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ฟองน ำ้ Sponge ดอกไม้ทะเล Sea anemone    รังแบบท่อเยือ่ของไส้เดือนทะเล 
Membranous tube of polychaete (Diopatra sp.) 

ไส้เดือนทะเล  Polychaete หอยแปดเกลด็ Chiton หอยหมวกเจ๊ก Pacific sugar limpet 

Patelloida saccharina 
หอยหมวกเจ๊ก Pacific sugar limpet 

Patelloida saccharina 

หอยฝำชี  Striate limpet 

 Patelloida striata  
หอยหมวกจีนลำยเต่ำ Turtle limpet 

Cellana testudinaria 
หอยหมวกจีนลำยเต่ำ Turtle limpet 

Cellana testudinaria 
หอยลูกข่ำง  Canal monodont 

Monodonta canalifera  
หอยก้นแหลม Labio monodont 

Monodonta labio 
หอยนมสำว  Top shell 

Trochus sp. 
หอยงอบ Hat shell 

Calyptraea sp. 

หอยตำววัเรียบ Smooth moon turban     

 Turbo cinereus  
หอยน ำ้พริก Oxpalate nerite 

Nerita albicilla 
หอยน ำ้พริก  Chameleon nerite 

Nerita chamaeleon 
หอยน ำ้พริก Chameleon nerite 

Nerita chamaeleon 
หอยกะทลิำย  Costate nerite 

Nerita costata 
หอยกะทเิปลอืกมนั Polished nerite 

 Nerita polita 
หอยกะทเิปลอืกมนั Polished nerite 

 Nerita polita 

หอยกะทเิปลอืกมนั Polished nerite 

 Nerita polita 
หอยก้นแหลม Rough periwinkle 

Littoraria scabra 
หอยก้นแหลม Undulate periwinkle 

Littoraria undulata 
หอยก้นแหลม Undulate periwinkle 

Littoraria undulata 
  

หอยขีต้ำ Periwinkle 

Nodilittorina sp.  
หอยครองแครง  Furrowed clusterwink 

Planaxis sulcatus 
หอยเจดีย์  Cerith 

Clypeomorus sp. 

หอยเจดีย์ Cerith 

Clypeomorus sp. 
หอยเกลยีวช้ัน Obelisk vertagus cerith 

 Rhinoclavis sinensis 
หอยเจดีย์  Turritella snail 

 Turritella duplicata 
หอยชักตีนปำกเหลอืง Little pitcher conch 

Strombus urceus 
หอยเบีย้อำหรับ Arabian cowry 

Cypraea arabica 
หอยเบีย้ Cowry 

Cypraea pallidula 
หอยมะระ Drupe 

Morula musiva 

หอยมะระ Drupe 

Morula sp. 
หอยสังข์หนำม  Murex 

Murex sp. 
หอยมะระ Bituberculate rock shell 

Thais cf. bitubercularis  
หอยมะระ Chestnut rock shell     

Thais hippocastanum 
หอยมะระ Kiener’s purple 

 Thais kieneri 
หอยมะระ Rock shell 

Thais sp.  
หอยมะระ Rock shell 

Thais sp.  

หอยสังข์หอม  Trapezium horse conch 

Pleuroploca trapezium 
หอยเต้ำปูน  Cone 

Conus sp. 
หอยฝำชี Siphon shell 

Siphonaria sp.  
ทำกเปลอืย Sea slug หอยแครงขน Barbatia ark clam 

Barbatia fusca 
หอยกะพง Nest mussel  

Brachidontes variabilis 
หอยกะพงหิน Box mussel 

Septifer bilocularis 

หอยมุก  Pearl oyster     

Pinctada sp. 
หอยเฉลยีบ Leaf oyster 

Isognomon cf. ephippium 
หอยเฉลยีบ  Wader tree oyster 

Isognomon isognomum 
หอยเฉลยีบ Rayed tree oyster 

Isognomon perna 
หอยตะไบ File clam 

Family Limidae 
หอยตะไบ File clam 

Family Limidae 
หอยนำงรม Oyster 

Family Ostreidae 

หอยนำงรม Oyster 

Family Ostreidae 
  

หอยทรำย Sand clam  

Asaphis violascens 
หอยกระปุก  Discrepant venus clam 

 Gafrarium dispar  
หอยกระปุก  Comb venus clam 

Gafrarium pectinatum 
หอยกระปุก  Tumid venus clam 

Gafrarium tumidum 
หอยเมลด็มะขำม Trapezium clam 

Trapezium sp. 
เพรียงภูเขำไฟ Volcano barnacle 

เพรียงภูเขำไฟ Volcano barnacle 

 
เพรียงจีบ Star barnacle แมลงสำบทะเล  Sea slater 

Ligia sp. 
แมลงสำบทะเล  Sea slater 

Ligia sp. 
ปูเสฉวนขำยำว  Long-legged hermit crab 

Clibanarius longitarsus 
ปูเสฉวนบก Land hermit crab 

Coenobita sp. 
ปูใบ้ตำแดง  Red eyed rock crab 

Eriphia sebana 

ปูใบ้ก้ำมเรียว Long-clawed crab 

Epixanthus frontalis 
ปูใบ้ก้ำมเรียว Long-clawed crab 

Epixanthus frontalis 
ปูใบ้  Stone crab 

Myomenippe hardwickii 
ปูใบ้  Rock crab 

Ozius rugulosus 
ปูแสมแกละ  Mottled lightfoot crab 

Grapsus albolineatus 
ปูทหำร  Soldier crab 

Dotilla myctiroides 
ปูลมใหญ่  Horned ghost crab 

Ocypode ceratophthalmus 

ปูม้ำเหลก็ไฟ Indo-Pacific swimming crab 

Charybdis hellerii 
ปูกะตอย Swimming crab 

Charybdis sp. 
ปูกะตอย Swimming crab 

Charybdis sp. 
ปูหินหนำม  Spiny swimming crab 

Thalamita spinimana 
ปูใบ้หลงัเต่ำแดง Red egg crab      

Atergatis integerrimus 
ปูใบ้กระดองพดั  Rock crab 

Leptodius affinis 
ปูตัวแบน  Porcelain crab 

Petrolisthes lamarckii 

ดำวทรำย  Sand star 

Archaster typicus 
เม่นด ำหนำมยำว Long-spined sea urchin 

Diadema sp. 
ปลงิหนำม Impatient sea cucumber 

Holothuria impatiens 
ปลงิด ำหนำมส้ัน White threads fish 

Holothuria leucospilota 
ปลำตั๊กแตนหิน Sabertooth blenny 

Family Blenniidae 
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