneo Gem
Common Gem

ื้ มรกตสุมาตรา
ผีเสอ
n/a
ื้ มรกตเขียวอินเดีย
ผีเสอ
ื้ มรกตสองส ี
ผีเสอ
ื้ มรกตกะเหรีย
ผีเสอ
่ ง
ื้ มรกตบอร์เนียว
ผีเสอ
ื้ มรกตธรรมดา
ผีเสอ

Broad-banded Brilliant

ื้ ประกายฟ้ าแถบกว ้าง
ผีเสอ

Streaked Blue Brilliant
Blue-line Brilliant
Green-blue Brilliant
Silver-blue Brilliant
Blue Brilliant
Mixture Blue Brilliant
n/a
Common Bluejohn
Orange-crowned Bluejohn
Silver-marked Bluejohn
Pale-brown Bluejohn

ื้ ประกายฟ้ าขีดใหญ่
ผีเสอ
ื้ ประกายขีดฟ้ า
ผีเสอ
ื้ ประกายเขียว
ผีเสอ
ื้ ประกายฟ้ าเงิน
ผีเสอ
ื้ ประกายฟ้ า
ผีเสอ
ื้ ประกายฟ้ าลายผสม
ผีเสอ
n/a
ื้ ไพลินธรรมดา
ผีเสอ
ื้ ไพลินมงกุฏสม้
ผีเสอ
ื้ ไพลินแต ้มเงิน
ผีเสอ
ื้ ไพลินน้ าตาลสจ
ี าง
ผีเสอ

Moth Butterfly

ื้ ม ้อธ
ผีเสอ

Common Brownie

ื้ หนอนกินเพลีย
ผีเสอ
้ ธรรมดา

Poritiinae:
Cyaniriodes libna andersonii
Poritia philota philota
Poritia erycinoides elsiei
Poritia erycinoides phraatica
Poritia erycinoides miuramasatsunei
Poritia sumatrae sumatrae
Poritia promula elegans
Poritia pleurata
Poritia manilia evansi
Poritia karennia
Poritia plateni
Poritia hewitsoni tavoyana
Poritia hewitsoni regia
Simiskina phalena phalena
Simiskina phalena harterti
Simiskina pheretia pheretia
Simiskina pharyge deolina
Simiskina pasira
Simiskina proxima dohertyi
Simiskina phalia potina
Simiskina pediada pediada
Simiskina pavonica veturia
Deramas livens evansi
Deramas nolens pasteuri
Deramas jasoda jasoda
Deramas alixae

Liphyrinae:
Liphyra brassolis brassolis

Miletinae:
Miletus chinensis learchus

Miletus croton croton
Miletus croton corus
Miletus mallus mallus
Miletus mallus shania
Miletus gaesa gaesa
Miletus nymphis fictus
Miletus gopara gopara
Miletus biggsii biggsii
Miletus symethus petronius
Miletus gigantes
Miletus gallus gallus
Miletus ancon ancon
Miletus ancon siamensis
Allotinus fallax apeus
Allotinus subviolaceus subviolaceus
Allotinus fabius arrius
Allotinus thalebanus
Allotinus sarrastes
Allotinus taras
Allotinus substrigosus substrigosus
Allotinus davidis
Allotinus unicolor unicolor
Allotinus unicolor continentalis
Allotinus unicolor rekkia
Allotinus horsfieldi permagnus
Allotinus leogoron leogoron
Allotinus apries
Allotinus corbeti
Allotinus drumila apthonius
Allotinus strigatus malayanus
Logania malayica malayica
Logania regina sriwa
Logania marmorata marmorata
Logania marmorata damis
Logania distanti massalia
Logania watsoniana
Taraka hamada mendesia
Taraka mahanetra
Spalgis epius epius
Spalgis baiongus

Plain Brownie

ื้ หนอนกินเพลีย
ผีเสอ
้ ป่ าตา่

Narrow-banded Brownie

ื้ หนอนกินเพลีย
ผีเสอ
้ แถบแคบ

Brown Brownie
Square-band Brownie
Round-band Brownie
Biggs's Brownie
Great Brownie
Giant Brownie
Extended Brownie
Divided Brownie
Siamese Brownie
White Darkie
Blue Darkie
n/a
Thaleban Darkie
Peninsular Darkie
n/a
Lesser Darkie
Short-branded Darkie
Unicoloured Darkie

ื้ หนอนกินเพลีย
ี าล
ผีเสอ
้ สต
ื้ หนอนกินเพลีย
ผีเสอ
้ แถบเหลีย
่ ม
ื้ หนอนกินเพลีย
ผีเสอ
้ แถบมน
ื้ หนอนกินเพลีย
ผีเสอ
้ ปั กษ์ ใต ้
ื้ หนอนกินเพลีย
ผีเสอ
้ ใหญ่
ื้ หนอนกินเพลีย
ผีเสอ
้ ยักษ์
้
ื
ผีเสอหนอนกินเพลีย
้ แถบต่อ
ื้ หนอนกินเพลีย
ผีเสอ
้ แถบขาด
ื้ หนอนกินเพลีย
ผีเสอ
้ สยาม
ื้ กระดาสข
ี าว
ผีเสอ
ื้ กระดาสฟ
ี ้า
ผีเสอ
n/a
ื้ กระดาทะเลบัน
ผีเสอ
ื้ กระดาปั กษ์ ใต ้
ผีเสอ
n/a
ื้ กระดาเล็ก
ผีเสอ
ื้ กระดาแถบเพศสน
ั้
ผีเสอ
ื้ กระดาสเี ดีย
ผีเสอ
่ ว

Common Darkie
Broad-branded Darkie
n/a
Rounded Darkie
Crenulate Darkie
Small Malayan Darkie
Malayan Mottle
Rounded Mottle
Pale Mottle

ื้ กระดาธรรมดา
ผีเสอ
ื้ กระดาแถบเพศกว ้าง
ผีเสอ
n/a
ื้ กระดาขอบมน
ผีเสอ
ื้ กระดาขอบหยัก
ผีเสอ
ื้ กระดาน ้อยมลายู
ผีเสอ
ื้ ลายหินอ่อนมลายู
ผีเสอ
ื้ ลายหินอ่อนปี กมน
ผีเสอ
ื้ ลายหินอ่อนสจ
ี าง
ผีเสอ

Entire Mottle
Dark Mottle
Forest Pierrot
Lesser Pierrot
Apefly
n/a

ื้ ลายหินอ่อนขอบเรียบ
ผีเสอ
ื้ ลายหินอ่อนสค
ี ล้า
ผีเสอ
้
ื
ผีเสอปี กใสจุดดา
ื้ หนอนพุทราเล็ก
ผีเสอ
ื้ ดักแด ้หัวลิง
ผีเสอ
n/a

Bright Sunbeam

ื้ สห
ี มากสุกปี กวาว
ผีเสอ

Malayan Sunbeam
White-beaked Sunbeam
Angled Sunbeam
Rounded Sunbeam

ื้ สห
ี มากสุกมลายู
ผีเสอ
ื้ สห
ี มากสุกงวงขาว
ผีเสอ
ื้ สห
ี มากสุกมุมหัก
ผีเสอ
้
ื
ี มากสุกปี กมน
ผีเสอสห

Narrow-banded Sunbeam
Parallel Sunbeam
Southern Sunbeam

ื้ สห
ี มากสุกลายเสน้
ผีเสอ
ื้ สห
ี มากสุกแถบขนาน
ผีเสอ
ื้ สห
ี มากสุกลายหยัก
ผีเสอ

Curetinae:
Curetis bulis bulis
Curetis bulis stigmata
Curetis santana malayica
Curetis felderi
Curetis acuta dentata
Curetis sperthis sperthis
Curetis sperthis metayei
Curetis insularis pseudoinsularis
Curetis freda
Curetis tagalica jopa
Curetis tagalica vietnamica

Curetis regula
Curetis saronis indosinica
Curetis saronis sumatrana

Regular Sunbeam
Sumatran Sunbeam

ื้ สห
ี มากสุกลายโค ้ง
ผีเสอ
ื้ สห
ี มากสุกอินโดจีน
ผีเสอ

Common Pierrot
Spotted Pierrot
Dark Pierrot

ื้ หนอนพุทราธรรมดา
ผีเสอ
ื้ หนอนพุทราลายจุด
ผีเสอ
ื้ หนอนพุทราสค
ี ล้า
ผีเสอ

Banded Blue Pierrot

ื้ หนอนพุทราแถบฟ้ า
ผีเสอ

Straight Pierrot

ื้ หนอนพุทราแถบตรง
ผีเสอ

Elbowed Pierrot

ื้ หนอนพุทราแถบหักศอก
ผีเสอ

Angled Pierrot
Chapman's Cupid
Indian Cupid
Tailed Cupid
Common Red Pierrot

ื้ หนอนพุทราเซลล์ขด
ผีเสอ
ี
ื้ กามเทพเหลือบฟ้ า
ผีเสอ
ื้ กามเทพอินเดีย
ผีเสอ
ื้ กามเทพหาง
ผีเสอ
ื้ กามเทพแดงธรรมดา
ผีเสอ

Broad Red Pierrot
Siam Babul Blue
Dark Cupid

ื้ กามเทพแดงแถบกว ้าง
ผีเสอ
ื้ กามเทพไทย
ผีเสอ
ื้ กามเทพดา
ผีเสอ

Black Spotted Cupid
Hedge Cupid
Forest Quaker

ื้ กามเทพจุดดา
ผีเสอ
ื้ ฟ้ ายอดดอย
ผีเสอ
ื้ ดาจุดขอบ
ผีเสอ

Felder's Hedge Blue

ื้ ฟ้ าเฟลเดอร์
ผีเสอ

Common Quaker
Malayan
Three-spotted Hedge Blue
White-banded Hedge Blue
Dark-bordered Hedge Blue
Long-winged Hedge Blue
Metallic Hedge Blue
Common Hedge Blue

ื้ ขอบไร ้จุด
ผีเสอ
ื้ มลายา
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าพุม
ผีเสอ
่ มุมสามจุด
ื้ ฟ้ าพุม
ผีเสอ
่ กลางปี กขาว
ื้ ฟ้ าพุม
ผีเสอ
่ ขอบปี กกว ้าง
ื้ ฟ้ าพุม
ผีเสอ
่ ขอบปี กยาว
ื้ ฟ้ าพุม
ผีเสอ
่ โลหะ
ื้ ฟ้ าพุม
ผีเสอ
่ ธรรมดา

Hampson's Hedge Blue
Pale Hedge Blue
Narrow-bordered Hedge Blue
Cyma Hedge Blue
Bicoloured Hedge Blue
Albocerulean
Jyntea Hedge Blue
n/a
Plain Hedge Blue

ื้ ฟ้ าพุม
ผีเสอ
่ แถวจุดโค ้ง
้
ื
ผีเสอฟ้ าพุม
่ ขอบปี กจาง
ื้ ฟ้ าพุม
ผีเสอ
่ ขอบปี กแคบ
ื้ ฟ้ าพุม
ผีเสอ
่ ไซมา
ื้ ฟ้ าพุม
ผีเสอ
่ สองส ี
ื้ ฟ้ าพุม
ผีเสอ
่ ปี กหลังขาว
ื้ ฟ้ าพุม
ผีเสอ
่ จินเทีย
n/a
ื้ ฟ้ าพุม
ผีเสอ
่ ลิมบาตา

Margined Hedge Blue

ื้ ฟ้ าพุม
ผีเสอ
่ ขอบดา

Swinhoe's Hedge Blue

ื้ ฟ้ าพุม
ผีเสอ
่ สวินโฮ

Polyommatinae:
Castalius rosimon rosimon
Tarucus callinara
Tarucus waterstradti dharta
Tarucus waterstradti vileja
Discolampa ethion ethion
Discolampa ethion thalimar
Caleta roxus roxana
Caleta roxus pothus
Caleta elna noliteia
Caleta elna elvira
Caleta decidia decidia
Everes argiades diporides
Everes lacturnus rileyi
Everes huegelii dipora
Talicada nyseus burmana
Talicada nyseus machbethi
Talicada metana
Azanus urios
Tongeia potanini umbriel
Tongeia potanini glycon
Tongeia ion ion
Bothrinia chennelli celastroides
Pithecops corvus corvus
Pithecops corvus correctus
Lycaenopsis haraldus haraldus
Lycaenopsis haraldus renonga
Neopithecops zalmora zalmora
Megisba malaya sikkima
Cebrella pellecebra pellecebra
Lestranicus transpectus
Plautella cossaea pambui
Callenya lenya lenya
Callenya melaena melaena
Acytolepis puspa gisca
Acytolepis puspa lambi
Acytolepis lilacea indochinensis
Udara dilecta dilecta
Udara placidula howarthi
Udara cyma cyma
Udara selma cerima
Udara albocaerulea albocaerulea
Celastrina argiolus iynteana
Celastrina hersilia sudjaii
Celastrina lavendularis limbata
Celastrina lavendularis isabella
Celatoxia marginata marginata
Celatoxia marginata splendens
Monodontides musina musinoides

Zizina otis sangra
Zizina otis lampa
Zizeeria maha maha
Zizeeria karsandra
Zizula hylax hylax
Zizula hylax pygmaea
Famegana alsulus eggletoni
Chilades putli
Chilades trochylus orientalis
Chilades lajus lajus
Chilades lajus tavoyanus
Chilades pandava pandava
Euchrysops cnejus cnejus
Catochrysops strabo strabo
Catochrysops panormus exiguus
Leptotes plinius
Lampides boeticus
Jamides bochus bochus
Jamides bochus nabonassar
Jamides celeno aelianus
Jamides celeno celeno
Jamides pura pura
Jamides malaccanus malaccanus
Jamides parasaturata paramalaccanus
Jamides philatus subditus
Jamides talinga
Jamides caeruleus caeruleus
Jamides caeruleus somnuki
Jamides elpis pseudelpis
Jamides alecto alocina
Jamides alecto ageladas
Jamides ferrari evansi
Jamides virgulatus nisanca
Jamides abdul abdul
Jamides cyta minna
Nacaduba angusta albida
Nacaduba angusta kerriana
Nacaduba pactolus continentalis
Nacaduba pactolus odon
Nacaduba pendleburyi pendleburyi
Nacaduba solta
Nacaduba hermus nabo
Nacaduba hermus swatipa
Nacaduba subperusia lysa
Nacaduba pavana vajuva
Nacaduba sanaya elioti
Nacaduba kurava euplea
Nacaduba kurava nemana
Nacaduba beroe gythion
Nacaduba berenice aphya
Nacaduba berenice icena
Nacaduba calauria malayica
Nacaduba kirtoni
Nacaduba russelli

Lesser Grass Blue

ื้ ฟ้ าดอกหญ ้า
ผีเสอ

Pale Grass Blue
Dark Grass Blue
Tiny Grass Blue

ื้ ฟ้ าเซลล์จด
ผีเสอ
ุ ป่ าสูง
ื้ ฟ้ าเซลล์จด
ี ล้า
ผีเสอ
ุ สค
ื้ ฟ้ าจุดขอบ
ผีเสอ

Black-spotted Grass Blue
Small Grass Jewel
Large Grass Jewel
Lime Blue

ื้ ฟ้ าจุดดา
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าขอบประกายเล็ก
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าขอบประกายใหญ่
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าหนอนมะนาว
ผีเสอ

Plain Cupid
Gram Blue
Forget-me-not
Silver Forget-me-not
Zebra Blue
Peablue (Bean Butterfly)
Dark Cerulean

ื้ ฟ้ าหิง่ ห ้อยสค
ี ล้า
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าหิง่ ห ้อยสจ
ี าง
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าดอกถั่วธรรมดา
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าดอกถั่วสเี งิน
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าลาย
ผีเสอ
ื้ หนอนถั่ว
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าวาวสค
ี ล้า
ผีเสอ

Common Cerulean

ื้ ฟ้ าวาวสต
ี า่ งฤดู
ผีเสอ

White Cerulean
Malacca Cerulean
Glassy Cerulean
Burmese Cerulean
Lesser Cerulean
Royal Cerulean

ื้ ฟ้ าวาวปี กใส
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าวาวมะละกา
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าวาวปี กใสเล็ก
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าวาวพม่า
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าวาวเล็ก
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าวาวโลหะ
ผีเสอ

Glistening Cerulean
Metallic Cerulean

ื้ ฟ้ าวาวประกาย
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าวาวใหญ่
ผีเสอ

Ferrar's Cerulean
Dusky Cerulean
Abdul Cerulean
Bordered Cerulean
White Lineblue

ื้ ฟ้ าวาวปี กแหลม
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าวาวสค
ี ราม
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าวาวอับดุล
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าวาวขอบคล้า
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าขีดสเี่ มียขาว
ผีเสอ

Large Fourline Blue

ื้ ฟ้ าขีดสใี่ หญ่
ผีเสอ

n/a
n/a
Pale Fourline Blue

n/a
n/a
ื้ ฟ้ าขีดสส
ี่ จี่ าง
ผีเสอ

Violet Fourline Blue
Small Fourline Blue
Jewel Fourline Blue
Transparent Sixline Blue

ื้ ฟ้ าขีดสม
ี่ ว่ ง
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าขีดสเี่ ล็ก
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าขีดสป
ี่ ระกาย
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าขีดหกปี กจาง
ผีเสอ

Opaque Sixline Blue
Rounded Sixline Blue

ื้ ฟ้ าขีดหกปี กขุน
ผีเสอ
่
ื้ ฟ้ าขีดหกปี กมน
ผีเสอ

ื้ ฟ้ าขีดหกเข ้มมลายู
Dark Malayan Sixline Blue
ผีเสอ
n/a
n/a
้ื ฟ้ าขีดหกสค
ี ล้า
Dark Submarginal Sixline Blue ผีเสอ

Ionolyce helicon merguiana
Prosotas aluta coelestis
Prosotas aluta nanda
Prosotas nelides
Prosotas bhutea bhutea
Prosotas gracilis ni
Prosotas nora ardates
Prosotas nora superdates
Prosotas pia marginata
Prosotas dubiosa indica
Prosotas dubiosa lumpura
Prosotas noreia hampsoni
Prosotas lutea sivoka
Catopyrops ancyra aberrans
Petrelaea dana dana
Una usta usta
Orthomiella rantaizana rovorea
Orthomiella pontis pontis
Niphanda cymbia cymbia
Niphanda tessellata tessellata
Niphanda asialis
Anthene emolus emolus
Anthene emolus goberus
Anthene lycaenina lycambes
Anthene lycaenina miya
Anthene licates dusuntua
Caerulea coeligena chengmaica

Pointed Lineblue
Barred Lineblue

ื้ ฟ้ าขีดปี กแหลม
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าขีดหกลายเข ้ม
ผีเสอ

n/a
Bhutea Lineblue
Dark-based Lineblue
Common Lineblue

n/a
ื้ ฟ้ าขีดหกแถบสน
ั้
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าขีดหกโคนปี กดา
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าขีดหกโนรา
ผีเสอ

Margined Lineblue
Tailless Lineblue

ื้ ฟ้ าขีดหกขอบหนา
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าขีดหกหางกุด
ผีเสอ

White-tipped Lineblue
Banded Lineblue
Felder's Lineblue
Dingy Lineblue
Singleton
Chinese Straight-wing Blue
Burmese Straight-wing Blue
Small Pointed Pierrot
Large Pointed Pierrot
White-banded Pierrot
Common Ciliate Blue

ื้ ฟ้ าขีดหกปลายขาว
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าขีดหกลายแถบ
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าเฟลเดอร์
ผีเสอ
ื้ ลายเลอะ
ผีเสอ
ื้ ฟ้ ายูน่า
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าปี กตรงจีน
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าปี กตรงพม่า
ผีเสอ
ื้ ม่วงปี กแหลมเล็ก
ผีเสอ
ื้ ม่วงปี กแหลมใหญ่
ผีเสอ
ื้ ม่วงปี กแหลมแถบขาว
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าขอบขนธรรมดา
ผีเสอ

Pointed Ciliate Blue

ื้ ฟ้ าขอบขนปี กจุด
ผีเสอ

White Ciliate Blue
Large-spot Blue

ื้ ฟ้ าขอบขนขีดขาว
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าจุดใหญ่
ผีเสอ

Golden Sapphire
Dusky Sapphire
Naga Sapphire
Common Purple Sapphire

ื้ ขมิน
ผีเสอ
้ กับปูนแถบทอง
ื้ ขมิน
ี ัว
ผีเสอ
้ กับปูนสม
n/a
ื้ ขมิน
ผีเสอ
้ กับปูนธรรมดา

Indian Purple Sapphire
Restricted Purple Sapphire

ื้ ขมิน
ผีเสอ
้ กับปูนอินเดีย
ื้ ขมิน
ผีเสอ
้ กับปูนแถบแคบ

Orange Greenline
Green Hairstreak
Angle-wing Hairstreak
Mackwood's Hairstreak
n/a
Large-spot White

ื้ มรกตสมขี
้ ดเขียว
ผีเสอ
ื้ เสนมรกตเขี
้
ผีเสอ
ยว
้
ื
้
ผีเสอเสนมรกตปี กมุมหัก
ื้ เสนมรกตแม็
้
ผีเสอ
ควูด
n/a
ื้ ขาวจุดใหญ่
ผีเสอ
ื้ เสนมรกตอิ
้
ผีเสอ
นทนนท์
ื้ เสนมรกตเขาคาบรู
้
ผีเสอ
ื้ เสนมรกตโฮวาท
้
ผีเสอ
ื้ เสนมรกตพาโอนา
้
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อมดเลีย
ผีเสอ
้ ง
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อแถบขวางยาว
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อดรูสส ์
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อจุดทอง
ผีเสอ

Lycaeninae:
Heliophorus brahma mogoka
Heliophorus eventa
Heliophorus kohimensis
Heliophorus epicles latilimbata
Heliophorus epicles tweediei
Heliophorus indicus
Heliophorus ila nolus

Theclinae:
Hypochrysops coelisparsus kerri
Novasatsuma oppocoenosa
Pamela dudgeonii
Satyrium mackwoodi
Satyrium yangi
Ussuriana michaelis kham
Chrysozephyrus inthanonensis
inthanonensis
Chrysozephyrus kabrua philipi
Chrysozephyrus disparatus inthanonius
Shirozuozephyrus paona ssp
Arhopala centaurus nakula
Arhopala amantes amatrix
Arhopala similis
Arhopala kinabala

Inthanon Green Hairstreak
Kabru Hairstreak
Howarth's Hairstreak
Paona Hairstreak
Common Oakblue
Large Oakblue
Druce's Oakblue
Golden-spotted Oakblue

Arhopala ijanensis
Arhopala anthelus anthea
Arhopala anthelus grahami
Arhopala achelous achelous
Arhopala anarte anarte
Arhopala dispar dispar
Arhopala varro varro
Arhopala varro selama
Arhopala camdeo
Arhopala camdana
Arhopala opalina opalina
Arhopala opalina azara
Arhopala hellada ozana
Arhopala belphoebe belphoebe
Arhopala myrzala conjuncta
Arhopala myrzala lammas
Arhopala bazaloides bazaloides
Arhopala hypomuta hypomuta
Arhopala aedias meritatas
Arhopala aedias agnis
Arhopala epimuta elsiei
Arhopala epimuta epiala
Arhopala atosia malayana
Arhopala atosia jahara
Arhopala lurida lurida
Arhopala agesilaus gesa
Arhopala avatha avatha
Arhopala allata pandora
Arhopala allata atarana
Arhopala khamti
Arhopala oenea
Arhopala delta
Arhopala amphimuta milleriana
Arhopala amphimuta amphimuta
Arhopala major major
Arhopala norda ronda
Arhopala moolaiana maya
Arhopala moolaiana yajuna
Arhopala kurzi
Arhopala zylda elioti
Arhopala avathina avathina
Arhopala muta merguiana
Arhopala muta maranda
Arhopala moorei busa
Arhopala metamuta metamuta
Arhopala perimuta perimuta
Arhopala perimuta regina
Arhopala antimuta antimuta
Arhopala inornata inornata
Arhopala democritus democritus
Arhopala democritus lycaenaria
Arhopala elopura dama
Arhopala pseudomuta ariavana
Arhopala ariana ariana

White-banded Oakblue
Anthelus Bushblue

ื้ ฟ้ าไม ้ก่อแถบขาว
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อจุดเข ้ม
ผีเสอ

n/a
Magnificent Oakblue
Frosted Oakblue
Upright-band Oakblue

n/a
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อพืน
ผีเสอ
้ เรียบ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อเมืองหนาว
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อจุดแถวตัง้
ผีเสอ

Lilac Oakblue
Moonstone Oakblue
Opal Oakblue

ื้ ฟ้ าไม ้ก่อม่วงแดง
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อคอร์เบ็ต
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อโอปอล
ผีเสอ

Long-banded Oakblue
n/a
Malayan Oakblue

ื้ ฟ้ าไม ้ก่อ แถบยาว
ผีเสอ
n/a
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อมลายู
ผีเสอ

Tamil Oakblue
Violet Oakblue
Large Metallic Oakblue

ื้ ฟ้ าไม ้ก่อทมิฬ
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อจุดเรียง
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อวาวใหญ่
ผีเสอ

Tailless Disc Oakblue

ื้ ฟ้ าไม ้ก่อวาวกลางหางกุด
ผีเสอ

Tailed Disc Oakblue

ื้ ฟ้ าไม ้ก่อวาวกลางหางเดี่
ผีเสอ

Lesser Disc Oakblue
Corbet Dull Oakblue
Niceville's Dull Oakblue
Rosy Oakblue

ื้ ไม ้ก่อฟ้ าวาวกลางเล็ก
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อมัวคอร์เบ็ต
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อมัวนิสวิลล์
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อสก
ี ห
ผีเสอ
ุ ลาบ

Doherty's Dull Oakblue
Hewitson's Dull Oakblue
Deltal Dull Oakblue
Broad Yellow Oakblue

ื้ ฟ้ าไม ้ก่อมัวโดเฮอที
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อมัวฮวิ วิตสน
ั
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อมัวสน
ั ดอน
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อเหลืองปี กกว ้าง
ผีเสอ

Major Yellow Oakblue
Langkawi Yellow Oakblue
Pale Yellow Oakblue

ื้ ฟ้ าไม ้ก่อเหลืองเมเจอร์
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อเหลืองลังกาวี
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อเหลืองจาง
ผีเสอ

n/a
Rounded Yellow Oakblue
Lunulate Yellow Oakblue
Mutal Oakblue

n/a
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อเหลืองลายกลม
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อเหลืองจุดเสย
ี้
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อเปลีย
ผีเสอ
่ น

Moore's Oakblue
Bicolour Oakblue
Yellow-disc Oakblue

ื้ ฟ้ าไม ้ก่อนายมัวร์
ผีเสอ
ื้ ไม ้ก่อสองส ี
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อแถบเหลือง
ผีเสอ

Small Tailless Oakblue
Brown Tornal Oakblue
White-dot Oakblue

ื้ ฟ้ าไม ้ก่อเล็กหางกุด
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อมุมสต
ี าล
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อกระขาว
ผีเสอ

Yellow Tailed Oakblue
Raffles's Oakblue
Pinkish-washed Oakblue

ื้ ฟ้ าไม ้ก่อเหลืองหางเรียว
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อนาโชค
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อฉาบชมพู
ผีเสอ

Arhopala ariana wilcocksi
Arhopala arianaga
Arhopala alitaeus mirabella
Arhopala aida aida
Arhopala ace arata
Arhopala atrax
Arhopala alax
Arhopala agrata binghami
Arhopala agrata agrata
Arhopala aurelia
Arhopala selta selta
Arhopala phaenops sandakani
Arhopala milleri
Arhopala sublustris ralanda
Arhopala sublustris ridleyi
Arhopala evansi
Arhopala phanda phanda
Arhopala aroa esava
Arhopala normani
Arhopala nicevillei
Arhopala cleander regia
Arhopala cleander aphadantas
Arhopala athada athada
Arhopala athada apha
Arhopala silhetensis silhetensis
Arhopala silhetensis adorea
Arhopala zambra zambra
Arhopala agaba
Arhopala vihara hirava
Arhopala paralea
Arhopala buddha cooperi
Arhopala arvina aboe
Arhopala arvina adalitas
Arhopala rama ramosa
Arhopala comica
Arhopala paramuta paramuta
Arhopala alaconia media
Arhopala barami woodii
Arhopala barami penanga
Arhopala alesia sacharja
Arhopala agelastus perissa
Arhopala agelastus agelastus
Arhopala labuana
Arhopala wildeyana havea
Arhopala asinarus asinarus
Arhopala asinarus tonguva
Arhopala asopia
Arhopala aeeta
Arhopala epimete duessa
Arhopala bazalus teesta
Arhopala bazalus zalinda
Arhopala singla
Arhopala horsfieldi eurysthenes
Arhopala horsfieldi basiviridis

n/a
Purple Broken-band Oakblue
White-stained Oakblue
Tytler's Dull Oakblue
Indian Oakblue
Silky Oakblue
de Niceville's Dull Oakblue

n/a
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อลายหักจุดเด่น
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อเคลือบขาว
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อทิตเลอร์
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่ออินเดีย
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อสไี หม
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อนิสวิลล์
ผีเสอ

Grey-washed Oakblue
Reddish-brown Oakblue
Sumatran Oakblue
Indigo Oakblue
Bright Oakblue

ื้ ฟ้ าไม ้ก่อเคลือบสเี ทา
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อสต
ี าลแดง
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อเหลืองสุมาตรา
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อสค
ี ราม
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อประกายสด
ผีเสอ

Kalimantan Oakblue
Golden Oakblue
Deep-purple Oakblue
Norman's Oakblue
Large-spotted Oakblue
Large Mergui Oakblue

ื้ ฟ้ าไม ้ก่อกาลิมันตัน
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อประกายทอง
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อม่วงเข ้ม
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อนอร์แมน
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อจุดใหญ่
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อมะริด
ผีเสอ

Vinous Oakblue

ื้ ฟ้ าไม ้ก่อม่วงองุน
ผีเสอ
่
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อม่วงองุน
ผีเสอ
่
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อเมืองซล
ิ เฮด
ผีเสอ

Sylhet Oakblue

ื้ ฟ้ าไม ้ก่อแซมบรา
Zambra Oakblue
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่ออะกาบ ้า
Purple-glazed Oakblue
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อใหญ่จด
Large Spotted Oakblue
ผีเสอ
ุ เด่น
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อขีดเฉียง
Glazed Oakblue
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อพุทธ
Buddha Oakblue
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อม่วงตาลหางกุด
Purple-brown Tailless Oakblueผีเสอ
Dark Himalayan Oakblue
Comic Oakblue
Hooked Oakblue
Patchy Oakblue
Wood's Oakblue

ื้ ฟ้ าไม ้ก่อหิมาลัยคล้า
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อโคมิค
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อปี กโค ้ง
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อปื้ นขาว
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อวู ้ด
ผีเสอ

ื้ ฟ้ าไม ้ก่อสจ
ี างหาง
Pale Pallid Oakblue
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อขอบเขียวไร ้หาง
Green-edged Tailless Oakblue ผีเสอ

Plain Tailless Oakblue
Dawnas Tailless Oakblue
Violet-disc Oakblue
Powdered Oakblue

ื้ ฟ้ าไม ้ก่อลาบวน
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อขาวลายคลืน
ผีเสอ
่
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อแถบหนา
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อแถบหนา
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อสพ
ี น
ผีเสอ
ื้ จางไร ้หา
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อกะเหรีย
ผีเสอ
่ งไร ้หา
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อกลางม่วงแถบจาง
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อแถบขวางสน
ั้
ผีเสอ

Pointed Oakblue
Peacock Oakblue

ื้ ฟ้ าไม ้ก่อเขียวใต ้เหลือง
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อเขียวมุมตา่
ผีเสอ

Labuan Oakblue
White-wavy Oakblue
Broad-banded Oakblue

Arhopala eumolphus eumolphus
Arhopala eumolphus maxwelli
Arhopala hellenore hellenore
Arhopala corinda corestes
Arhopala corinda acestes
Arhopala aurea
Arhopala trogon
Arhopala birmana birmana
Arhopala paraganesa zephyretta
Arhopala paraganesa mendava
Arhopala ammonides ammonides
Arhopala ammonides ssp.
Arhopala ammon ammon
Arhopala ariel
Arhopala aberrans
Arhopala fulla ignara
Arhopala fulla intaca
Flos abseus indica
Flos abseus ophiala
Flos diardi diardi
Flos diardi capeta
Flos fulgida fulgida
Flos fulgida singhapura
Flos anniella artegal
Flos anniella anniella
Flos apidanus ahamus
Flos areste
Flos adriana
Flos asoka
Flos morphina morphina
Thaduka multicaudata multicaudata
Mahathala ameria ameria
Mahathala ariadeva burmana
Mahathala ariadeva ariadeva
Apporasa atkinsoni
Semanga superba siamensis
Semanga superba deliciosa
Mota massyla
Surendra quercetorum quercetorum
Surendra vivarna amisena
Surendra florimel
Zinaspa todara karennia
Zinaspa todara ssp.
Iraota timoleon timoleon
Iraota timoleon wickii
Iraota rochana boswelliana
Iraota rochana pandra
Iraota rochana masashimaruyamai
Iraota distanti distanti
Amblypodia narada taooana
Amblypodia anita anita
Amblypodia anita parva
Spindasis vulcanus tavoyanus
Spindasis maximus

Common Green Oakblue

ื้ ฟ้ าไม ้ก่อเขียวธรรมดา
ผีเสอ

Pointed Green Oakblue
Ultramarine Oakblue

ื้ ฟ้ าไม ้ก่อเขียวปี กแหลม
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อสน
ี ้ าทะเล
ผีเสอ

Long-celled Oakblue
Green-suffused Oakblue
Burmese Bushblue
Dusky Bushblue

ื้ ฟ้ าไม ้ก่อเซลล์ปีกหลังยา
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อเขียวผสม
ผีเสอ
ื้ จุดขาวพม่า
ผีเสอ
ื้ จุดขาวลายเรียง
ผีเสอ

Dark Bushblue

ื้ จุดขาวสค
ี ล้า
ผีเสอ

Malayan Bushblue
Chocolate Bushblue
Pale Bushblue
Spotless Oakblue

ื้ จุดขาวมลายู
ผีเสอ
ื้ จุดขาวสต
ี าลไหม ้
ผีเสอ
ื้ จุดขาวสจ
ี าง
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าไม ้ก่อลายขีด
ผีเสอ

Aberrant Plushblue

ื้ ฟ้ าไม ้ก่อจุดขาวแปลก
ผีเสอ

Bifid Plushblue

ื้ ฟ้ าลายแปลกสองแฉก
ผีเสอ

Shining Plushblue

ื้ ฟ้ าลายแปลกแฉกเดียว
ผีเสอ

Darky Plushblue

ื้ ฟ้ าลายแปลกสค
ี ล้า
ผีเสอ

Plain Plushblue
Tailless Plushblue
Variegated Plushblue
Spangled Plushblue
Plain Plushblue
Many-tailed Oakblue
Falcate Oakblue
Malayan Falcate Oakblue
Crenulate Oakblue
Red-edge

ื้ ฟ้ าลายแปลกป่ าตา่
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าลายแปลกหางกุด
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าลายแปลกจุดเปรอะ
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าลายแปลกอโศก
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าลายแปลกเรียบ
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าหางสาม
ผีเสอ
ื้ ขอบเว ้าเรียบ
ผีเสอ
ื้ ขอบเว ้าเรียบมาเลย์
ผีเสอ
ื้ ขอบเว ้าเรียบมาเลย์
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าขอบเว ้าปี กหยัก
ผีเสอ
ื้ ป้ ายแดง
ผีเสอ

Saffron
Common Acacia Blue
Green-scaled Acacia Blue
Steely Acacia Blue
Silver-streak Acacia Blue

ื้ ม่วงคาฝอย
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าอะเคเซย
ี ธรรมดา
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าอะเคเซย
ี ชายเขียว
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าอะเคเซย
ี สเี หล็ก
ผีเสอ
ื้ ฟ้ าอะเคเซย
ี ขีดเงิน
ผีเสอ

Silver-streak Blue

ื้ ฟ้ าขีดเงินแถบสน
ั้
ผีเสอ

Scarce Silverstreak Blue

ื้ ขีดเงินแถบยาว
ผีเสอ

Malayan Silverstreak Blue
Blue Leaf Blue
Purple Leaf Blue

ื้ ขีดเงินมลายู
ผีเสอ
ื้ ม่วงใบไม ้ใหญ่
ผีเสอ
ื้ ม่วงใบไม ้
ผีเสอ

Common Silverline
Karen Silverline

ื้ ลายขีดเงินภูเขา
ผีเสอ
ื้ ลายขีดเงินกระเหรีย
ผีเสอ
่ ง

Spindasis rukma
Spindasis learmondi
Spindasis evansi ayuthia
Spindasis syama peguanus
Spindasis syama terana
Spindasis lohita himalayanus
Spindasis lohita senama
Spindasis seliga seliga
Spindasis seliga ssp. nov
Spindasis miyamotoi
Spindasis vixinga davidsoni
Spindasis leechi arooni
Spindasis masaeae
Catapaecilma elegans zephyria
Catapaecilma major albicans
Catapaecilma major emas
Catapaecilma subochrea
Drina donina donina
Drina donina usira
Drina maneia
Neomyrina nivea hiemalis
Loxura atymnus continentalis
Loxura atymnus fuconius
Loxura cassiopeia cassiopeia
Yasoda tripunctata tripunctata
Yasoda tripunctata atrinotata
Yasoda pita dohertyi
Yasoda androconifera
Eooxylides tharis distanti
Thamala marciana marciana
Thamala marciana miniata
Thamala marciana sarupa
Thamala marciana petrella
Cheritra freja evansi
Cheritra freja freja
Ticherra acte acte
Ticherra acte liviana
Ritra aurea volumnia
Drupadia ravindra boisduvalii
Drupadia ravindra moorei
Drupadia rufotaenia archbaldi
Drupadia rufotaenia rufotaenia
Drupadia theda fabricii
Drupadia theda renonga
Drupadia theda thesmia
Drupadia niasica scudderii
Drupadia estella nicevillei
Drupadia estella semperna
Drupadia scaeva cooperi
Drupadia scaeva melisa
Drupadia scaeva scaeva
Drupadia cinesoides
Drupadia johorensis
Ahmetia achaja

Silver-red Silverline
Pale-banded Silverline
Evan's Silverline
Club Silverline

ื้ ลายขีดเงินขีดแดง
ผีเสอ
ื้ ลายขีดเงินแถบจาง
ผีเสอ
ื้ ลายขีดเงินอีฟเเวน
ผีเสอ
ื้ ลายขีดเงินกระบอง
ผีเสอ

Long-banded Silverline

ื้ ลายขีดเงินลายขอ
ผีเสอ

ื้ ลายขีดเงินลายขอใหญ่
Large Long-banded Silverline ผีเสอ
n/a
Aberrant Silverline
Aroon's Silverline
Masae's Silverline
Common Tinsel
Grey Tinsel

n/a
ื้ ลายขีดเงินลายแปลก
ผีเสอ
ื้ ลายขีดเงินอรุณ
ผีเสอ
ื้ ลายขีดเงินมาแซ
ผีเสอ
ื้ แวววาวธรรมดา
ผีเสอ
ื้ แวววาวเทา
ผีเสอ

Yellow Tinsel
Brown Yam

ื้ แวววาวc
ผีเสอ
ื้ หนอนกลอยสต
ี าล
ผีเสอ

Blue Yam
Great White Imperial
Common Yamfly

ื้ หนอนกลอยสฟ
ี ้า
ผีเสอ
ื้ หางริว้ ขาวใหญ่
ผีเสอ
ื้ แสดหางยาว
ผีเสอ

Malayan Yamfly
Three-spot Yamfly

ื้ แสดหางยาวมลายู
ผีเสอ
ื้ แสดหางสามจุด
ผีเสอ

Malayan Branded Yamfly
Fruhstorfer's Yamfly
Branded Imperial
Cardinal

ื้ แสดแถบเพศมลายู
ผีเสอ
ื้ แสดแถบเพศอินโดจีน
ผีเสอ
ื้ ตาลแดงหางแต ้ม
ผีเสอ
ื้ สุรย
ผีเสอ
ิ ัน

Common Imperial

ื้ ขาวหางริว้
ผีเสอ

Blue Imperial

ื้ ขมิน
ผีเสอ
้ หางริว้

Orange Imperial
Common Posy

ื้ แสดหางริว้
ผีเสอ
ื้ แต ้มแสดธรรมดา
ผีเสอ

Lesser Posy

ื้ แต ้มแสดเล็ก
ผีเสอ

Dark Posy

ื้ แต ้มแสดสค
ี ล้า
ผีเสอ

Intermediate Posy
White-Craved Posy

ื้ แต ้มแสดกลาง
ผีเสอ
ื้ แต ้มแสดลายฉลุขาว
ผีเสอ

Blue Posy

ื้ แต ้มแสดสฟ
ี ้า
ผีเสอ

Circular-branded Posy
Johor Posy
Siamese Onyx

ื้ แต ้มแสดแถบเพศกลม
ผีเสอ
ื้ แต ้มแสดยะโฮร์
ผีเสอ
ื้ ม่วงสยาม
ผีเสอ

Horaga onyx onyx
Horaga onyx sardonix
Horaga syrinx moulmeina
Horaga syrinx maenala
Horaga amethysta purpurescens
Horaga chalcedonyx ssp.
Horaga albimacula ssp.
Dacalana vidura azyada
Dacalana burmana
Dacalana sinhara sinhara
Dacalana penicilligera
Dacalana inorthodoxa
Dacalana cotys
Dacalana cremera ricardi
Pratapa deva lila
Pratapa deva relata
Pratapa icetas extensa
Pratapa icetoides icetoides
Pratapa icetoides calculis
Creon cleobis cleobis
Creon cleobis queda
Tajuria dominus dominus
Tajuria culta
Tajuria yajna ellisi
Tajuria yajna selangorana
Tajuria megistia thria
Tajuria maculata
Tajuria cippus cippus
Tajuria cippus maxentius
Tajuria luculenta taorana
Tajuria illurgis illurgis
Tajuria illurgioides
Tajuria mantra mantra
Tajuria ister ister
Tajura ister tussis
Tajuria deudorix ingeni
Tajuria albiplaga albiplaga
Tajuria sekii
Tajuria berenis larutensis
Tajuria isaeus tyro
Tajuria isaeus verna
Tajuria diaeus diaeus
Tajuria melastigma
Bullis buto buto
Bullis stigmata
Britomartis cleoboides cleoboides
Purlisa gigantea gigantea
Rachana jalindra indra
Rachana jalindra burbona
Jacoona anasuja nigerrima
Jacoona anasuja paulina
Jacoona anasuja anasuja
Neocheritra amrita amrita
Neocheritra fabronia fabronia

Common Onyx

ื้ ม่วงสามหาง
ผีเสอ

Ambon Onyx

ื้ ฟ้ าสามหาง
ผีเสอ

Purple Onyx
n/a
Violet Onyx
Medium-branded Royal
Burmese Tufted Royal
Long-branded Royal
Assam Tufted Royal
n/a
White-banded Royal
Orange-stripe Royal
White Royal

ื้ ม่วงสามหางจุดขาว
ผีเสอ
n/a
n/a
ื้ หางคูป
ผีเสอ
่ ี กพูก
่ ลาง
ื้ หางคูพ
ผีเสอ
่ ข
ู่ นพม่า
ื้ หางคูพ
ผีเสอ
่ ข
ู่ นยาว
ื้ หางคูพ
ั
ผีเสอ
่ ข
ู่ นอัสสม
n/a
ื้ หางคูแ
ผีเสอ
่ ถบขาวกว ้าง
้
ื
ผีเสอหางคูโ่ คนขีดสม้
ื้ หางคูข
ผีเสอ
่ นขาว

Dark Blue Royal
Smoky Blue Royal

ื้ หางคูส
ี ้ าสด
ผีเสอ
่ ฟ
ื้ หางคูฟ
ผีเสอ
่ ้ ามัว

Broad-tail Royal

ื้ หางคูห
ผีเสอ
่ างกว ้าง

Black Branded Royal
n/a
Chestnut and Black Royal

ื้ หางคูแ
ผีเสอ
่ ถบเพศดา
n/a
ื้ หางคูต
ผีเสอ
่ าลแดงดา

Orange and Black Royal
Spotted Royal
Peacock Royal

ื้ หางคูใ่ ต ้สม้
ผีเสอ
ื้ หางคูล
ผีเสอ
่ ายจุด
ื้ หางคูห
ผีเสอ
่ นอนกาฝาก

ื้ หางคูจ
Chinese Royal
ผีเสอ
่ น
ี
ื้ หางคูข
Double-spot Royal
ผีเสอ
่ าว
ื้ หางคูข
Scarce White Royal
ผีเสอ
่ าวโคนปี กจุด
ื้ หางคูเ่ ฟลเดอร์
Large Branded Royal or Felder'sผีเRoyal
สอ
ื้ หางคูโ่ คนปี กสม้
Uncertain Royal
ผีเสอ
Flash Royal
Pallid Royal
Vietnamese Royal
Larut's Royal
Bornean Royal

ื้ หางคูฟ
ผีเสอ
่ ้ าวาว
ื้ หางคูจ
ผีเสอ
่ ด
ุ วงสม้
ื้ หางคูเ่ วียดนาม
ผีเสอ
ื้ หางคูเ่ มืองลารุต
ผีเสอ
ื้ หางคูบ
ผีเสอ
่ อร์เนียว

Straight-lined Royal
Branded Royal
Baby Royal
Small Branded Royal
Azure Royal
Giant Imperial
Banded Royal

ื้ หางคูเ่ สนตรง
้
ผีเสอ
ื้ หางคูแ
ผีเสอ
่ ถบเพศใหญ่
ื้ หางคูเ่ บบี้
ผีเสอ
ื้ หางคูแ
ผีเสอ
่ ถบเพศเล็ก
ื้ หางคูฟ
ผีเสอ
่ ้ าหนวดตุ ้ม
ื้ ฟ้ ายักษ์
ผีเสอ
ื้ หางคูแ
ผีเสอ
่ ถบหนา

Great Imperial

ื้ หางริว้ ใหญ่
ผีเสอ

Common Grand Imperial
Pale Grand Imperial

ื้ หางริว้ อมฤตธรรมดา
ผีเสอ
ื้ หางริว้ อมฤตสจ
ี าง
ผีเสอ

Mantoides gama gama
Mantoides gama maga
Manto hypoleuca terana
Charana mandarina mandarina
Charana mandarina splendida
Suasa lisides lisides
Suasa lisides madaura
Suasa lisides suessa
Cheritrella truncipennis
Remelana jangala ravata
Remelana jangala travana
Pseudotajuria donatana donatana
Pseudotajuria donatana arooni
Ancema ctesia ctesia
Ancema blanka minturna
Ancema blanka blanka
Hypolycaena thecloides thecloides
Hypolycaena amabilis lisba
Hypolycaena merguia merguia
Hypolycaena merguia watsoni
Hypolycaena merguia skapane
Hypolycaena erylus himavantus
Hypolycaena erylus teatus
Hypolycaena balua gabrieli
Hypolycaena kina kina
Hypolycaena kina celastroides
Hypolycaena othona othona
Hypolycaena othona semanga
Hypolycaena amasa amasa
Hypolycaena amasa maximinianus
Deudorix elioti
Deudorix epijarbas epijarbas
Deudorix staudingeri
Deudorix hypargyria hypargyria
Artipe eryx eryx
Virachola subguttata subguttata
Virachola subguttata malaya
Virachola perse perse
Virachola smilis smilis
Virachola isocrates
Virachola kessuma deliochus
Virachola refulgens
Virachola rubida
Sinthusa malika amata
Sinthusa nasaka amba
Sinthusa nasaka obscurata
Sinthusa chandrana grotei
Sinthusa virgo
Bindahara phocides phocides
Rapala domitia domitia
Rapala duma duma
Rapala pheretima petosiris
Rapala pheretima sequeira
Rapala suffusa suffusa

Distant's Imperial

ื้ หางริว้ ดิสแทนท์
ผีเสอ

Green Imperial
Mandarin Blue

ื้ หางริว้ สเี ขียว
ผีเสอ
ื้ หางริว้ จีน
ผีเสอ

Red Imperial

ื้ หางริว้ แดง
ผีเสอ

Truncate Imperial
Chocolate Royal

ื้ ม่วงปี กตัด
ผีเสอ
ื้ หางคูต
ผีเสอ
่ าลไหม ้

Dawnas Royal
Bi-spot Royal
Silver Royal

ื้ หางคูส
ี มิน
ผีเสอ
่ ข
้
ื้ หางคูส
ี มิน
ผีเสอ
่ ข
้
ื้ หางคูจ
ผีเสอ
่ ด
ุ คู่
ื้ หางคูส
ผีเสอ
่ เี งิน

Brown Tit
Violet Tit
Purple Tit

ื้ พุม
ี าล
ผีเสอ
่ ไม ้สต
ื้ พุม
ผีเสอ
่ ไม ้ม่วงเข ้ม
ื้ พุม
ผีเสอ
่ ไม ้มะริด

Common Tit

ื้ พุม
ผีเสอ
่ ไม ้ธรรมดา

Red Tit
Blue Tit

ื้ หนอนกล ้วยไม ้สแ
ี ดง
ผีเสอ
ื้ หนอนกล ้วยไม ้สฟ
ี ้า
ผีเสอ

Orchid Tit

ื้ หนอนกล ้วยไม ้ป่ า
ผีเสอ

Fluffy Tit

ื้ หางพลิว้
ผีเสอ

Eliot's Cornelian
Common Cornelian
n/a
Scarce Cornelian
Green Flash
Spotted Guava Blue

ื้ หนอนลิน
ผีเสอ
้ จีเ่ อเลียต
ื้ หนอนลิน
ผีเสอ
้ จีธ
่ รรมดา
n/a
ื้ หนอนลิน
ผีเสอ
้ จีใ่ ต ้เทา
ื้ ใต ้ฉาบหยก
ผีเสอ
ื้ หนอนเจาะผลลายจุด
ผีเสอ

Large Guava Blue
Scarce Guava Blue
Common Guava Blue
Whiteline Guava Blue
Refulgent Flash
Tytler's Flash
Spotted Spark
Narrow Spark

ื้ หนอนเจาะผลสฟ
ี ้า
ผีเสอ
n/a
ื้ หนอนเจาะผลธรรมดา
ผีเสอ
ื้ หนอนเจาะผลขีดขาว
ผีเสอ
ื้ หนอนไม ้ผลสน
ี วล
ผีเสอ
ื้ หนอนเจาะผลพม่า
ผีเสอ
ื้ วาวครามใต ้จุด
ผีเสอ
ื้ วาวครามใต ้ขีด
ผีเสอ

Broad Spark
Pale Spark
Plane
Sulfur Flash
Abnormal Flash
Copper Flash

ื้ วาวครามจันทรา
ผีเสอ
ื้ วาวครามสจ
ี าง
ผีเสอ
ื้ กามะหยีห
ผีเสอ
่ างยาว
ื้ หนอนไม ้ผลใต ้เหลือง
ผีเสอ
ื้ หนอนไม ้ผลแปลก
ผีเสอ
ื้ หนอนไม ้ผลธรรมดา
ผีเสอ

Suffused Flash

ื้ หนอนไม ้ผลสเี ลียน
ผีเสอ

Rapala suffusa barthema
Rapala tara
Rapala damona
Rapala dieneces dieneces
Rapala hades
Rapala iarbus iarbus
Rapala rhodopis
Rapala manea schistacea
Rapala manea chozeba
Rapala scintilla scintilla
Rapala varuna orseis
Rapala rhoecus rhoecus
Rapala rhoecus intermedia
Rapala melida nicevillei
Rapala rectivitta
Rapala stirni
Rapala rosacea
Rapala nissa ranta
Araotes lapithis lapithis
Araotes lapithis uruwela
Sithon nedymond ismarus
Sithon nedymond nedymond

Branded Flash
Malayan Red Flash
Scarlet Flash
Myanmar Flash
Common Red Flash
Single-lined Red Flash
Slate Flash

n/a
ื้ หนอนไม ้ผลแดงมลายู
ผีเสอ
ื้ หนอนไม ้ผลแดงสม้
ผีเสอ
ื้ หนอนไม ้พม่า
ผีเสอ
ื้ หนอนไม ้ผลแดงธรรมดา
ผีเสอ
ื้ หนอนไม ้ผลแดงขีดเดียว
ผีเสอ
ื้ หนอนไม ้ผลสช
ี นวน
ผีเสอ

Scarce Shot Flash
Indigo Flash
Brilliant Flash

ื้ หนอนไม ้ผลสข
ี ม
ผีเสอ
ี้ ้า
้
ื
ี
ผีเสอหนอนไม ้ผลสน้ าเงิน
ื้ หนอนไม ้ผลแถบดา
ผีเสอ

Frustorfer's Flash
Shot Flash
n/a
Rosy Flash
Common Flash
Witch

ื้ หนอนไม ้ผลเหลือบม่วง
ผีเสอ
ื้ หนอนไม ้ผลมัวร์
ผีเสอ
n/a
ื้ หนอนเจาะผลสส
ี ด
ผีเสอ
ื้ หนอนไม ้ผลม่วงน้ าเงิน
ผีเสอ
ื้ นิลเหลือบฟ้ า
ผีเสอ

Plush

ื้ ขอบตาลไหม ้
ผีเสอ

Branded Orange Awlet

ื้ หน ้าเข็มปี กมนตัวเขียว
ผีเสอ

Orange-striped Awlet

ื้ หน ้าเข็มปี กมนลายสม้
ผีเสอ

Plain Orange Awlet

ื้ หน ้าเข็มปี กมนสมจาง
้
ผีเสอ

White-banded Awlet
Great Orange Awlet
Common Orange Awlet

ื้ หน ้าเข็มปี กมนแถบขาว
ผีเสอ
ื้ หน ้าเข็มปี กมนสมใหญ่
้
ผีเสอ
ื้ หน ้าเข็มปี กมนสมธรรมดา
้
ผีเสอ

Orange-tailed Awlet
Green-streaked Awlet
Pale Green Awlet

ื้ หน ้าเข็มปี กมนหางสม้
ผีเสอ
ื้ หน ้าเข็มปี กมนขีดมรกต
ผีเสอ
ื้ หน ้าเข็มปี กมนจาง
ผีเสอ

Red-brick Awlet
Orange-tailed Awl

ื้ หน ้าเข็มปี กมนสอ
ี ฐิ
ผีเสอ
ื้ หน ้าเข็มปี กมนแถบขาว
ผีเสอ

Siamese Awl
Pale-Tailed Awl
Black-tailed Awl
Dark Banded Awl
Slate Awl

ื้ หน ้าเข็มสยาม
ผีเสอ
ื้ หน ้าเข็มหางจาง
ผีเสอ
ื้ หน ้าเข็มหางดา
ผีเสอ
ื้ หน ้าเข็มสต
ี าลคล้า
ผีเสอ
ื้ หน ้าเข็มสช
ี นวน
ผีเสอ

Common Banded Awl
White-banded Awl

ื้ หน ้าเข็มสวนแถบขาว
ผีเสอ
ื้ หน ้าเข็มสวนแถบขาว
ผีเสอ

HESPERIIDAE
Coeliadinae:
Burara oedipodea belesis
Burara oedipodea oedipodea
Burara jaina jaina
Burara jaina margana
Burara jaina velva
Burara anadi anadi
Burara anadi owstoni
Burara tuckeri
Burara etelka etelka
Burara harisa harisa
Burara harisa consobrina
Burara vasutana
Burara amara
Burara gomata gomata
Burara gomata lalita
Bibasis mahintha
Bibasis sena sena
Bibasis sena uniformis
Hasora proxissima siamica
Hasora myra funebris
Hasora salanga
Hasora zoma
Hasora anura anura
Hasora anura danda
Hasora chromus chromus
Hasora taminatus bhavara

Hasora malayana malayana
Hasora schoenherr gaspa
Hasora schoenherr chuza
Hasora mixta prabha
Hasora badra badra
Hasora quadripunctata gnaeus
Hasora vitta indica
Hasora vitta vitta
Hasora leucospila leucospila
Hasora khoda coulteri
Hasora mavis
Badamia exclamationis
Choaspes stigmatus caudatus
Choaspes stigmatus stigmatus
Choaspes subcaudatus crawfurdi
Choaspes benjaminii japonicus
Choaspes furcatus
Choaspes xanthopogon xanthopogon

Malayan White-banded Awl
Yellow-banded Awl

ื้ หน ้าเข็มแถบขาวเหลือบเขียว
ผีเสอ
ื้ หน ้าเข็มแถบเหลือง
ผีเสอ

Lesser Awl
Common Awl
Four-spotted Awl
Plain Banded Awl

ื้ หน ้าเข็มเล็ก
ผีเสอ
ื้ หน ้าเข็มธรรมดา
ผีเสอ
n/a
ื้ หน ้าเข็มป่ าแถบขาว
ผีเสอ

Violet Awl
Large Banded Awl
Perak banded Awl
Brown Awl
Yellow-tailed Awlking

ื้ หน ้าเข็มเหลือบม่วงแถบดา
ผีเสอ
ื้ หน ้าเข็มใหญ่แถบขาวใหญ่
ผีเสอ
ื้ หน ้าเข็มแถบขาวเปรัค
ผีเสอ
ื้ หน ้าเข็มสต
ี าล
ผีเสอ
ื้ หน ้าเข็มยักษ์ หางเหลือง
ผีเสอ

Lobed Awlking
Formosa Awlking
Hooked Awlking
Indian Awlking

ื้ หน ้าเข็มยักษ์ หางย ้อย
ผีเสอ
ื้ หน ้าเข็มยักษ์ จน
ผีเสอ
ี
ื้ หน ้าเข็มยักษ์ ลายตะขอ
ผีเสอ
ื้ หน ้าเข็มยักษ์ อน
ผีเสอ
ิ เดีย

Fulvous Dawnfly

ื้ ใกล ้รุง่ ธรรมดา
ผีเสอ

Pale striped Dawnfly
White Dawnfly

ื้ ใกล ้รุง่ สุขกิต
ผีเสอ
ื้ ใกล ้รุง่ สข
ี าว
ผีเสอ

Hainan Dawnfly

ื้ ใกล ้รุง่ ไหหลา
ผีเสอ

Marbled Flat
Large-spotted Flat

ื้ ปี กราบลายหินอ่อน
ผีเสอ
ื้ ปี กราบปิ่ นรัตน์
ผีเสอ

Main Spotted Flat
Mussoorie Spotted Flat
Moore's Spotted Flat
Flash Spotted Flat
Common Spotted Flat
Bengal Spotted Flat
Himalayan Spotted Flat
Small Banded Flat
White Banded Flat

ื้ ปี กราบจุดหลัก
ผีเสอ
ื้ ปี กราบจุดตาอัสสม
ั
ผีเสอ
ื้ ปี กราบจุดนายมัวร์
ผีเสอ
ื้ ปี กราบจุดประกาย
ผีเสอ
ื้ ปี กราบลายจุดธรรมดา
ผีเสอ
ื้ ปี กราบจุดเบงกอล
ผีเสอ
ื้ ปี กราบจุดหิมาลัย
ผีเสอ
ื้ ปี กราบแถบแคบ
ผีเสอ
ื้ ปี กราบแถบขาว
ผีเสอ

Pyrginae:
Capila phanaeus lalita
Capila phanaeus flora
Capila phanaeus fulva
Capila phanaeus falta
Capila phanaeus ferrea
Capila phanaeus decoloris
Capila zennara
Capila pieridoides pieridoides
Capila pieridoides sofa
Capila hainana hainana
Capila hainana arooni
Lobocla liliana liliana
Celaenorrhinus aspersa pinratanai
Celaenorrhinus aspersa aspersa
Celaenorrhinus pyrrha
Celaenorrhinus pero lucifera
Celaenorrhinus sumitra
Celaenorrhinus patula
Celaenorrhinus leucocera
Celaenorrhinus putra sanda
Celaenorrhinus munda maculicornis
Celaenorrhinus nigricans nigricans
Celaenorrhinus asmara consertus
Celaenorrhinus asmara asmara
Celaenorrhinus dhanada dhanada
Celaenorrhinus affinis
Celaenorrhinus andamanicus hanna
Celaenorrhinus inaequalis irene
Celaenorrhinus aurivittatus aurivittatus
Celaenorrhinus cameroni
Celaenorrhinus vietnamicus
Celaenorrhinus ficulnea queda
Celaenorrhinus ladana

ื้ ปี กราบแถบทองหิมาลัย
Himalayan Yellow-banded Flatผีเสอ
n/a
n/a
ื้ ปี กราบแถบทองอันดามัน
Andaman Yellow-banded Flat ผีเสอ
ื้ ปี กราบแถบทองหยัก
Unequal Banded Flat
ผีเสอ
ื้ ปี กราบแถบทองสค
ี ล้า
Dark Yellow-banded Flat
ผีเสอ
Southern Banded Flat
n/a
Vietnamese Banded Flat
n/a
ื้ ปี กราบกามะหยี่
Velvet Flat
ผีเสอ
ื้ ปี กราบแถบสม้
Orange-banded Flat
ผีเสอ

Tapena thwaitesi minuscula
Tapena thwaitesi bornea
Darpa hanria
Darpa striata striata
Darpa striata minta
Darpa pteria dealbata
Odina decoratus
Odina hieroglyphica ortygia
Odina hieroglyphica ortina
Pseudocoladenia dan fabia
Pseudocoladenia dan dhyana
Pseudocoladenia festa
Coladenia indrani uposathra
Coladenia agni agni
Coladenia agni sundae
Coladenia agnioides
Coladenia laxmi laxmi
Coladenia laxmi sobrina
Coladenia buchananii
Coladenia hoenei
Sarangesa dasahara dasahara
Satarupa gopala gopala
Seseria sambara indosinica
Seseria strigata
Seseria affinis kirmana
Pintara pinwilli pinwilli
Pintara prasobsuki prasobsuki
Chamunda chamunda
Gerosis limax dirae
Gerosis sinica narada
Gerosis sinica minima
Gerosis phisara phisara
Gerosis bhagava bhagava
Gerosis tristis gaudialis
Gerosis tristis tristis
Mooreana trichoneura pralaya
Mooreana trichoneura trichoneura
Tagiades japetus ravi
Tagiades japetus atticus
Tagiades gana meetana
Tagiades gana gana
Tagiades parra gala
Tagiades parra naxos
Tagiades lavatus
Tagiades waterstradti talanga
Tagiades toba toba
Tagiades vajuna vajuna
Tagiades ultra
Tagiades calligana
Tagiades cohaerens cynthia
Tagiades menaka menaka
Abraximorpha esta
Ctenoptilum vasava vasava
Ctenoptilum multiguttatum

Obtuse-winged Angle

ื้ ปี กมุมป้ าน
ผีเสอ

Hairy Angle
Striated Angle

ื้ ท ้ายขาวขนปุย
ผีเสอ
ื้ ท ้ายขาวลาย
ผีเสอ

Snowy Angle
Zigzag Flat
Hieroglyphic Flat

ื้ ท ้ายขาวปุยหิมะ
ผีเสอ
ื้ ลายซก
ิ แซ็ก
ผีเสอ
ื้ ปี กราบสมลายตาราง
้
ผีเสอ

Fulvous Pied Flat

ื้ ลายด่างตาลแดง
ผีเสอ

Dull Pied Flat
Tricolour Pied Flat
Conjoin-spotted Pied Flat

n/a
ื้ ลายด่างสามส ี
ผีเสอ
ื้ ลายด่างจุดเชอ
ื่ ม
ผีเสอ

Scarce Pied Flat
Grey Pied Flat

ื้ ลายด่างจุดเลือน
ผีเสอ
ื้ ลายด่างเทาเล็ก
ผีเสอ

Great Pied Flat
Large Spot Pied Flat
Common Small Flat
Large White Flat
Small White Flat
Evans's White Flat
Malayan White Flat
Orange Flat
Prasobsuk's Dawnfly
Crescent Spotted Flat
Black and White Flat
Extensive White Flat

ื้ ลายด่างเทาใหญ่
ผีเสอ
ื้ ลายด่างจุดใหญ่
ผีเสอ
ื้ ปี กราบเทาจุดเลือน
ผีเสอ
ื้ ท ้ายขาวใหญ่ธรรมดา
ผีเสอ
ื้ ท ้ายขาวใหญ่ตัวขาว
ผีเสอ
ื้ ท ้ายขาวใหญ่ตัวปล ้อง
ผีเสอ
ื้ ท ้ายขาวใหญ่มลายู
ผีเสอ
ื้ ปี กราบสม้
ผีเสอ
n/a
ื้ ปี กราบจุดเสย
ี้ ว
ผีเสอ
ื้ ปี กราบขาวดา
ผีเสอ
ื้ ปี กราบขาวกว ้าง
ผีเสอ

Variable White Flat
Common White Flat
n/a

ื้ ปี กราบขาวสม
ี ัว
ผีเสอ
ื้ ปี กราบขาวธรรมดา
ผีเสอ
n/a

Yellow Flat

ื้ เชงิ เหลือง
ผีเสอ

Common Snow Flat

ื้ ป้ ายขาวธรรมดา
ผีเสอ

Large Snow Flat

ื้ ป้ ายขาวใหญ่
ผีเสอ

Straight Snow Flat

ื้ ป้ ายขาวตรง
ผีเสอ

Plain Snow Flat
n/a
Different-spotted Snow Flat
Water Snow Flat
Ultra Snow Flat
Malayan Snow Flat
Evan's Snow Flat
Spotted Snow Flat
Mimic Flat
Tawny Angle
Multi-spot Angle

ื้ ป้ ายขาวเรียบ
ผีเสอ
n/a
ื้ ป้ ายขาวสองจุดต่าง
ผีเสอ
ื้ ป้ ายขาวลาธาร
ผีเสอ
ื้ ป้ ายขาวเด่น
ผีเสอ
ื้ ป้ ายขาวมลายู
ผีเสอ
ื้ ป้ ายขาวท ้องลาย
ผีเสอ
ื้ ป้ ายขาวลายจุด
ผีเสอ
ื้ ปี กราบลายเลียน
ผีเสอ
ื้ มุมหักสจ
ี าง
ผีเสอ
ื้ มุมหักสค
ี ล้า
ผีเสอ

Odontoptilum angulata angulata
Odontoptilum pygela pygela
Caprona agama agama
Caprona alida alida
Spialia galba shanta
Spialia galba chenga

Chestnut Angle
Banded Angle
Spotted Angle
Yellow-spotted Angle
Indian Skipper

ื้ ตาลแดงโคนขีด
ผีเสอ
ื้ ตาลแดงลายแถบ
ผีเสอ
ื้ สต
ี า่ งฤดูประจุด
ผีเสอ
ื้ สต
ี า่ งฤดูจด
ผีเสอ
ุ เหลือง
ื้ บินเร็วอินเดีย
ผีเสอ

Veined Scrub Hopper
Pygmy Scrub Hopper
Forest Scrub Hopper
Grey Scrub Hopper
Common Bush Hopper
Banded Bush Hopper
Tiger Hopper
Laotian Ace
Tufted Ace
Doi Suthep Ace
Silver-breast Ace
Burmese Brush Ace
Siamese Brush Ace
Golden Ace
Northern Ace
Large-spot Plain Ace
Small-spot Plain Ace
Dark Banded Ace
Long-banded Ace
Banded Ace

ื้ จิว๋ ปี กแหลม
ผีเสอ
ื้ จิว๋ แคระ
ผีเสอ
ื้ จิว๋ ป่ า
ผีเสอ
n/a
ื้ จิว๋ ป่ าพุม
ผีเสอ
่ ธรรมดา
ื้ จิว๋ ป่ าพุม
ผีเสอ
่ แถบ
ื้ จิว๋ ลายเสอ
ื
ผีเสอ
ื้ จุดเหลีย
ผีเสอ
่ มลาว
ื้ จุดเหลีย
ผีเสอ
่ มขนปุย
ื้ จุดเหลีย
ผีเสอ
่ มดอยสุเทพ
ื้ จุดเหลีย
ผีเสอ
่ มอกขาว
ื้ ข ้าวหลามตัดพม่า
ผีเสอ
ื้ ข ้าวหลามตัดไทย
ผีเสอ
ื้ จุดเหลีย
ี อง
ผีเสอ
่ มสท
ื้ จุดเหลีย
ผีเสอ
่ มเหนือ
ื้ จุดเหลีย
ผีเสอ
่ มใต ้เรียบจุดให
ื้ จุดเหลีย
ผีเสอ
่ มใต ้เรียบจุดเล
ื้ จุดเหลีย
ผีเสอ
่ มแถบยาว
ื้ จุดเหลีย
ผีเสอ
่ มใต ้แถบกว ้าง
ื้ จุดเหลีย
ผีเสอ
่ มแถบเข ้ม

Narrow-banded Ace
White-fringed Ace
Sikkim Ace
Moore's Ace
Pale-marked Ace
Burmese Ace
Indian Ace
Overlapped Ace
Intermediate Ace
Couple Yellow Ace
n/a
n/a
Golden-spot Ace
Palawan Ace
Hill Ace
Peninsular Ace
Swinhoe's Ace
Amber Ace
Light Straw Ace
Branded Straw Ace
Dark Straw Ace
Forest Hopper

ื้ จุดเหลีย
ผีเสอ
่ มแถบบาง
ื้ จุดเหลีย
ผีเสอ
่ มขลิบขาว
ื้ จุดเหลีย
ิ ขิม
ผีเสอ
่ มสก
ื้ จุดเหลีย
ผีเสอ
่ มนายมัวร์
ื้ จุดเหลีย
ผีเสอ
่ ม
ื้ จุดเหลีย
ผีเสอ
่ มพม่า
ื้ จุดเหลีย
ผีเสอ
่ มอินเดีย
ื้ จุดเหลีย
้
ผีเสอ
่ มซอน
้
ื
ผีเสอจุดเหลีย
่ มล้า
ื้ จุดเหลีย
ผีเสอ
่ มคูเ่ หลือง
n/a
n/a
ื้ จุดเหลีย
ผีเสอ
่ มแต ้มทอง
ื้ จุดเหลีย
ผีเสอ
่ มปาลาวัน
ื้ จุดเหลีย
ผีเสอ
่ มภูเขา
ื้ จุดเหลีย
ผีเสอ
่ มคาบสมุทร
้
ื
ผีเสอจุดเหลีย
่ มสวินโฮ
ื้ จุดเหลีย
ผีเสอ
่ มเหลืองอาพัน
ื้ โคนปี กขนสจ
ี าง
ผีเสอ
ื้ โคนปี กขนแถบเพศ
ผีเสอ
ื้ โคนปี กขนสเี ข ้ม
ผีเสอ
ื้ นิลป่ า
ผีเสอ

Chestnut Bob

ื้ จิว๋ หนอนมะพร ้าว
ผีเสอ

Hesperiinae:
Aeromachus stigmata shanda
Aeromachus pygmaeus
Aeromachus dubius impha
Aeromachus jhora creta
Ampittia dioscorides camertes
Ampittia maroides
Ochus subvittatus subvittatus
Sebastonyma dolopia
Sebastonyma pudens
Sebastonyma suthepiana
Sovia albipectus
Onryza meiktila
Onryza siamica
Thoressa masoni
Thoressa cerata
Thoressa hyrie
Thoressa fusca fusca
Halpe ormenes vilasina
Halpe zola
Halpe zema zema
Halpe zema zamba
Halpe elana
Halpe insignis
Halpe sikkima
Halpe porus
Halpe hauxwelli
Halpe burmana
Halpe handa
Halpe arcuata
Halpe scissa scissa
Halpe flava
Halpe fushigina
Halpe lao
Halpe aurifera
Halpe toxopea
Halpe kusala
Halpe pelethronix pelethronix
Halpe wantona
Halpe veluvana brevicornis
Pithauria stramineipennis
Pithauria marsena
Pithauria murdava
Astictopterus jama olivascens
Astictopterus jama jama
Iambrix salsala salsala

Iambrix stellifer
Idmon distanti
Idmon obliquans obliquans
Koruthaialos rubecula hector
Koruthaialos rubecula rubecula
Koruthaialos sindu sindu
Koruthaialos butleri
Sancus fuligo subfasciatus
Sancus fuligo fuligo
Stimula swinhoei disca
Ancistroides nigrita maura
Ancistroides armatus armatus
Ancistroides gemmifer gemmifer
Notocrypta paralysos asawa
Notocrypta paralysos varians
Notocrypta pria
Notocrypta clavata theba
Notocrypta clavata clavata
Notocrypta curvifascia curvifascia
Notocrypta curvifascia corinda
Notocrypta feisthamelii alysos
Udaspes folus
Arnetta atkinsoni
Arnetta verones
Suada swerga suava
Scobura phiditia
Scobura cephala
Scobura isota
Scobura woolletti woolletti
Scobura parawoolletti
Scobura cephaloides kinka
Suastus gremius gremius
Suastus minutus aditia
Suastus everyx everyx
Cupitha purreea
Zographetus satwa
Zographetus kutu
Zographetus rama
Zographetus ogygia
Zographetus ogygioides
Zographetus doxus
Oerane microthyrus neaera
Hyarotis adrastus praba
Hyarotis microsticta microsticta
Hyarotis iadera
Quedara monteithi monteithi
Quedara albifascia
Isma iapis iapis
Isma protoclea bicolor
Isma protoclea obscura
Isma feralia lenya
Isma hislopi
Isma miosticta
Isma umbrosa umbrosa

Malay Chestnut Bob
Spotless Bob
Small Red Bob
Narrow-banded Velvet Bob

ื้ จิว๋ มลายู
ผีเสอ
ื้ จิว๋ หนอนมะพร ้าวไร ้จุด
ผีเสอ
ื้ จิว๋ แถบแดง
ผีเสอ
ื้ คาดแสดแถบแคบ
ผีเสอ

Bright Red Velvet Bob
Dark Velvet Bob
Pale Spotted Coon

ื้ คาดแสดแถบกว ้างยาว
ผีเสอ
ื้ คาดแสดแถบคล้า
ผีเสอ
ื้ น้ าตาลจุดจาง
ผีเสอ

Rich Brown Coon
Chocolate Demon
Red Demon
Gem Red Demon
Common Banded Demon

ื้ น้ าตาลสส
ี ด
ผีเสอ
้
ื
ี าล
ผีเสอนิลกายสต
ื้ นิลกายแถบแดงใหญ่
ผีเสอ
ื้ นิลกายแถบแดงเล็ก
ผีเสอ
ื้ นิลวรรณธรรมดา
ผีเสอ

Dwarf Banded Demon
Clavate Banded Demon

ื้ นิลวรรณน ้อย
ผีเสอ
ื้ นิลวรรณแถบกระบอง
ผีเสอ

Restricted Demon

ื้ นิลวรรณปี กแถบยาว
ผีเสอ

Spotted Demon
Grass Demon
Atkinson's Bob
Sumatran Bob
Grass Bob
Malay Forest Bob
Indian Forest Bob
Swinhoe's Forest Bob
Brown Forest Bob
Divided Forest Bob
Large Forest Bob
Indian Palm Bob
Small Palm Bob
White Palm Bob
Waxy Dart
Purple and Gold Flitter
Faint Spot Flitter
Small Flitter
Rusty Flitter
Red Flitter
Prominent Spot Flitter
White Club Flitter
Tree Flitter
Brush Tree Flitter
Dark Tree Flitter
Dubiuos Flitter
White Bar Flitter
Ciliate Long-horned Flitter
Bicolour Long-horned Flitter

ื้ นิลวรรณปี กจุด
ผีเสอ
ื้ พญาทุง่ หญ ้า
ผีเสอ
ื้ จิว๋ ขนจุดขาว
ผีเสอ
ื้ จิว๋ สุมาตรา
ผีเสอ
ื้ จิว๋ หญ ้า
ผีเสอ
ื้ จิว๋ ดงมลายู
ผีเสอ
ื้ จิว๋ ดงอินเดีย
ผีเสอ
ื้ จิว๋ ดงสวินโฮร์
ผีเสอ
ื้ จิว๋ ดงสต
ี าล
ผีเสอ
n/a
ื้ จิว๋ ดงใหญ่
ผีเสอ
ื้ หนอนปาล์มอินเดีย
ผีเสอ
ื้ หนอนปาล์มใต ้จุดเล็ก
ผีเสอ
ื้ หนอนปาล์มใต ้แถบขาว
ผีเสอ
ื้ เหลืองปี กไข
ผีเสอ
ื้ ม่วงทองธรรมดา
ผีเสอ
ื้ ม่วงทองจุดจาง
ผีเสอ
ื้ ม่วงทองจุดเล็ก
ผีเสอ
ื้ ม่วงทองใต ้สนิม
ผีเสอ
ื้ ม่วงทองใต ้แดง
ผีเสอ
ื้ ม่วงทองจุดเด่น
ผีเสอ
ื้ หนอนหวายปลายหนวดขาว
ผีเสอ
ื้ ลายใต ้เลอะ
ผีเสอ
ื้ ลายใต ้เหลือบม่วง
ผีเสอ
ื้ ลายใต ้สค
ี ล้า
ผีเสอ
้
ื
ผีเสอนิลเมียจุด
ื้ นิลแถบขาว
ผีเสอ
ื้ นิลหนวดยาวชายขน
ผีเสอ
ื้ นิลหนวดยาวสองส ี
ผีเสอ

Common Narrow-spot Flitter
Narrow-banded Flitter
Small Narrow-spot Flitter
Large Long-banded Flitter

ื้ นิลจุดแคบธรรมดา
ผีเสอ
ื้ นิลจุดแคบไร ้แถบเพศ
ผีเสอ
ื้ นิลจุดแคบเล็ก
ผีเสอ
ื้ นิลจุดยาวใหญ่
ผีเสอ

Isma guttulifera kuala
Isma damocles
Isma bononoides
Isma bononia bononia
Isma bononia idyalis
Xanthoneura corissa indrasana
Plastingia naga
Plastingia pellonia
Salanoemia tavoyana
Salanoemia sala
Salanoemia noemi
Salanoemia similis
Salanoemia fuscicornis
Pemara pugnans
Pyroneura helena
Pyroneura flavia fruhstorferi
Pyroneura latoia latoia
Pyroneura klanga
Pyroneura derna
Pyroneura niasana burmana
Pyroneura callineura donatana
Pyroneura callineura natalia
Pyroneura perakana perakana
Pyroneura margherita miriam
Pseudokerana fulgur
Lotongus calathus balta
Lotongus calathus calathus
Lotongus avesta
Lotongus sarala chinensis
Zela excellens
Zela onara solex
Zela zeus optima
Zela zero
Zela elioti
Zela smaragdinus
Gangara thyrsis thyrsis
Gangara sanguinocculus
Gangara lebadea lebadea
Erionota sybirita
Erionota acroleuca apicalis
Erionota torus torus
Erionota thrax thrax
Ge geta
Matapa aria
Matapa cresta
Matapa purpurascens
Matapa sasivarna
Matapa druna
Matapa pseudodruna
Unkana ambasa attina
Unkana ambasa batara
Unkana mytheca mytheca
Unkana flava
Hidari irava

Large Non-branded Flitter
Bright Long-spot Flitter
Malayan Long-spot Fltter
Lesser Long-spot Flitter

ื้ นิลจุดยาวใหญ่ไร ้แถบเพศ
ผีเสอ
ื้ นิลจุดยาวสส
ี ด
ผีเสอ
้
ื
ผีเสอนิลจุดยาวมลายู
ื้ นิลจุดยาวเล็ก
ผีเสอ

Plain Yellow Lancer
Silver-spot Lancer
Yellow Lancer
Yellow-streak Darter
Multi-spotted Darter
Spotted Yellow Lancer
Similar Streak Darter
Purplish-grey Darter
Long-spot Darter
Yellow-based Lancer
Lesser Lancer
Short-Streaked Lancer
Brown-veined Lancer
Spot-pointed Lancer
Burmese Lancer
Peninsular Lancer

ื้ ใบหอกทองสเี รียบ
ผีเสอ
ื้ บินเร็วลายใต ้จุดเงิน
ผีเสอ
ื้ บินเร็วลายใต ้เหลือง
ผีเสอ
ื้ บินเร็วขีดเหลือง
ผีเสอ
ื้ บินเร็วจุดผสม
ผีเสอ
n/a
ื้ บินเร็วขีดเหมือน
ผีเสอ
ื้ บินเร็วใต ้เคลือบม่วง
ผีเสอ
ื้ บินเร็วลายจุดยาว
ผีเสอ
ื้ เสนปี
้ กแดงโคนเหลือง
ผีเสอ
ื้ เสนปี
้ กแดงเล็ก
ผีเสอ
ื้ เสนปี
้ กแดงขีดสน
ั้
ผีเสอ
ื้ เสนปี
้ กน้ าตาล
ผีเสอ
ื้ เสนปี
้ กแดงจุดแหลม
ผีเสอ
ื้ เสนปี
้ กแดงพม่า
ผีเสอ
ื้ เสนปี
้ กแดงแดนใต ้
ผีเสอ

Great Red-vein Lancer
Spot-conjoined Lancer
Orange-banded Lancer
White-tipped Palmer

ื้ เสนปี
้ กแดงใหญ่
ผีเสอ
ื้ เสนปี
้ กแดงจุดเชอ
ื่ ม
ผีเสอ
ื้ เสนปี
้ กแดงแถบสม้
ผีเสอ
ื้ ปาล์มมุมใต ้ปี กขาว
ผีเสอ

Yellow-band Palmer
Broken-band Palmer
White-club Yellow Palmer
Dark-club Yellow Palmer
Orange-ciliate Palmer
Zero Palmer
Brown-tufted Palmer
Black-tufted Palmer
Giant Redeye
Small Redeye
Banded Redeye
Sybarite Skipper
White-tipped Skipper
Giant Skipper
Common Banana Skipper
Circular Tufted Demon
Common Redeye
Fringed Redeye
Purple Branded Redeye
Green-based Redeye
Grey-branded Redeye
n/a
Hoary Palmer

ื้ ปาล์มแถบเหลือง
ผีเสอ
ื้ ปาล์มแถบขาด
ผีเสอ
ื้ ปาล์มเหลืองตุ ้มหนวดขาว
ผีเสอ
ื้ ปาล์มเหลืองตุ ้มหนวดเข ้ม
ผีเสอ
ื้ ปาล์มขลิบแสด
ผีเสอ
ื้ ปาล์มศูนย์
ผีเสอ
ื้ ปาล์มพูป
ผีเสอ
่ ี กตาล
ื้ ปาล์มพูป
ผีเสอ
่ ี กดา
้
ื
ผีเสอหนอนม ้วนใบมะพร ้าว
ื้ ตาแดงเล็ก
ผีเสอ
ื้ ตาแดงคาดขาว
ผีเสอ
ื้ บินเร็วใหญ่ใต ้จุด
ผีเสอ
ื้ บินเร็วใหญ่ปลายปี กขาว
ผีเสอ
ื้ บินเร็วยักษ์
ผีเสอ
ื้ หนอนม ้วนใบกล ้วยธรรมดา
ผีเสอ
ื้ บินเร็วแถบเพศกลม
ผีเสอ
ื้ ตาแดงธรรมดา
ผีเสอ
ื้ ตาแดงขลิบสม้
ผีเสอ
n/a
ื้ ตาแดงโคนขนเขียว
ผีเสอ
ื้ ตาแดงแถบเพศเข ้ม
ผีเสอ
n/a
ื้ ปาล์มใต ้ขาว
ผีเสอ

Silver and Yellow Palmer
Yellow Palmer
Coconut Skipper

ื้ ปาล์มเงินเหลือง
ผีเสอ
ื้ ปาล์มหลังเหลือง
ผีเสอ
ื้ ใบมะพร ้าว
ผีเสอ

Hidari doesoena doesoena
Hidari bhawani
Eetion elia
Acerbas anthea pista
Acerbas anthea anthea
Acerbas martini
Pirdana hyela rudolphii
Pirdana hyela major
Pirdana distanti spenda
Pirdana distanti distanti
Creteus cyrina cyrina
Ochlodes brahma
Ochlodes siva karennia
Ochlodes bouddha
Taractrocera maevius sagara
Taractrocera archias quinta
Taractrocera ceramas ssp.
Taractrocera luzonensis zenia
Oriens paragola
Oriens goloides
Oriens gola pseudolus
Potanthus rectifasciata
Potanthus pamela
Potanthus pallida
Potanthus trachala tytleri
Potanthus pseudomaesa clio
Potanthus juno juno
Potanthus sita
Potanthus omaha omaha
Potanthus confucius dushta
Potanthus nesta nesta
Potanthus mingo ajax
Potanthus lydia lydia
Potanthus ganda ganda
Potanthus palnia palnia
Potanthus flava alcon
Potanthus pava pava
Potanthus serina
Telicota colon stinga
Telicota augias augias
Telicota hilda hilda
Telicota ohara jix
Telicota besta besta
Telicota linna linna
Telicota bambusae bambusae
Cephrenes acalle oceanicus
Cephrenes acalle niasicus
Parnara bada
Parnara apostata apostata
Parnara ganga
Borbo cinnara
Pseudoborbo bevani
Pelopidas agna agna
Pelopidas subochracea barneyi

Long-spotted Skipper
Crescentic Skipper
White-spotted Palmer
White Palmer

ื้ มะพร ้าวจุดยาว
ผีเสอ
ื้ มะพร ้าวจุดเสย
ี้ ว
ผีเสอ
้
ื
ผีเสอปาล์มจุดขาวเรียง
ื้ ปาล์มคาดขาว
ผีเสอ

Dull White Palmer
Green-striped Palmer

ื้ ปาล์มคาดขาวคล้า
ผีเสอ
ื้ ปาล์มลายเขียว
ผีเสอ

Plain Green Palmer

ื้ ปาล์มใต ้เรียบเขียว
ผีเสอ

Nonsuch Palmer
Himalayan Forest Darter
Burmese Forest Darter
Dark Forest Darter
Common Grass Dart
Yellow Grass Dart
n/a
Veined Grass Dart
Malay Dartlet
Ceylon Dartlet
Common Dartlet
Oblique-branded Dart
Vestigial-spot Dart
Pale Dart
Detached Dart
Indian Dart
Overlapped Dart
Yellow and Black Dart
Red Lesser Dart
Confucian Dart
Sikkim Dart
Zigzag-banded Dart
Forest Dart
Ganda Dart
Bush Dart
Golden Dart
Formosan Dart
Large Dart
Common Palm Dart
Pale Palm Dart
Dark-dusted Palm Dart
Narrow-branded Palm Dart
Besta Palm Dart
Linna Palm Dart
Dark Palm Dart
Plain Palm Dart

ื้ ปาล์มลายหนึง่
ผีเสอ
ื้ บินเร็วป่ าหิมาลัย
ผีเสอ
ื้ บินเร็วป่ าพม่า
ผีเสอ
ื้ บินเร็วป่ าสเี ข ้ม
ผีเสอ
ื้ หนวดตุ ้มจุดขาว
ผีเสอ
ื้ หนวดตุ ้มลายเหลือง
ผีเสอ
n/a
ื้ หนวดตุ ้มเสนด
้ า
ผีเสอ
้
ื
ผีเสอหนวดหอกมลายู
ื้ หนวดหอกศรีลังกา
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้าลายเชอ
ื่ ม
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้าแถบเพศเฉียง
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้าจุดเลือน
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้าสจ
ี าง
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้าจุดแยก
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้าอินเดีย
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้าจุดซอน
้
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้าเหลืองดา
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้าแดงเล็ก
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้าจีน
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้าสก
ิ ขิม
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้าแถบหยัก
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้าป่ า
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้ากานดา
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้าพุม
ผีเสอ
่ ไม ้
ื้ หนอนหญ ้าสท
ี อง
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้าใต ้หวัน
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้าใหญ่
ผีเสอ
ื้ หนอนปาล์มธรรมดา
ผีเสอ
ื้ หนอนปาล์มสเี หลือง
ผีเสอ
ื้ หนอนปาล์มเสนฝุ่
้ นดา
ผีเสอ
ื้ หนอนปาล์มแถบเพศแคบ
ผีเสอ
ื้ หนอนปาล์มเสนปี
้ กเหลือง
ผีเสอ
ื้ หนอนปาล์มแถบเพศกว ้าง
ผีเสอ
ื้ หนอนปาล์มสเี ข ้ม
ผีเสอ
ื้ ปาล์มใหญ่
ผีเสอ

Grey Swift
Dark Straight Swift
Continental Swift
Rice Swift
Bevan's Swift
Bengal Swift
Large Branded Swift

ื้ หนอนข ้าวหนวดสน
ั ้ สจ
ี าง
ผีเสอ
ื้ หนวดสน
ั ้ สค
ี ล้า
ผีเสอ
ื้ หนอนไผ่หนวดสน
ั้
ผีเสอ
ื้ หนอนข ้าว
ผีเสอ
ื้ หนอนผักขม
ผีเสอ
ื้ บินเร็วเบงกอล
ผีเสอ
ื้ บินเร็วแถบเพศใหญ่
ผีเสอ

Pelopidas mathias mathias
Pelopidas assamensis
Pelopidas conjuncta conjuncta
Polytremis lubricans lubricans
Polytremis minuta
Polytremis annama
Polytremis kittii
Zenonoida discreta discreta
Zenonoida eltola eltola
Baoris farri farri
Baoris oceia
Baoris penicillata unicolor
Baoris penicillata chapmani
Baoris pagana
Caltoris brunnea caere
Caltoris sirius sirius
Caltoris cahira austeni
Caltoris tenuis
Caltoris bromus bromus
Caltoris cormasa
Caltoris kumara moorei
Caltoris malaya
Caltoris tulsi tulsi
Caltoris plebeia
Iton semamora semamora
Iton watsonii
Sp & ssp 1715
Species 1299

Small Branded Swift
Great Swift
Conjoined Swift
Contiguous Swift
Baby Swift
White-tipped Swift
n/a
Himalayan Swift
Yellow-spot Swift
Bamboo Paintbrush Swift
Rice Paintbrush Swift
White Paintbrush Swift

ื้ หนอนม ้วนใบข ้าวแถบเพศเล็
ผีเสอ
ื้ บินเร็วอัสสม
ั
ผีเสอ
้
ื
ผีเสอหนอนม ้วนใบข ้าวจุดติด
ื้ หนวดพูจ
ิ
ผีเสอ
่ ด
ุ ชด
ื้ หนวดพูจ
ผีเสอ
่ ว๋ิ
ื้ หนวดพูป
ผีเสอ
่ ลายปี กขาว
n/a
ื้ หนวดพูห
ผีเสอ
่ ม
ิ าลัย
ื้ หนวดพูจ
ผีเสอ
่ ด
ุ เหลือง
ื้ หนอนไผ่ปีกพู่
ผีเสอ
ื้ หนอนข ้าวปี กพู่
ผีเสอ
ื้ หนอนข ้าวปี กพูจ
ผีเสอ
่ ด
ุ ขาว

Figure-of-eight Swift
Dark Branded Swift
Great Swift
Colon Swift
Greenish-haired Swift
Extra-spot Swift
Full Stop Swift
Blank Swift
Malayan Swift
Purple Swift
Tufted Swift
Common Wight
Watson's Wight

ื้ หนอนข ้าวปี กพูเ่ ลขแปด
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้าจุดวงกลม
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้าใหญ่
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้าสองจุด
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้าขนเขียว
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้าจุดเพิม
ผีเสอ
่
ื้ หนอนหญ ้าหนึง่ จุด
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้าไร ้จุด
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้ามลายู
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้าใต ้ม่วง
ผีเสอ
ื้ หนอนหญ ้าปี กพู่
ผีเสอ
ื้ แต ้มขาวธรรมดา
ผีเสอ
ื้ แต ้มขาววัทสน
ั
ผีเสอ

