สายเจ้าพระยาวิเชียรคีรี
(เม่น)

เจ้าเมืองสงขลาล�ำดับที่ 6

เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น)
เจ้าเมืองสงขลาล�ำดับที่ 6

พระยาสุนทรานุรักษ์ กุหลาบ กลิ่น ท่านปั้น
(เนตร์)
(ญ)
(ญ)
(ญ)
-พระยาวิเชียรคีรี (ชม)
เจ้าเมืองสงขลาล�ำดับที่ 8
-ชื่น (ญ)
-พระอนันตสมบัติ (เอม)
-พระราชพัสดุอภิมัณฑน์
(อั้น)
-ชุ่ม
-ปุย (ญ)
-รอด

ตง
(ญ)

รื่น
(ญ)

เริง
เปรม
(ญ)		

-คุณหญิงสมบุญวิเชียรคีรี
-คุณหญิงบุญรอด
สุรบดินทรสุรินทรฤาชัย
-ท่านเชื้อ ณ สงขลา
-พระยาพิจารณา
ปฤชามาตย์
(สุหร่าย วัชรภัย)
-คุณหญิงเป้า
เพชรก�ำแหงสงคราม
-พระกรณีศรีส�ำรวจ
(แดง วัชราภัย)
-คุณหญิงตาบ ศรีสังกร

คล้าม อาด
(ญ)		

-คุณหญิงอรรคพรตศุภกิจ (พริ้ง)
-ขุนสิทธิสารการ (ชม)

-เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)
-พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา)
-คุณหญิงลิ้ม ณ สงขลา
-หลวงสฤษฏิสุขาการ
-คุณหญิงเกสร สุขุม
-นางมหานุภาพปราบสงคราม (จิ๋ว ณ สงขลา)
-อาจ ณ สงขลา
-เอื้อน ณ สงขลา
-นางราชฤทธิ์บริรักษ์ (ล�ำดวน ณ สงขลา)
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จ้อย
(ญ)

ชั้นที่ 6

ปุย
ปริ่ม
(ญ)		

พระกาญจนดิฐบดี
สาย
(อวบ)		

-เฉลิม
-เล็ก
-เสนอ
-เจ้าแม่
จ�ำรัสศรี

จิ๋ว
(ญ)

-หลวงอนุสารกรณี (เอิบ)
-หลวงอภิรมย์โกษากร (ดิษฐ)
-โอบ
-ผอบ
-ประพันธ์
-อุปการ
-อุปกรณ์
-ประสพ
-พระครูอุทัยธรรมนาถ (อุทัย)

เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) มีท่านผู้หญิงชื่อสุทธิ์
ธิดาพระยารัตนโกษา (บุญเกิด) ชาวกรุงเทพฯ
มีบุตร-ธิดา 4 คน คือ
1. พระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร์ ณ สงขลา)
ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา
2. กลิ่น (หญิง)
3. กุหลาบ เจ้าจอมในรัชกาลที่ 4
4. ปั้น ภริยาหลวงอุปการโกษากร (เวท วัชราภัย)
ต่อมามีท่านผู้หญิงอีก 2 คน คือ ท่านผู้หญิงอิน
ธิดาพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) และท่านผู้หญิงปุก
ธิดาเจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
แต่ไม่มีบุตรธิดา และมีบุตร-ธิดาด้วยภริยาอื่น ได้แก่
5. ตง (หญิง)
6. รื่น ภริยานายกันวงษ์ บุตรพระด�ำรงเทวฤทธิ์ (เรือง)
7. เริง หม่อมห้ามในกรมหลวงพรหมวรานุรักษ์

พระยาปทุมเทพภักดี
(ธน)

สาน

ชั้นที่ 4

-หลวงสารนัย
ประสาสน์ (ธัญญา)
-ธนิต
-ธนี
-ธีรารมณ์
-พ.อ.(พิเศษ) ธนัญ
-ธนัง
-ธนิ
-ธนะ

ชั้นที่ 5

8. นายเปรม มหาดเล็ก
9. คล้าม ภริยานายพันโทหลวงสารกิจพิศาล (ใหม่)
10. นายอาด มารดาชื่อพัน
11. จ้อย (หญิง)
12. ปุย ภริยานายราชจ�ำนง (อุ่น)
13. นายปริ่ม มหาดเล็ก
14. พระกาญจนดิฐบดี (อวบ) ผู้ว่าราชการเมืองกาญจนดิฐ
ผู้ช่วยปลัดมณฑลพิษณุโลก และผู้ว่าราชการ
เมืองพัทลุง เป็นน้องร่วมมารดากับคุณคล้าม
15. นายสาย มหาดเล็ก
16. จิ๋ว ข้าหลวงสมเด็จพระพันปีหลวง
17. พระยาปทุมเทพภักดี (ธน) ผู้ว่าราชการเมืองตราด
อุบลราชธานี และสุรินทร์
18. นายสาน
* ข้อมูลจาก พงศาวดารเมืองสงขลา
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เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น)				

1. พระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร์ ณ สงขลา)
		 1.1 พระยาวิเชียรคีรี (ชม) 			
		
		
5

		

(ดูที่ สายพระยาวิเชียรคีรี (ชม) เจ้าเมืองสงขลาล�ำดับที่ 8)
1.2 ชื่น ณ สงขลา					

4
5
6
6

พระอนันตสมบัติ (เอม)
ช่วยราชการเมืองสงขลา

		

		
		

1.3 พระอนันตสมบัติ (เอม ณ สงขลา) สมรสกับ ท่านเชื้อ วัชราภัย ธิดาท่านปั้น
		
พระอนันตสมบัติ (เอม) มีบุตรธิดา 9 คน
			1.3.1 เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)

6

				

8

			
สมรสกับท่านผู้หญิงน้อม (พหลโยธิน) มีบุตรธิดา 9 คน
				
1.3.1.1 นางจักรปาณีศรีศิลวิสุทธิ์ (ถนิต ณ สงขลา) สมรสกับ

หลวงจักรปาณีศรีศิลวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ ไกรฤกษ์) มีบุตรธิดา 2 คน

7

					1.3.1.1.1 นายศรีธร ไกรฤกษ์
					1.3.1.1.2 รศ.ดร.วินิตา ศุกรเสพย์ (สมรส)
8
				1.3.1.2 นางจ�ำนงค์ (ณ สงขลา) สมรสกับ นายพิพรรธน์ ไกรฤกษ์ มีบุตร 2 คน
					1.3.1.2.1 รศ.ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์
					
1.3.1.2.2 ดร.จิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ สมรสกับ นางศุภลักษณ์ (ศรีสมุทร) มีธิดา 1 คน
						
1.3.1.2.2.1 ด.ญ.จรัสพรรธน์ ไกรฤกษ์
778
				1.3.1.3 นางสมศรี (ณ สงขลา) สมรสกับ นายเผดิม อังสุวัฒนะ
					1.3.1.3.1 นางผุสดี อังสุวัฒนะ
					
1.3.1.3.2 นายศิโรธ อังสุวัฒนะ สมรสกับ (1) นางปราณี (วัฒนานนท์) มีธิดา
						
1.3.1.3.2.1 นางปวีณา อังสุวัฒนะ สมรสกับ นายเครก แมคเคลน มีธิดา
							
1.3.1.3.2.1.1 ด.ญ.ไพลิน รา แมคเคลน
					นายศิโรธ อังสุวัฒนะ สมรสกับ (2) นางนุปกรณ์ บูรณประกร ไม่มีบุตรธิดา
					1.3.1.3.3 นายนพพงศ์ อังสุวัฒนะ สมรสกับ นางมณีวรรณ (พุ่มทอง) มีบุตร
						
1.3.1.3.3.1 ด.ช.ศตพัฐน์ อังสุวัฒนะ
8
				1.3.1.4 นางภิรมย์ (ณ สงขลา) สมรสกับ นายโอบบุญ วณิกกุล มีธิดา 2 คน
					1.3.1.4.1 นางสุภาณี (วณิกกุล) สมรสกับ นายซูซัม ชาน มีบุตรธิดา
						
1.3.1.4.1.1 นางจิริณี (ชาน) สมรสกับนายหล่อ จินเลา
						
1.3.1.4.1.2 น.ส.อุษณีย์ ชาน
						
1.3.1.4.1.3 นายอนุตร ชาน
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					1.3.1.4.2 นางศรีสอางค์ (วณิกกุล) สมรสกับ ร.ท.สันติ หอมเศรษฐี มีบุตร
						
1.3.1.4.2.1 นายเอกวัฒน์ หอมเศรษฐี สมรสกับ นางพิชญดา (ดีวาจิน)
							
1.3.1.4.2.1.1 ด.ช.ดิลกวิทย์ หอมเศรษฐี
							
1.3.1.4.2.1.2 ด.ช.เดชวีร์ หอมเศรษฐี
						
1.3.1.4.2.2 นายรัตนพล หอมเศรษฐี
8
				1.3.1.5 พ.อ.จินดา ณ สงขลา สมรสกับ นางพิมสิริ (สารสิน) มีธิดา 4 คน
					1.3.1.5.1 นางพัชรดา (ณ สงขลา) สมรสกับ นายธวัชชัย ซอโสตถิกุล มีบุตร
						
1.3.1.5.1.1 นายชัยพัฒน์ ซอโสตถิกุล
						
1.3.1.5.1.2 นายกรุณ ซอโสตถิกุล
					1.3.1.5.2 นางพัฒนวดี (ณ สงขลา) สมรสกับ พ.ต.อ.แสงสูรย์ กรรณสูต มีธิดา
						
1.3.1.5.2.1 ด.ญ.สิริผกา กรรณสูตร
						
1.3.1.5.2.2 ด.ญ.สิรินดา กรรณสูตร
					1.3.1.5.3 นางวิภาดา (ณ สงขลา) สมรสกับ นายชนินทร โทณะวณิก มีบุตรธิดา
						
1.3.1.5.3.1 ด.ช.ศิรเดช โทณะวณิก
						
1.3.1.5.3.2 ด.ญ.ศิรินันท์ โทณะวณิก
						
1.3.1.5.3.3 ด.ญ.ณัฐพร โทณะวณิก
					1.3.1.5.4 นางวรางคณางค์ (ณ สงขลา) สมรสกับ ร.ท.อติชาติ อรรถกวีสุนทร มีบุตร
						
1.3.1.5.4.1 ด.ช.ชวิน อรรถกวีสุนทร
						
1.3.1.5.4.2 ด.ช.นพ อรรถกวีสุนทร
8
			
1.3.1.6 นางสาวผกา ณ สงขลา
8
				
1.3.1.7 นายเจตนา ณ สงขลา สมรสกับ นางกรรติกา (หัพนานนท์) มีธิดา
					1.3.1.7.1 นางฐิติพร (ณ สงขลา) สมรสกับ นายกษิดิศ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีธิดา
						
1.3.1.7.1.1 ด.ญ.พัณณิตา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
					1.3.1.7.2 นางพัชรีภรณ์ (ณ สงขลา) สมรสกับ นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ มีบุตรธิดา
						
1.3.1.7.2.1 ด.ช.พรพรหม วิกิจเศรษฐ์
						
1.3.1.7.2.2 ด.ญ.พรรณพรธิดา วิกิจเศรษฐ์
8
			
1.3.1.8 รศ.น.พ.ญาใจ ณ สงขลา สมรสกับ (1) นางสุคนธา (ลิมปิชาติ) มีธิดา
					1.3.1.8.1 นางพิมพ์ใจ (ณ สงขลา) สมรสกับ นายพิทักษ์ พูนผล มีบุตร
						
1.3.1.8.1.1 ด.ช.ภีม พูนผล
8
				1.3.1.8 รศ.นพ.ญาใจ ณ สงขลา สมรสกับ (2) นางอุไรวรรณ (พ่วงบุญมาก) มีบุตร
					1.3.1.8.2 นายพีรชา ณ สงขลา
8
			
1.3.1.9 นางสายจิตร (ณ สงขลา) สมรสกับ ศ.เติมศักดิ์ กฤษณามระ มีบุตร 2 คน
				
1.3.1.9.1 นายศุภศักดิ์ กฤษณามระ สมรสกับ นางกรรณิกา (โคตรภูชัย) มีบุตร
						
1.3.1.9.1.1 ด.ช.ศุภฤกษ์ กฤษณามระ
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					1.3.1.9.2 นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ สมรสกับ นางเปรียบทิพย์ (ถีนานนท์)
						
1.3.1.9.2.1 ด.ช.ธนวัฒน์ กฤษณามระ
			1.3.2 พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) สมรสกับ ท่านผู้หญิงศรี (ลพานุกรม) มีบุตร
				1.3.2.1 ศ.วิรัช ณ สงขลา สมรสกับ ม.จ.หญิง วุฒิเฉลิม (วุฒิชัย) มีบุตร
					1.3.2.1.1 นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา สมรสกับ ม.ล.รจนาธร (จิระประวัติ) มีบุตร
						
1.3.2.1.1.1 ด.ช.ศิวัช ณ สงขลา
					1.3.2.1.2 นายณัฐญาดา ณ สงขลา
			1.3.3 คุณหญิงลิ้ม ณ สงขลา สมรสกับ พระยาอภิรักษ์ราชอุทาน (ฑิตย์ ณ สงขลา)
			ดูที่ พระยาอภิรักษ์ราชอุทยาน (ทิตย์ ณ สงขลา) ในสายพระยาวิเชียรคีรี (ชม) เจ้าเมืองสงขลาล�ำดับที่ 8
		
1.3.4 หลวงสฤษฎิสุขาการ (รอด ณ สงขลา)
			
1.3.4.1 สุมน ณ สงขลา		
				
1.3.4.2 นางสิรินิภา (ณ สงขลา) + นายอมร ศรีลิขิต
				1.3.4.3 บ�ำรุง ณ สงขลา
			1.3.5 คุณหญิงเกษร สุขุม 		
				1.3.5.1 เย็น สุขุม			
					1.3.5.1.1 ยิ้ม สุขุม
					
1.3.5.1.2 ยงยุทธ สุขุม
					
1.3.5.1.3 แสงมณี สุขุม
					
1.3.5.1.4 ดารารัศมี สุขุม
					
1.3.5.1.5 ศรีกระจ่าง สุขุม
					
1.3.5.1.6 พ.ต.ต.สัมพันธ์ สุขุม
					
1.3.5.1.7 สว่างวรรณ สุขุม
				
1.3.5.2 นายเกษม สุขุม + คุณหญิงชื่นจิตต์
					1.3.5.2.1 นางจันทนา (สุขุม) + พลเอก หาญ ลีนานนท์
						
1.3.5.2.1.1 อภิชชา ลีนานนท์
					1.3.5.2.2 ปราโมทย์ สุขุม
						
1.3.5.2.2.1 นายพงษ์เสนอ สุขุม
						
1.3.5.2.2.2 นายพงษ์เกษม สุขุม
						
1.3.5.2.2.3 นายพงษ์ปิยะ สุขุม
					1.3.5.2.3 นางเกศนี (สุขุม) ไกรฤกษ์
						
1.3.5.2.3.1 จิรุตต์ ไกรฤกษ์
						
1.3.5.2.3.2 ชญาดา ไกรฤกษ์
						
1.3.5.2.3.3 สรีวิทย์ ไกรฤกษ์
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7
8

7
7
8
8
8
7
8

7

					1.3.5.2.4 นายเจริญรัตน์ (สุขุม) + นายโชคชัย ปราศรัยสรเดช
						
1.3.5.2.4.1 กษมา ปราศรัยสรเดช
						
1.3.5.2.4.2 กรกฎ ปราศรัยสรเดช
					1.3.5.2.5 นายสุรพล สุขุม
					
1.3.5.2.6 นายอภิชาติ สุขุม
			1.3.6 นางมหานุภาพปราบสงคราม (จิ๋ว ณ สงขลา) สมรสกับ

			

			

หลวงมหานุภาพปราบสงคราม (ผ่อง โรจนะหัสดิน)

ดูที่ หลวงมหานุภาพปราบสงคราม (ผ่อง โรจนะหัสดิน) ในสายพระยาวิเศษภักดี (เถี้ยนจ๋ง)

			
1.3.7 นายอาจ ณ สงขลา + นางผัน
				1.3.7.1 นางชะเอม ณ สงขลา+ นายสมจิตร วิเศษรจนา มีบุตรธิดา 4 คน
					
1.3.7.1.1 นายสราวุธ วิเศษรจนา
				1.3.7.2 นางฉอ้อน ณ สงขลา + นายแก้ว โชติกรณ์
					
1.3.7.2.1 นางอุษณีย์ (โชติกรณ์) + นายสันติ สะท้าน
					
1.3.7.2.2 นายทรงชัย โชติกรณ์ + นางวรรณี
					
1.3.7.2.3 นายชัชวัสส์ ณ สงขลา + นางอรวรรณ
						
1.3.7.2.3.1 นายแทนชนก์ ณ สงขลา
						
1.3.7.2.3.2 นายชลวิชญ์ ณ สงขลา
					1.3.7.2.2.4 นายวัชสันห์ ณ สงขลา + นางภัทรานิษฐ์
						
1.3.7.2.4.1 ด.ช.ณัฐชนนท์ ณ สงขลา
						
1.3.7.2.4.2 ด.ช.ฉันทวัฒน์ ณ สงขลา
			
1.3.8 คุณเอื้อน ณ สงขลา		
			 1.3.9 นางราชฤทธิ์บริรักษ์ (ล�ำดวน ณ สงขลา)
				1.3.9.1 นางขจิต (ณ สงขลา) + นายประกาศ วัชราภรณ์
					1.3.9.1.1 จันทิมา วัชราภรณ์
					
1.3.9.1.2 เสาวนีย์ วัชราภรณ์
		1.4 พระยาราชพัสดุอภิมัณฑน์ (อั้น)		

		
		

1.5 นายชุ่ม						
1.6 ปุย สมรสกับ คุณแป๊ะ โรจนะหัสดิน บุตรพระยาหนองจิก (มิ่ง) เจ้าเมืองหนองจิกคนแรก

			1.6.1 หลวงพิทักษ์				

			

1.6.2 ขุนประเสริฐมัชกิจ (เอียด ณ สงขลา) + แม่ชื่น มีบุตรธิดา 7 คน

				1.6.2.1 ชุ่ม ณ สงขลา + วันฉลอง
				
1.6.2.2 แฉล้ม ณ สงขลา + ฉะอ้อน อรัญ มีบุตรธิดา 9 คน
					1.6.2.2.1 นพพร + จุฑา
						
1.6.2.2.1.1 กณวรรธ
						
1.6.2.2.1.2 จิราภรณ์

7
7
8
8

7
7
8

6
6
6
7
7
8
8

สายเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) 129

					1.6.2.2.2 ศราภรณ์
						
1.6.2.2.2.1 นางอรพรรณ + ร.อ.คชาชาติ บุญดี
						
1.6.2.2.2.2 วุฒิชัย
					1.6.2.2.3 นางอรพินท์ + นายวินัย เสถียรวานนท์
						
1.6.2.2.3.1 ไพชยันต์ เสถียรวานนท์
						
1.6.2.2.3.2 สุนิสา เสถียรวานนท์
					1.6.2.2.4 จิตติรัตน์ + อมรา
						
1.6.2.2.4.1 วันวิสาข์
						
1.6.2.2.4.2 กาญจนา
						
1.6.2.2.4.3 สาวิตรี
					1.6.2.2.5 นางจุฑามาศ + นายทรงวุฒิ ศรีเผือด
						
1.6.2.2.5.1 นางวรรณชุลี (ศรีเผือด) + นายธนิษฐ์ พิกุลโสม
					1.6.2.2.6 วันรุ่ง
					1.6.2.2.7 นายฉัตรชัย + นางเรณุกา
						
1.6.2.2.7.1 น�้ำตาล
						
1.6.2.2.7.2 น�้ำฝน
					1.6.2.2.8 นายไพบูลย์ + นางสมสิริ
						
1.6.2.2.8.1 อักษรา
					1.6.2.2.9 นางดุษฎี + นายชัยยศ ทับเทศ
						
1.6.2.2.9.1 โรจนศักดิ์ ทับเทศ
				1.6.2.3 นางฉลวย (ณ สงขลา) + ศ.นายแพทย์ สุขุม ภัทราคม
				
1.6.2.4 นายเฉลียว ณ สงขลา + นางนิตยา มีบุตรธิดา 6
				
1.6.2.5 นายอินทร ณ สงขลา + นางวัชรินทร์
					1.6.2.5.1 พัชราภรณ์ ณ สงขลา
					
1.6.2.5.2 กมลนัยน์ ณ สงขลา
					
1.6.2.5.3 ชัยพฤกษ์ ณ สงขลา
					
1.6.2.5.4 กฤษณัส ณ สงขลา
				1.6.2.6 นายสันทัด ณ สงขลา + นางอรุณ
					1.6.2.6.1 สุภัทร ณ สงขลา
					
1.6.2.6.2 แป๊ว ณ สงขลา
				1.6.2.7 นางศรีสุดา (ณ สงขลา) + นายประจบ สวัสดิ์โอชา
					1.6.2.7.1 นายสุรพล สวัสดิ์โอชา
					
1.6.2.7.2 วนิดา สวัสดิ์โอชา
					
1.6.2.7.3 จิตติมา สวัสดิ์โอชา
					
1.6.2.7.4 นายประดิษฐ์ สวัสดิ์โอชา
		1.7 รอด						
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8
8
8

8

8

6

2. กุหลาบ เจ้าจอมในรัชกาลที่ 4			
3. กลิ่น (ญ)						

5
5

ท่านปั้น วัชราภัย
4. ท่านปั้น สมรสกับหลวงอุปการ โกษากร (เวท วัชราภัย) มีบุตรธิดา 7 คน
		4.1 คุณหญิงสมบุญวิเชียรคีรี สมรสกับ พระยาวิเชียรคีรี (ชม) เจ้าเมืองสงขลาล�ำดับที่ 8

5

		

ดูที่ สายพระยาวิเชียรคีรี (ชม) เจ้าเมืองสงขลาล�ำดับที่ 8

6

		
		

4.2 คุณหญิงบุญรอด สุรบดินทรสุรินทรฤาชัย สมรสกับ เจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฤาชัย
(พร จารุจินดา) มีบุตรธิดา 3 คน		

6

			4.2.1 พระยาลพนรินทรเรืองศักดิ์ (วงศ์ จารุจินดา) สมรสกับ คุณหญิงเสริม (โชติเสถียร)

7

			

ไม่มีบุตรธิดา					

			
			

4.2.2 หลวงชนานุกูลกิจ (จวง จารุจินดา) สมรสกับ นางสงวน ธิดาคุณหญิงสมบุญ วิเชียรคีรี
7
และพระยาวิเชียรคีรี (ชม) เจ้าเมืองสงขลาล�ำดับที่ 8 มีบุตรธิดา

8
				4.2.2.1 นางชิต (จารุจินดา) สมรสกับ นายประกอบ สุวรรณปัทมะ มีธิดา 1 คน
					4.2.2.1.1 น.ส.เพียงกาญจน์ สุวรรณปัทมะ
8
				4.2.2.2 นายถวิล จารุจินดา สมรสกับ นางละออง (รังสิกุล) มีบุตรธิดา
					4.2.2.2.1 นายเถลิง จารุจินดา สมรสกับ นางกนกวรรณ (อินทรศิริ)
						
ไม่มีบุตร-ธิดา
4.2.2.2.2 นางเจียรไน (จารุจินดา) สมรสกับ นายศักดิ์สม จามรมาน มีบุตร 1 คน
					
						
4.2.2.2.2.1 นายครรชิต จามรมาน
					4.2.2.2.3 นางจินตนา (จารุจินดา) สมรสกับ นายรังษี พานิชอัตรา มีธิดา 1 คน
						
4.2.2.2.3.1 ด.ญ.ลูกน�้ำ พานิชอัตรา
				4.2.2.2.4 นางวรลักษณ์ (จารุจินดา) สมรสกับ ดร.วุฒิพันธ์ ปรัชญพฤทธิ์
						
มีบุตร 3 คน
						
4.2.2.2.4.1 ด.ช.มาริต ปรัชญพฤทธิ์
						
4.2.2.2.4.2 ด.ช.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์
						
4.2.2.2.4.3 ด.ช.วรพันธ์ ปรัชญพฤทธิ์
					4.2.2.2.5 นางฉันทนา (จารุจินดา) สมรสกับ นายสุรชัย สุวรรณโณดม
						
ไม่มีบุตร-ธิดา
8
				4.2.2.3 นางสดับ (จารุจินดา) สมรสกับ ศ.เกลียว บุนนาค มีธิดา 1 คน
					4.2.2.3.1 นางก้องบุญ บุนนาค
8
				4.2.2.4 แม่ชีลมัย (จารุจินดา) สมรสกับ นายเปล่ง สังเกตการณ์ ไม่มีบุตรธิดา
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8
				
4.2.2.5 นางพอใจ (จารุจินดา) สมรสกับ นายจ�ำนง วินิจฉัยวิภาค มีธิดา 1 คน
					4.2.2.5.1 น.ส.หน่อย วินิจฉัยวิภาค
8
				4.2.2.6 นายเสริมวงศ์ จารุจินดา สมรสกับ นางระจิต มีบุตรธิดา 4 คน
					4.2.2.6.1 นายเมตตา จารุจินดา
					
4.2.2.6.2 นายกรุณา จารุจินดา
					
4.2.2.6.3 นายณัฐ จารุจินดา
					
4.2.2.6.4 น.ส.มารศรี จารุจินดา
7
				หลวงชนานุกูลกิจ (จวง จารุจินดา) กับนางชุ่ม
8
				4.2.2.7 นายทะเบียน จารุจินดา สมรสกับ นางเอมเฉลา (วละกระมล) มีบุตรธิดา
					4.2.2.7.1 น.ส.ยาทิพย์ จารุจินดา 		
					
4.2.2.7.2 น.ส.วิมลศรี จารุจินดา 		
					
4.2.2.7.3 ร.ต.ทินรัตน์ จารุจินดา 		
					
4.2.2.7.4 นายธีรวุฒิ จารุจินดา
					
4.2.2.7.5 นายธีรวัทน์ จารุจินดา
					
4.2.2.7.6 นายธีรวิทย์ จารุจินดา
					
4.2.2.7.7 น.ส.ฐิติวรรณ จารุจินดา
8
				4.2.2.8 นางมณฑา จารุจินดา
8
				
4.2.2.9 นางอุบลวรรณ (จารุจินดา) + สมรสกับ น.พ.ประสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์ มีบุตรธิดา
					4.2.2.9.1 นายชัยสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์
					
4.2.2.9.2 น.ส.จันจุฑา ศรีสมบูรณ์
8
				4.2.2.10 พล.ท.จงพุฒ จารุจินดา สมรสกับ นางประไพ มีธิดา
					4.2.2.10.1 น.ส.มุกด์ จารุจินดา
8
				4.2.2.11 นางจันทิมา จารุจินดา
7
			4.2.3 พ.ท.พระตะบะฤทธิรงค์ (หยู่ จารุจินดา) สมรสกับ นางวงษ์ (สงวนวงษ์) มีบุตรธิดา
8
				4.2.3.1 นางเพ็ญลักษณ์ (จารุจินดา) สมรสกับ นายศิริ อินทร มีบุตรธิดา
					4.2.3.1.1 นายวิชัย อินทร สมรสกับ นางเมธินี (เซ็นศิริวัฒนา) มีบุตรธิดา
						
4.2.3.1.1.1 นายสุวิชัย อินทร
						
4.2.3.1.1.2 น.ส.สุธินี อินทร
					4.2.3.1.2 น.ส.สุดาทิพย์ อินทร
					
4.2.3.1.3 นายชุติพล อินทร สมรสกับ นางอาเลกซานดรา มีธิดา
						
4.2.3.1.3.1 ด.ญ.เพาลินา อินทร
						
4.2.3.1.3.2 ด.ญ.ซานดรา อินทร
8
				4.2.3.2 นายประพจน์ จารุจินดา สมรสกับ นางสุพรรณี (อารยะศาสตร์) มีบุตรธิดา
					4.2.3.2.1 น.ส.จุฬามณี จารุจินดา
					4.2.3.2.2 นายฐปนวัฒน์ จารุจินดา
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				4.2.3.3 พ.ท.อาณัติ จารุจินดา สมรสกับ นางวิทูร (สมบูรณ์ทรัพย์) ไม่มีบุตรธิดา
				4.2.3.4 นางลออศรี (จารุจินดา) สมรสกับ นายทวีศักดิ์ บุนนาค มีบุตรธิดา
					4.2.3.4.1 น.ส.จิตราณี บุนนาค
					
4.2.3.4.2 นายสวัสดิ์ บุนนาค
		4.3 ท่านเชื้อ (วัชราภัย) สมรสกับ พระอนันตสมบัติ (เอม ณ สงขลา)

		

ดูที่ พระอนันตสมบัติ (เอม ณ สงขลา)		

		
		

4.4 พระยาพิจารณาปฤชามาตย์ (สุหร่าย วัชราภัย) มีภรรยา 4 คน มีบุตรธิดา 14 คน

8
8

6

		พระยาพิจารณาปฤชามาตย์ (สุหร่าย วัชราภัย) + (1) คุณอบ (ปันยารชุน)

6

			

7
8
8

4.4.1 นางถนอม (วัชราภัย) สมรสกับ นายขวัญ จารุรัตน์ มีบุตรธิดา

				4.4.1.1 นายสมาน จารุรัตน์
				4.4.1.2 นางอ�ำไพ (จารุรัตน์) สมรสกับ พ.ต.อ.เกษม โกศิน มีธิดา
					4.4.1.2.1 น.ส.กมลพร โกศิน
				4.4.1.3 นายเชน จารุรัตน์ สมรสกับ นางจิราพร (ศรีวรรธนะ) มีธิดา
					4.4.1.3.1 น.ส.ปิยะฉัตร จารุรัตน์
				4.4.1.4 นายท�ำนอง จารุรัตน์ สมรสกับ นางอุษา (ศรีไพศาล) มีบุตรธิดา
					4.4.1.4.1 ด.ญ.สุภาศิริ จารุรัตน์
					
4.4.1.4.2 ด.ช.พลระวี จารุรัตน์
					
4.4.1.4.3 ด.ช.เอกผไท จารุรัตน์
					
4.4.1.4.4 ด.ช.ภูมิวงศ์ จารุรัตน์
				4.4.1.5 นางทัศนีย์ (จารุรัตน์) สมรสกับ นายเผด็จ พุกกะนานนท์ มีบุตรธิดา
					4.4.1.5.1 นางชณินทร (พุกกะนานนท์) สมรสกับ ร.ท.วราวุธ สินวัต มีบุตร
						
4.4.1.5.1.1 ด.ช.วรตรี สินวัต
					4.4.1.5.2 นางทวีผล พุกกะนานนท์
				4.4.1.6 นางกานดา (จารุรัตน์) สมรสกับ นายกิติ มนูญปิจุ มีบุตร
					4.4.1.6.1 ด.ช.กฤษฎา มนูญปิจุ
					
4.4.1.6.2 ด.ช.กิตติกร มนูญปิจุ
			4.4.2 คุณหญิงเพิ่ม ด�ำรงแพทยาคุณ สมรสกับ พล.ต.พระยาด�ำรงแพทยาคุณ (ชื่น พุทธิแพทย์) มีธิดา
				4.4.2.1 ท่านผู้หญิงเชื้อชื่น บุนนาค สมรสกับ รศ.น.พ.มานพ บุนนาค มีบุตร
					4.4.2.1.1 พล.ต.ด�ำรงเทพย์ บุนนาค สมรสกับ นางจุฑามาศ (ทิพธภัท)
						
4.4.2.1.1.1 นางสาวนันธมน บุนนาค
						
4.4.2.1.1.2 นางสาวฑิตรายา บุนนาค

8
8

8

8

7
8
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		พระยาพิจารณาปฤชามาตย์ (สุหร่าย วัชราภัย) + (2) คุณหญิงบุนนาค (ยุกตะนันทน์)

6

			
			

7

4.4.3 หม่อมระรวย (วัชราภัย) เกษมสันต์ ณ อยุธยา
สมรสกับ ม.จ.สมบูรณ์ศักดิ์ เกษมสันต์ มีบุตรธิดา

8
				4.4.3.1 ม.ร.ว.สมปอง (เกษมสันต์) สมรสกับ พล.ต.อ.พจน์ เภกะนันท์ มีบุตรธิดา
					4.4.3.1.1 พ.ต.ต.เจษฎา เภกะนันท์ สมรสกับ นางทิพยวดี (วุฒิพร) มีบุตรธิดา
						
4.4.3.1.1.1 นายพิริยธร เภกะนันท์
						
4.4.3.1.1.2 น.ส.อิลาพร เภกะนันท์
					4.4.3.1.2 นางอาจารี (เภกะนันท์) สมรสกับ พ.อ.ทวนทอง หอมเศรษฐี
						
มีบุตร-ธิดา
						
4.4.3.1.2.1 นายคณาพร หอมเศรษฐี
						
4.4.3.1.2.2 น.ส.สุคนธภา หอมเศรษฐี
8
				4.4.3.2 ม.ร.ว.สมบูรณ์เกียรติ เกษมสันต์ สมรสกับ นางชวนชม มีบุตร
					4.4.3.2.1 ม.ล.เกียรติ เกษมสันต์ สมรสกับ นางสายสุนี (จาติกวนิช) มีบุตรธิดา
						
4.4.3.2.1.1 นางกิติยวดี (เกษมสันต์) สมรสกับ นายวรวิทย์ กลั่นเกษร มีบุตร
							
4.4.3.2.1.1.1 นายวรทัต กลั่นเกษร
						
4.4.3.2.1.2 นายสุธีเกษม เกษมสันต์ ณ อยุธยา 		
							
4.4.3.2.1.2.1 น.ส.บัณฑิตา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
							
4.4.3.2.1.2.2 ด.ช.ปฏิภาน เกษมสันต์ ณ อยุธยา
							
4.4.3.2.1.2.3 ด.ญ.ระวิสุดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
						4.4.3.2.1.3 นางสารินี (เกษมสันต์) กลิ่นสุวรรณ สมรสกับ นายสราวุธ กลิ่นสุวรรณ
							
4.4.3.2.1.3.1 ด.ช.สมบูรณ์โสภาคย์ กลิ่นสุวรรณ
8
				4.4.3.3 ม.ร.ว.สมบูรณ์ยศ เกษมสันต์ (ถึงแก่กรรม)
8
				
4.4.3.4 ม.ร.ว.สมฤกษ์ เกษมสันต์ (ถึงแก่กรรม)
8
				
4.4.3.5 ม.ร.ว.สมสวย เกษมสันต์ (ถึงแก่กรรม)
8
				
4.4.3.6 ม.ร.ว.สมบูรณ์ลาภ เกษมสันต์ (ถึงแก่กรรม)
				
4.4.3.7 นพ. ม.ร.ว.ทรัพย์สมบูรณ์ เกษมสันต์ ถึงแก่กรรม
8
				
สมรสกับ นางระเด่น (จินาสิริ) มีบุตรธิดา
					4.4.3.7.1 น.อ. ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์
					
4.4.3.7.2 ทพ. ม.ล.อภิวุฒิ เกษมสันต์
					
4.4.3.7.3 ม.ล.ณีศรา เกษมสันต์
8
				4.4.3.8 ม.ร.ว.สุดสมบูรณ์ เกษมสันต์ ถึงแก่กรรม
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		พระยาพิจารณาปฤชามาตย์ (สุหร่าย วัชราภัย) + (3) นางจ�ำรัส (ภัทรนาวิก)

			
			

4.4.4 นางสารนัยประสาสน์ (เกษม วัชราภัย) สมรสกับ หลวงสารนัยประสาสน์
(ธัญญา ณ สงขลา) บุตรพระยาปทุมเทพภักดี (ธน) มีบุตรธิดา 5 คน

6
7
8

				4.4.4.1 นางนารี (ณ สงขลา) ถึงแก่กรรม สมรสกับ นายแก้ว แซ่เตียว มีบุตรธิดา
					4.4.4.1.1 นายปรารภ ณ สงขลา ถึงแก่กรรม
					
4.4.4.1.2 นายปรารมณ์ ณ สงขลา ถึงแก่กรรม
					
4.4.4.1.3 นายปรารุธ ณ สงขลา
		
			
4.4.4.1.4 นางปราณีต ณ สงขลา สมรสกับ นายเอกชัย อาภาประวัตร มีบุตรธิดา
						
4.4.4.1.4.1 นายชวลิต อาภาประวัตร
						
4.4.4.1.4.2 น.ส.วโรชา อาภาประวัตร
					4.4.4.1.5 นางปรานุช (ณ สงขลา) สมรสกับ นายไชยรัตน์ อุศุภรัตน์
						
4.4.4.1.5.1 ด.ช.ณัฐพล อุศุภรัตน์
					4.4.4.1.6 บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา
8
				4.4.4.2 พล.ร.ต.ธนา ณ สงขลา ถึงแก่กรรม สมรสกับ นางสุมาลี (เลปาจารย์) มีธิดา
					4.4.4.2.1 ท.ญ.ธีมาภรณ์ ณ สงขลา
8
				4.4.4.3 นางสมใจ (ณ สงขลา) สมรสกับ นายถนัด ขมะสุนทร มีธิดา
					4.4.4.3.1 น.ส.สิริอร ขมะสุนทร
8
				4.4.4.4 นายธนรรค ณ สงขลา ถึงแก่กรรม
8
				
4.4.4.5 น.ส.นิธิ ณ สงขลา ถึงแก่กรรม
7
			4.4.5 นายกระแสร์ วัชราภัย สมรสกับ นางปฤถา (ปันยารชุน) มีบุตรธิดา
8
				4.4.5.1 น.ส.จรัสศรี วัชราภัย
8
				
4.4.5.2 นายวีรวุฒิ วัชราภัย สมรสกับ นางศรีชนก (วัฒนะสิริ) มีธิดา
					4.4.5.2.1 น.ส.แพร วัชราภัย
					
4.4.5.2.2 น.ส.พราว วัชราภัย
8
				4.4.5.3 นายสุตทยา วัชราภัย
6
		พระยาพิจารณาปฤชามาตย์ (สุหร่าย วัชราภัย) + (4) คุณหญิงจ�ำเริญ (ภัทรนาวิก)

			

4.4.6 นายประพันธ์ วัชราภัย สมรสกับ นางเล็ก มีบุตร

				4.4.6.1 นายจ�ำรูญ วัชราภัย สมรสกับ นางยิหวา (ศรีสมวงษ์) มีบุตรธิดา
					4.4.6.1.1 นางจิรายุ (วัชราภัย) สมรสกับ นายกิตติพงษ์ ประภาวิวัฒน
						
4.4.6.1.1.1 ด.ญ.ข้าวทิพย์ ประภาวิวัฒน
						
4.4.6.1.1.2 ด.ช.ข้าวปั้น ประภาวิวัฒน
					4.4.6.1.2 นายปริพันธ์ วัชราภัย สมรสกับ นางเดียดร้า (คอนเทรล) มีบุตร
						
4.4.6.1.2.1 ด.ช.ปัณณ์ วัชราภัย
						
4.4.6.1.2.2 ด.ญ.ปริญญ์ วัชราภัย

7
8
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			4.4.7 คุณหญิงประไพ ตีรณสารวิศวกรรม สมรสกับ พระตีรณสารวิศวกรรม มีบุตรธิดา
				4.4.7.1 นายกระมล ตีรณสาร สมรสกับ นางเฉลิมสุข (ภัทรนาวิก) มีบุตรธิดา
					4.4.7.1.1 น.ส.อ�ำไพ ตีรณสาร (ผศ. ดร.)
					
4.4.7.1.2 นายชัยกมล ตีรณสาร
					
4.4.7.1.3 นางนนทิยา (ตีรณสาร) สมรสกับ นายพนม แก้วเกตุ
						
4.4.7.1.3.1 นายกมลวัชร แก้วเกตุ
						
4.4.7.1.3.2 นางสาวนจัทพร แก้วเกตุ
					
4.4.7.1.4 นายสมารมณ์ ตีรณสาร สมรสกับ นางกณกรัตน์ (เพ็งจันทร์)
						
4.4.7.1.4.1 นายกิตติพงศ์ ตีรณสาร
						
4.4.7.1.4.2 นางสาวกิตติกา ตีรณสาร
				4.4.7.2 นายชุมพล ตีรณสาร (ถึงแก่กรรม) สมรสกับ นางจิตราภา (อากาศฤกษ์) มีธิดา
					4.4.7.2.1 น.ส.พลิกา ตีรณสาร
				4.4.7.3 นายอรรถพล ตีรณสาร (ถึงแก่กรรม) สมรสกับ นางสมศิริ (กระแสสินธุ์) มีบุตรธิดา
					4.4.7.3.1 นางจันทร์จิรา ตีรณสาร สมรสกับ นายศิริ ฟักอุดม
						
4.4.7.3.1.1 นายอรรถวิทย์ ฟักอุดม
						
4.4.7.3.1.2 นายศุภกิตติ ฟักอุดม
						
4.4.7.3.1.3 นายคงพร ฟักอุดม
					
4.4.7.3.2 นายธานิน ตีรณสาร สมรสกับ นางอินทิรา วัชรพล
						
4.4.7.3.2.1 นางสาววราพรรณ วัชรพล
						
4.4.7.3.2.2 นางสาวอัญชิสา วัชรพล
					4.4.7.3.2 นายธานิน ตีรณสาร สมรสกับ นางอภิญญาณ์ (อร่ามพงศ์)
						
4.4.7.3.2.3 ด.ญ.ธนาภิญญา ตีรณสาร
				4.4.7.4 นายกุศล ตีรณสาร สมรสกับ นางโยโกะ (คาตาคีรี) มีบุตร
					4.4.7.4.1 นายกุณฑล ตีรณสาร สมรสกับ นางพัชรินทร์ (เชื้อหอม)
						
4.4.7.4.1.1 ด.ช.ตีรพงศ์ ตีรณสาร
				4.4.7.5 รศ.นิรมล (ตีรณสาร) สมรสกับ ดร.เผด็จ สวัสดิบุตร มีธิดา
					4.4.7.5.1 นางนิธิดา (สวัสดิบุตร) สมรสกับ ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช
						
4.4.7.5.1.1 ด.ช.เดช จิรวัชรเดช
				4.4.7.6 นางอุบล (ตีรณสาร) สมรสกับ นายสุธรรม เอกะหิตานนท์ (ถึงแก่กรรม) มีบุตรธิดา
					4.4.7.6.1 นางปัทยา (เอกะหิตานนท์) สมรสกับ นายจิรศักดิ์ เล้าวงศ์
						
4.4.7.6.1.1 ด.ช.จิรธรรม เล้าวงศ์
						
4.4.7.6.1.2 ด.ญ.ภมรี เล้าวงศ์
						
4.4.7.6.1.3 ด.ญ.นีรชา เล้าวงศ์
					4.4.7.6.2 นายธรรมมิก เอกะหิตานนท์ สมรสกับ นางจารุวรรณ (ราชาไนย)
						
4.4.7.6.2.1 ด.ช.ธนิก เอกะหิตานนท์
						
4.4.7.6.2.2 ด.ญ.มีนา เอกะหิตานนท์
			4.4.8 ท่านผู้หญิงประภา ศรีธรรมธิเบศ
			
สมรสกับ เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ไม่มีบุตรธิดา
136 เกียรติประวัติตระกูล ณ สงขลา ๒๕๕๔

7
8

8
8

8

8
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7

			

4.4.9 นายประพันธ์ วัชราภัย สมรสกับ นางกิรดี (เปาโรหิตย์) มีบุตร

				4.4.9.1 นายนิพัทธ์ วัชราภัย สมรสกับ นางศรัณยา (วรรณพฤกษ์) มีบุตร
					4.4.9.1.1 นายศิรพันธ์ วัชราภัย สมรสกับ นางอัญชลี (ถนัดค้า)
					
4.4.9.1.2 นายศรัณย์ วัชราภัย
			4.4.10 น.ส.ประพิศ วัชราภัย		

			
			

4.4.11 นายประภาส วัชราภัย ถึงแก่กรรม
4.4.12 นายประพจน์ วัชราภัย สมรสกับ นางมณี (ไกรฤกษ์) มีบุตรธิดา

				4.4.12.1 นางทิพย์มณี (วัชราภัย) สมรสกับ นายศุขเล็ก จรรยาวงษ์ มีธิดา
					4.4.12.1.1 น.ส.แพรทิพย์ (จรรยาวงษ์) สมรสกับ นายมเนศร์ รัตตกุล
					
4.4.12.1.2 น.ส.แคนดี้ จรรยาวงษ์ (ถึงแก่กรรม)
				4.4.12.2 นายธีรพจน์ วัชราภัย สมรสกับ นางวริฏฐา (พัฒนพงศ์พานิช)
					4.4.12.2.1 นายธนุ วัชราภัย
					4.4.12.2.2 นางสาวฌานา วัชราภัย
				
4.4.12.3 นางศิรินภา (วัชราภัย) สมรสกับ นายปภาตพงษ์ ชัยปาณี มีบุตร
					4.4.12.3.1 นายปณัศย์ ชัยปาณี
			4.4.13 นายประพนธ์ วัชราภัย		

			

4.4.14 นายประพงศ์ วัชราภัย สมรสกับ นางฉวีวรรณ (เลปาจารย์) มีบุตร

				4.4.14.1 นายวีรพงษ์ วัชราภัย สมรสกับ นางดอว์น (เพี๊ยซ)
		4.5 คุณหญิงเป้า เพชรก�ำแหงสงคราม
		 สมรสกับ พระยาเพชรก�ำแหงสงคราม (มะลิ ยุกตะนันท์) ไม่มีบุตรธิดา

7
8

7
7
7
8

8

8
7
7
8
6

		 4.6 พระกรณีศรีส�ำรวจ (แดง วัชราภัย) มีบุตรธิดา 8 คน
		 พระกรณีศรีส�ำรวจ (แดง วัชราภัย) + (1) น้อม
			 4.6.1 นายสหัส วัชราภัย สมรสกับ นางเชย (อนุกูลสยามกิจ) มีบุตรธิดา

6

			
			

7
7
7
8

				4.6.1.1 ศ.ดร.ถาวร วัชราภัย สมรสกับ ศ.มนทกานติ (หาญอุตสาหะ) มีบุตรธิดา
					4.6.1.1.1 นายวัชราพัช วัชราภัย สมรสกับ นางรสา (ระวิวงศ์)
						
4.6.1.1.1.1 ด.ญ.สลิสา วัชราภัย
					4.6.1.1.2 น.ส.ทวิตีย์ (วัชราภัย) สมรสกับ ดร.ศิรศักดิ์ เทพาค�ำ
			4.6.2 น.ส.ประยงค์ วัชราภัย		

4.6.3 น.ส.ประยูร วัชราภัย		
4.6.4 นายปลุก วัชราภัย สมรสกับ นางยินดี (ลิมปิชาติ) มีบุตรธิดา

				4.6.4.1 นางอภิรดี (วัชราภัย) สมรสกับ นายสุวิทย์ หัพนานนท์ มีบุตรธิดา
					4.6.4.1.1 นายอภิวิทย์ หัพนานนท์
					
4.6.4.1.2 น.ส.อภิชญา หัพนานนท์
					
4.6.4.1.3 น.ส.สุรชยา หัพนานนท์
				4.6.4.2 นางปิยะดา (วัชราภัย) สมรสกับ นายสุวิทย์ อังศวานนท์ มีบุตรธิดา
					4.6.4.2.1 นายสุพิชช์ อังศวานนท์
					
4.6.4.2.2 นายกฤษณศร อังศวานนท์
					
4.6.4.2.3 นายอรรถวิทย์ อัศวานนท์
					
4.6.4.2.4 น.ส.อินธอร อัศวานนท์

7
8

8
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8
				4.6.4.3 นายปรีดิ์เปรม วัชราภัย ถึงแก่กรรม
8
				
4.6.4.4 นายเปรมปรีดิ์ วัชราภัย สมรสกับ นางอัมพรพิมพ์ (ศิลปีกุล) มีบุตรธิดา
					4.6.4.4.1 น.ส.ยุพาพักตร์ วัชราภัย
					
4.6.4.4.2 น.ส.ปัฐมาภรณ์ วัชราภัย
					
4.6.4.4.3 นายเปรมมนัช วัชราภัย
7
			4.6.5 นายสอาด วัชราภัย สมรสกับ นางมัลลิกา (พานิช) มีบุตรธิดา
8
				4.6.5.1 ดร.สุวิมล วัชราภัย		
8
				
4.6.5.2 นายปรีชา วัชราภัย สมรสกับ นางกานดา (ประภัสสร) มีธิดา
					4.6.5.2.1 น.ส.ประกายวรรณ วัชราภัย
					
4.6.5.2.2 นายอภินันทัช วัชราภัย
8
				4.6.5.3 ท.พ.ชาญชัย วัชราภัย สมรสกับ ท.ญ.ละอองทอง (รังสิเจริญ) มีธิดา
					4.6.5.3.1 น.ส.อรธิดา วัชราภัย
					
4.6.5.3.2 ด.ญ.นารีรัตน์ วัชราภัย
7
			4.6.6 น.ส.อัมพร วัชราภัย			
6
		4.6 พระกรณีศรีส�ำรวจ (แดง วัชราภัย) + (2) เปล่ง
7
			4.6.7 นายภักดี วัชราภัย สมรสกับ นางแจ่มศรี (อภัยวงศ์) มีบุตรธิดา
8
				4.6.7.1 นายโอภาส วัชราภัย
8
				
4.6.7.2 นางดวงพร (วัชราภัย) สมรสกับ พล.ร.ต.ประจวบ หงสกุล มีบุตรธิดา
					4.6.7.2.1 นางพัลลภา (หงสกุล) สมรสกับ นายไกรจิตต์ สุจริตกุล มีบุตรธิดา
						
4.6.7.2.1.1 น.ส.โสภณา สุจริตกุล
						
4.6.7.2.1.2 นายศักดิ์สุริยงค์ สุจริตกุล
					4.6.7.2.2 นางอารดี (หงสกุล) สมรสกับ นายเทวินทร์ พิริยะกิจไพบูลย์
					
4.6.7.2.3 นายสินาถ หงสกุล สมรสกับ นางพรรัตน์ (อรุณี)
8
				4.6.7.3 นายเด็ดดวง วัชราภัย สมรสกับ นางจรรยา (แสงไชย) มีบุตรธิดา
						
4.6.7.3.1.1 น.ส.เพชรลัดดา วัชราภัย
						
4.6.7.3.1.2 นายพณินทร์ วัชราภัย
8
				4.6.7.4 นายชาย วัชราภัย สมรสกับ นางอุมา (พลางกูร)
6
		4.6 พระกรณีศรีส�ำรวจ (แดง วัชราภัย) + (3) จิ๋ว (ณ สงขลา)
7
			4.6.8 นายธวัช วัชราภัย สมรสกับ นางถวิล (ณ สงขลา) มีธิดา
				4.6.8.1 น.ส.ขวัญใจ วัชราภัย
6
		4.7 คุณหญิงตาบ ศรีสังกร สมรสกับ พระยาศรีสังกร (ตาด จารุรัตน์) มีบุตรธิดา
7
			4.7.1 นายชม จารุรัตน์ สมรสกับ นางภัทรา (สุนทรเวช) มีบุตรธิดา
8
				4.7.1.1 นางพงษ์ศิริ (จารุรัตน์) สมรสกับ นายผลึก สิงหผลิน มีบุตรธิดา
					4.7.1.1.1 นายภาดา สิงหผลิน
					
4.7.1.1.2 น.ส.ดนยา สิงหผลิน
8
				
4.7.1.2 พล.ต.ท.เสริม จารุรัตน์ สมรสกับ นางชโลบล (จุลละรัต) มีบุตรธิดา
					4.7.1.2.1 นางสุทธิชา (จารุรัตน์) สมรสกับ น.พ.พูลสวัสดิ์ ไวความดี มีบุตรธิดา
						
4.7.1.2.1.1 ด.ญ.พิสาข์ ไวความดี
						
4.7.1.2.1.2 ด.ช.ณภัทร์ ไวความดี
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					4.7.1.2.2 นางจิรวดี (จารุรัตน์) สมรสกับ นายพรต เสตสุวรรณ มีบุตร
						
4.7.1.2.2.1 ด.ช.จาริต เสตสุวรรณ
					4.7.1.2.3 นายชวินทร์ จารุรัตน์
			4.7.2 นางทวี (จารุรัตน์) สมรสกับ พระสนิทวงศ์อนุวรรต (ม.ร.ว.พร้อมใจ สนิทวงศ์) มีบุตรธิดา 7
8
				4.7.2.1 ม.ล.หญิง พร้อมศรี (สนิทวงศ์) + พลตรีอนันต์ พิบูลสงคราม ถึงแก่กรรม
					4.7.2.1.1 นายพิบ พิบูลสงคราม
						
4.7.2.1.1.1 น.ส.พิรานันต์ พิบูลสงคราม
					4.7.2.1.2 นายพิบูลพร พิบูลสงคราม + นางจามิกา (จึงอยู่สุข)
						
4.7.2.1.2.1 ด.ช.กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม
					4.7.2.1.3 นายบวรพิตร พิบูลสงคราม สมรส
8
				4.7.2.2 ม.ล.หญิง พร้อมจิตร (สนิทวงศ์) + ร.ต.สมิต ยมะสมิต
					4.7.2.2.1 นางสมิตา (ยมะสมิต) + นายอรรคพล สรสุชาติ
						
4.7.2.2.1.1 นายพลอยพล สรสุชาติ
						
4.7.2.2.1.2 น.ส.แพรวตา สรสุชาติ
					4.7.2.2.2 นายชาลี ยมะสมิต + นางสุภาภรณ์ (ศิวเวชพิกุล)
						
4.7.2.2.2.1 ด.ญ.พิชชาพร ยมะสมิต
						
4.7.2.2.2.2 ด.ญ.พิชชาพา ยมะสมิต
8
				4.7.2.3 ม.ล.พร้อมศักดิ์ สนิทวงศ์ ถึงแก่กรรม + นางกานดา (สิทธิธรรม)
					4.7.2.3.1 น.ส.พร้อมทรัพย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
					
4.7.2.3.2 นางพร้อมศิริ (สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) + นายมานิต สุจ�ำนงค์
						
4.7.2.3.2.1 ด.ช.ณัฐวร สุจ�ำนงค์
						
4.7.2.3.2.2 ด.ญ.สิริอนงค์ สุจ�ำนงค์
					4.7.2.3.3 นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
					
4.7.2.3.4 นายพร้อมเดช สนิทวงศ์ ณ อยุธยา + นางนิตยา (อานามวัฒน์)
						
4.7.2.3.4.1 ด.ญ.ศศิ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
8
				4.7.2.4 ม.ล.พร้อมพันธ์ สนิทวงศ์ ถึงแก่กรรม + ดร.ปทุม (พยัคฆพันธ์)
					4.7.2.4.1 นายพร้อมยศ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา + นางปาณิตา (เตชะมวลไววิทย์)
						
4.7.2.4.1.1 ด.ช.พร้อมฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
						
4.7.2.4.1.2 ด.ช.พร้อมพริษฐ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
8
				4.7.2.5 ม.ล.พร้อมพงษ์ สนิทวงศ์ + นางมารศรี (จารุรัตน์)
					4.7.2.5.1 นางพร้อมพิไล (สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) + นายสุทธิศักดิ์ เทพปัญญา
						
4.7.2.5.1.1 ด.ช.เศรษฐวุฒิ เทพปัญญา
					4.7.2.5.2 นายพร้อมฉัตร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
					
4.7.2.5.3 นายพร้อมจักร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
7
4.7.3 นายอาณัติ จารุรัตน์ สมรสกับ นางเสงี่ยม (สุนทรธรรม) มีบุตร
			
8
				4.7.3.1 นายสุธรรม จารุรัตน์ สมรสกับ นางวิภา (เมืองยศ) มีธิดา
				
4.7.3.1.1 น.ส.สุภาภรณ์ จารุรัตน์
					4.7.3.1.2 น.ส.อมรรัตน์ จารุรัตน์
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				4.7.3.2 นายยงยศ จารุรัตน์ สมรสกับ นางวนิดา (ภูริพันธ์) มีบุตร
					4.7.3.2.1 นายยุทธศักดิ์ จารุรัตน์
					
4.7.3.2.2 นายพรพิพัฒน์ จารุรัตน์
				
4.7.3.3 นายสุรเดช จารุรัตน์ สมรสกับ นางนันทลี (เปรมรัศมี) มีธิดา
					4.7.3.3.1 ด.ญ.รัชนิดา จารุรัตน์
					
4.7.3.3.2 ด.ญ.อริสา จารุรัตน์
				4.7.3.4 ร.ต.ต.ก่อเกียรติ จารุรัตน์ สมรสกับ นางสายนที (จันทรเสน)
				
4.7.3.5 นายเธียรธวัช จารุรัตน์ สมรสกับ นางอรชุน (สุวรรณนิรันดร์) มีธิดา
					4.7.3.5.1 ด.ญ.ดวงรัตน์ จารุรัตน์
					
4.7.3.5.2 ด.ญ.ธานิดา จารุรัตน์

ลูกหลานสายวัชราภัย เพิ่มเติม

นายหนู + นางกลัด วัชราภัย 				
1. นางลออ (วัชราภัย) + นายสุกรีย์ จงวัฒนา มีบุตรธิดา
		1.1 นางศริยา (จงวัฒนา) + นายสิโรจน์ จันทรานุวัฒน์ ไม่มีบุตรธิดา
		
1.2 น.ส.สนาน จงวัฒนา
		
1.3 นายอนุชิต จงวัฒนา ถึงแก่กรรม + พ.ญ.วิมลพรรณ (วิภาตแพทย์)
			
1.3.1 น.ส.ชิญาวรรณ จงวัฒนา
		1.4 พ.ญ.ปราณี (จงวัฒนา) + น.พ.สมเกียรติ เศรษฐภักดี ไม่มีบุตรธิดา
		
1.5 นายประสิทธิ์ จงวัฒนา + นางทวีผล (อินทรานนท์)
			
1.5.1 นางจันทนา (จงวัฒนา) สิทธิเวช
				1.5.1.1 น.ส.ผลิดา ทันธรานนท์
				1.5.1.2 พระวิสูตร ถิรวัณโน (นายวิสูตร จงวัฒนา)
			
1.5.2 นายกนก จงวัฒนา ถึงแก่กรรม + นางเพ็ญศรี (กรมขุนทด)
				1.5.2.1 ด.ญ.ทราวดี จงวัฒนา
				1.5.2.2 ด.ญ.เบญจมาศ จงวัฒนา
				1.5.2.3 นายดวงพล จงวัฒนา
		1.6 น.ส.ประนอม จงวัฒนา
		
1.7 นายบันลือ จงวัฒนา + นางอุทิศ (นุขเกษม)
			1.7.1 น.ส.แก้วตา จงวัฒนา
			1.7.2 น.ส.นฎา จงวัฒนา
		1.8 นายชวลิต จงวัฒนา + นางแวนดา (ไตรรัตน์)
			1.8.1 นายพิชชุดา จงวัฒนา
			1.8.2 ด.ช.กรรณ จงวัฒนา
		1.9 นางพรพรรณ (จงวัฒนา) + นายอุธรณ์ ภู่ศิริฤทธิ์
			
1.9.1 นายปีเตอร์ ภู่ศิริฤทธิ์
			
1.9.2 ด.ช.แอนดรู ภู่ศิริฤทธิ์
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8

8

8
8

5. คุณหญิงตง ณ สงขลา คุณหญิงตง ภริยาพระยาเพชราภิบาลนฤเบศร์ (มิ่ง)

ดูที่ พระยาเพชราภิบาลนฤเบศร์ (มิ่ง) ในสายพระยาวิเศษภักดี (เถี้ยนจ๋ง) เจ้าเมืองสงขลาล�ำดับที่ 3

6. รื่น ภริยานายกันวงษ์ บุตรพระด�ำรงเทวฤทธิ์ (เรือง)

5

ดูที่ พระด�ำรงเทวฤทธิ์ (เรือง) ในสายพระยาวิเศษภักดี (เถี้ยนจ๋ง) เจ้าเมืองสงขลาล�ำดับที่ 3

5

7. เริง หม่อมห้ามในกรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
8. คุณเปรม (มหาดเล็ก) + เคลื่อน			

5

		

5

8.1 คุณหญิงอรรตพรตศุภกิจ (พริ้ง ณ สงขลา) + อ�ำมาตย์เอก พระยาอรรตพรตศุภกิจ

			8.1.1 น.ส.แปลก ติณเวส			

			
			
			
			
			

8.1.2 นายบุญสม ติณเวส			
8.1.3 พ.ท.จรัส ติณเวส			
8.1.4 นายจรัล ติณเวส + นางถวิล (ณ สงขลา) มีบุตร 10 คน
8.1.5 น.ส.เล็ก ติณเวส			
8.1.6 นางจ�ำลอง ติณเวส			

		8.2 ขุนสิทธสารการ (ชม ณ สงขลา) + นางบัวผัน
			8.2.1 นายประสพ ณ สงขลา + นางวัลภา (อึ้งประพนธ์)
				8.2.1.1 นางประภัสสร ณ สงขลา
					8.2.1.1.1 นายกรกช กาญจนาภา
				8.2.1.2 นายธวัชชัย ณ สงขลา
				
8.2.1.3 นางอมรรัตน์ ณ สงขลา
					8.2.1.3.1 น.ส.อรอุมา องอาจ
				8.2.1.4 นางภรณี (ณ สงขลา) + นายอาวุธ วาจาสัตย์
					8.2.1.4.1 ด.ญ.วิชพร วาจาสัตย์
					
8.2.1.4.2 ด.ช.ศุภพร วาจาสัตย์
				8.2.1.5 นายวีระชัย ณ สงขลา
			8.2.2 นางประภาส (ณ สงขลา) + (1) นายสมาน บุณยศักดิ์
				8.2.2.1 นางฟาริดา บุญยศักดิ์
				
นางประภาส (ณ สงขลา) + (2) นายเดชศักดิ์ อินทภัยกุล
				
8.2.2.2 ต่อย อินทภัยกุล		
				
8.2.2.3 ตุ๊ อินทภัยกุล		
				
8.2.2.4 นางศิริพร (อินทภัยกุล) + นายมานพ สะสม
				8.2.2.5 นางปริชาต (อินทภัยกุล) + นายชลิต โชติเสน
				
8.2.2.6 นายกิติ อินทภัยกุล		
				
8.2.2.7 นายต้อม อินทภัยกุล

6
7
7
7
7
7
7
6
7
8
8
8
8

8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
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			8.2.3 นางขนิษฐ์ (ณ สงขลา) + น.พ.เจริญ สืบแสง
				8.2.3.1 นายเฉลิมชัย สืบแสง + นางวิภาภรณ์
					
8.2.3.1.1 ด.ช.เวสารัช สืบแสง
			8.2.4 นายประพันธ์ ณ สงขลา		

			

8.2.5 นางประพิศ (ณ สงขลา) + นายบุญยวด อ่วมส�ำอางค์

				8.2.5.1 นางยุพาพร (อ่วมส�ำอางค์) + นายรังษี นาคะเวช
					8.2.5.1.1 ด.ญ.เลขา นาคะเวช
				8.2.5.2 นางดาริณี (อ่วมส�ำอางค์) + นายบุญสม โต๊ะทอง
					8.2.5.2.1 น.ส.สุดา โต๊ะทอง
					
8.2.5.2.2 นายเศวต โต๊ะทอง
				8.2.5.3 น.ส.ดาริกา อ่วมส�ำอางค์
				
8.2.5.4 นายพิษณุวัตร์ อ่วมส�ำอางค์ + นางอลิศรา
					8.2.5.4.1 ด.ช.พริส อ่วมส�ำอางค์
			8.2.6 น.ส.ประภา ณ สงขลา		

			

8.2.7 นายคะนอง ณ สงขลา + นางเฉลิมศรี

				8.2.7.1 น.ส.ตรีชฎา ณ สงขลา
				
8.2.7.2 นางนิสรา (ณ สงขลา) + นายส�ำเริง อมรบัณฑิตย์
					8.2.7.2.1 ด.ช.ศุภฤกษ์ อมรบัณฑิตย์
					
8.2.7.2.2 ด.ช.อมฤต อมรบัณฑิตย์
				8.2.7.3 น.ส.นฤมล ณ สงขลา
				
8.2.7.4 นายคมสัน ณ สงขลา

9. คล้าม ณ สงขลา (ญ) ภริยานายพันโทหลวงสารกิจพิศาล (ใหม่) มีธิดา 1 คน

		9.1 น.ส.เล็ก					

10. อาด ณ สงขลา (ช)				
11. จ้อย ณ สงขลา (ญ)				
12. ปุย ณ สงขลา (ญ) ภริยานายราชจ�ำนง (อุ่น)
13. ปริ่ม ณ สงขลา มหาดเล็ก มีบุตรธิดา 4 คน

		13.1 นายเฉลิม ณ สงขลา + นางละมุล (สุวรรณคีรี)
			13.1.1 ฉลวย ณ สงขลา			
			12.1.2 เฉลียว ณ สงขลา			

			

13.1.3 เฉลา (ณ สงขลา) + นายเศวต ธรรมรักษ์

				13.1.3.1 นายชาลี ธรรมรักษ์ + นางจันทร์ผ่อง
					13.1.3.1.1 นายชัยพฤกษ์ ธรรมรักษ์
					
13.1.3.1.2 น.ส.ชีพพร ธรรมรักษ์
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				13.1.3.2 นางอัจฉรา ธรรมรักษ์
				
13.1.3.3 นางอุษณา (ธรรมรักษ์) + นายอภินุช สุดประเสริฐ
					13.1.3.3.1 นายอ�้ำ สุดประเสริฐ
				
13.1.3.4 นายสถาพร ธรรมรักษ์ + นางบุญสิริ (ธรรมธาดา)
					13.1.3.4.1 น.ส.ศศิธร ธรรมรักษ์
					
13.1.3.4.2 นายเกษมกิจ ธรรมรักษ์
				13.1.3.5 อรวดี ธรรมรักษ์		
				
13.1.3.6 ธีระพงษ์ ธรรมรักษ์
			13.1.4 นายฉลู ณ สงขลา + พ.ญ.นวลปราง (นวลอุไร)
				13.1.4.1 อภิศมา ณ สงขลา
				
13.1.4.2 วรัสยา ณ สงขลา
			13.1.5 น.พ.ฉลอง ณ สงขลา		

			

13.1.6 นายเฉลย ณ สงขลา + นางอ�ำไพ (วามน)

				13.1.6.1 นายธีรชัย ณ สงขลา + นางนันทนี (สอนชมแก้ว)
					13.1.6.1.1 นายอเสกข์ ณ สงขลา
					
13.1.6.1.2 นายฉัตรชัย ณ สงขลา
					
13.1.6.1.3 เฉลิมพล ณ สงขลา
				13.1.6.2 นางเสาวภา (ณ สงขลา) + นายสุทธิชัย องศ์สุระชัย
					13.1.6.2.1 น.ส.รัศมี องค์สุระชัย
					
13.1.6.2.2 ด.ช.ประกาศิต องค์สุระชัย
				13.1.6.3 นายก�ำแหง ณ สงขลา
					13.1.6.3.1 น.ส.ปาจารีย์ ณ สงขลา
					
13.1.6.3.2 น.ส.ปาลปรีน์ ณ สงขลา
				13.1.6.4 ชมผกา ณ สงขลา
			13.1.7 นายเฉลียง ณ สงขลา + นางทัศนีย์ (เอียมกุล)
				13.1.7.1 ชลวิทย์ ณ สงขลา
				
13.1.7.2 ชนันภรณ์ ณ สงขลา
			13.1.8 นางศุพัจไฉน (ณ สงขลา) + นายสุภรณ์ อัมพุประภา
				13.1.8.1 นายณัฐพงษ์ อัมพุประภา
				
13.1.8.2 น.ส.ฐิติรักษ์ อัมพุประภา
			13.1.9 ฉวี ณ สงขลา			

			

13.1.10 นางลักษมี (ณ สงขลา) + พล.ต.ต.ด�ำรง กิระวานิช

				13.1.10.1 นางธิติมา (กิระวานิช) + พล.ต.ต.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล
					13.1.10.1.1 ด.ช.รุจิภาส เชื้อพุฒตาล
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				13.1.10.2 ภารดี กิระวานิช		
				
13.1.10.3 วชิราภรณ์ กิระวานิช
		13.2. นายเล็ก ณ สงขลา + นางละม่อม
			13.2.1 ว่าที่เรือตรีอาภรณ์ ณ สงขลา + นางวรรณิภา
				13.2.1.1 ศศิพันธ์ ณ สงขลา
				
13.2.1.2 ชุติมา ณ สงขลา		
				
13.2.1.3 ภัทริกา ณ สงขลา
			13.2.2 ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ณ สงขลา

			
			

13.2.3 พ.ต.ท.หญิง อารียวงศ์ (ฟองแก้ว) + นายชูชีพ อ่อนอารีย์
13.2.4 นายอมรา ณ สงขลา + นางสนอง (ธีระนิติ)

				13.2.4.1 ฤทธิศักดิ์ ณ สงขลา
				
13.2.4.2 สรายุทธ ณ สงขลา
				
13.2.4.3 วุฒิการณ์ ณ สงขลา
			13.2.5 นายอารอบ ณ สงขลา + นางแน่งน้อย
				13.2.5.1 อุดม ณ สงขลา		
				
13.2.5.2 นงลักษณ์ ณ สงขลา
			13.2.6 จ.ส.ต.หญิง อนงค์นารถ (ณ สงขลา) + พ.ต.ท.โสภณ มองปัชโชติ
		13.3. นายเสนอ ณ สงขลา + นางสมัย (เอื้อวิทยา)

13. ปริ่ม ณ สงขลา + แม่ครื้น			

8
8
6
7
8
8
8
7
7
7
8
8
8
7
8
8
7
6
5
6
7
8

		13.4. เจ้าแม่จ�ำรัสศรี ณ สงขลา + พระเพชรคีรีศรีราชสงคราม (เจ้าแก้วเมืองไท ณ ล�ำปาง)
			13.4.1 เจ้าไชยแก้ว ณ ล�ำปาง + นางสุนันทา
				13.4.1.1 กชกร (ณ ล�ำปาง) + นายแสงพูน ธัชชัย
					12.4.1.1.1 ด.ช.ธนธิป ธัชชัย
8
				13.4.1.2 คีรีชัย ณ ล�ำปาง		
8
				
13.4.1.3 ศิกวัส ณ ล�ำปาง		
7
			13.4.2 เจ้าศรีรัตน์ ณ ล�ำปาง		
7
13.4.3 เจ้าญาณรังสี ณ ล�ำปาง + นางอารี (มณีพงษ์)
14. พระกาญจนดิฐบดี (อวบ ณ สงขลา) ผู้ว่าราชการเมืองกาญจนดิฐ มีภรรยา 4 คน บุตรธิดา 9 คน
5
พระกาญจนดิฐบดี (อวบ ณ สงขลา) + (1) นางกาญจนดิฐบดี (สอ โรจนะดิศ)

			

		14.1.หลวงอนุสารกรณี (เอิบ ณ สงขลา) + (1) กระแส มีบุตรธิดา 5 คน
			14.1.1 นางสอางค์ (ณ สงขลา) + นายเกี่ยง เจริญนาน มีบุตรธิดา
				14.1.1.1 นายกสินธิ์ เจริญนาน + นางเลียด
				
14.1.1.2 นายเกษม เจริญนาน + นางยี่สุ่น
				14.1.1.3 นางกาญจนา (เจริญนาน) + นายชุน เพ็ญรัศมี
				
14.1.1.4 นายเสริมศักดิ์ เจริญนาน + นางสมัย
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			14.1.2 นางศรีละออ (ณ สงขลา) + นายสมจิตต์ ยุวจันทร์ มีบุตรธิดา
				14.1.2.1 น.ส.ดวงใจ ฟื้นสิน
				
14.1.2.2 นายสุศวัส ฟื้นสิน + นางสุศิศา
					14.1.2.2.1 น.ส.ชลธร ฟื้นสิน
				14.1.2.3 นายชัชวาล ฟื้นสิน
				
14.1.2.4 นายจตุพล ยุวจันทร์ + นางแจ่มเดือน มีธิดา
					14.1.2.4.1 น.ส.เทียมเดือน ยุวจันทร์
					
14.1.2.4.2 น.ส.แจ่มขวัญ ยุวจันทร์
					
14.1.2.4.3 น.ส.จันทรวรรณ ยุวจันทร์
				14.1.2.5 นางดารา (ฟื้นสิน) + นายวิโรจน์ มีโภคี มีบุตร
					14.1.2.5.1 นายโษฑศ มีโภคี
					
14.1.5.2.2 นายวิริทธิ์พล มีโภคี
			14.1.3 นายโอสถ ณ สงขลา + นางนงคราญ (ศรีสวัสดิ์) มีบุตรธิดา
				14.1.3.1 นายณัฐมน ณ สงขลา + นางพรทิพย์
					14.1.3.1.1 น.ส.พธู ณ สงขลา
					
14.1.3.1.2 ด.ช. ภูวนาท ณ สงขลา
				14.1.3.2 พ.ต.ท.วิทวัส ณ สงขลา + นางเพลินพิศ
					14.1.3.2.1 น.ส.กฤติกา ณ สงขลา
					
14.1.3.2.2 น.ส.สุขุมาล ณ สงขลา
				14.1.3.3 นางอัจรา ณ สงขลา
				
14.1.3.4 นายธีระ ณ สงขลา
			14.1.4 พ.อ.(พิเศษ) ธานินทร์ (ประสิทธิ์) ณ สงขลา + นางสมพร (ฤทธิแผลง) ไม่มีบุตรธิดา

			

14.1.5 นางประจวบจิตต์ (ณ สงขลา) + พ.ต.อ.(พิเศษ) วิเชียร โลจายะ มีธิดา

				14.1.5.1 นางวชิรา (โลจายะ) + นายประนอม วงศ์กรุต
				
14.1.5.2 นางวิจิตรา (โลจายะ) + นายรังสรรค์ ชัยสุข
				
14.1.5.3 นางวรภิญญ์ โลจายะ
		14.1 หลวงอนุสารกรณี (เอิบ ณ สงขลา) + (2) นางผ่อง มีบุตร 1 คน
			14.1.6 นายขจร ณ สงขลา + นางสุพรรณ (ตลับนาค) มีบุตรธิดา
				14.1.6.1 น.ส.กันต์ธนาภรณ์ ณ สงขลา
				
14.1.6.2 นายทรงพล ณ สงขลา
				
14.1.6.3 นางพิมพ์ใจ (ณ สงขลา) + ร.ต.อ.ไพโรจน์ พงศกรธร มีบุตร
					14.1.6.3.1 ด.ช.พงศ์พันธ์ พงศกรธร
					
14.1.6.3.2 ด.ช.พรยศ พงศกรธร
					
14.1.6.3.3 ด.ช.พรวัชร พงศกรธร
				14.1.6.4 ร.ท.ธีรวัฒน์ ณ สงขลา
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		14.1 หลวงอนุสารกรณี (เอิบ ณ สงขลา) + (3) นางหิงส์ มีบุตรธิดา 5 คน
			14.1.7 นางชอุ่ม (ณ สงขลา) + นายส�ำราญ สุคนธ์เที่ยง มีบุตร
				14.1.7.1 นายวีระชาติ สุคนธ์เที่ยง
				
14.1.7.2 นายอาจสุวิช สุคนธ์เที่ยง
			14.1.8 นางอรพิน (ณ สงขลา) + นายสุภัทร รัตนทารส มีบุตร
				14.1.8.1 นายอภิสิทธิ์ อิมะนันท์ + นางสุจินตนา
					
14.1.8.1.1 นายจิรอรรถ อิมะนันท์
					
14.1.8.1.2 นายสุพัฒน์พล อิมะนันท์ + นางไอลดา มีบุตร
						
14.1.8.1.2.1 ด.ช.อัครพล อิมะนันท์
						
14.1.8.1.2.2 ด.ช.ภัทรพล รัตนทารส
						
14.1.8.1.2.3 ด.ช.พัชรพล รัตนทารส
				
14.1.8.2 นายชัยพัฒน์ รัตนทารส
				
14.1.8.3 นายภาณุพล รัตนทารส
			14.1.9 นายทักษิณ ณ สงขลา + นางประกอบ (อิศรเสนา) มีบุตรธิดา
				14.1.9.1 นายไกรสีห์ ณ สงขลา + นางปัทมา
				
14.1.9.2 นายศรีอุทัย ณ สงขลา
				
14.1.9.3 น.ส.ศรีอุไร ณ สงขลา
				
14.1.9.4 นางผานิตย์ ณ สงขลา
				
14.1.9.5 น.ส.ศรีสุพรรณ ณ สงขลา
			14.1.10 นางจงรักษ์ (ณ สงขลา) + นายประเสริฐ ดีสวัสดิ์ มีธิดา
				14.1.10.1 น.ส.รังสิมา ดีสวัสดิ์
			14.1.11 นายรณรงค์ ณ สงขลา + นางกันยา ไม่มีบุตรธิดา
		14.1 หลวงอนุสารกรณี (เอิบ ณ สงขลา) + (4) นางองุ่น (ศรีเพ็ญ) มีบุตรธิดา 10 คน
			14.1.12 นางสะอิ้ง (ณ สงขลา) + พ.อ.ไพศาล พงศบุตร มีบุตร
				14.1.12.1 นายวรพัฒน์ พงศบุตร + นางวิจิตรา (ศรีดารมย์) มีธิดา
					14.1.12.1.1 นายวรวงส์ พงศบุตร
				14.1.12.2 นายรัชตพันธ์ พงศบุตร + นางสิริวดี (สุเพียน)
				
14.1.12.3 พ.ต.สรรพร พงศบุตร + นางนันทิยา (ทวีคูณ)
					14.1.12.3.1 ด.ญ.อภันตรี พงศบุตร
			14.1.13 พ.ท.สถิต ณ สงขลา + จ.ส.อ.หญิง ปราณี (จันทร์นาค) มีบุตร
				14.1.13.1 นายกฤษณ์ ณ สงขลา + นางสกลธร (พึ่งเดช)
				
14.1.13.2 นายพันธ์ศักดิ์ ณ สงขลา
			14.1.14 นายอิทธิศักดิ์ ณ สงขลา
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14.1.15 พ.ต.ท.วินทุสาร ณ สงขลา + นางสมศรี (แก้วมีชัย) มีบุตรธิดา

				14.1.15.1 นางกัญญมน (ณ สงขลา) + นายวิทยา หมื่นธง มีบุตร
					14.1.15.1.1 ด.ช.ชยุฒน์ หมื่นธง
					
14.1.15.1.2 ด.ช.กษิดิศ หมื่นธง
				14.1.15.2 นางภัทรี (ณ สงขลา) + นายอาคม สุวรรณน้อย มีธิดา
					14.1.15.2.1 ด.ญ.สุภิสรา สุวรรณน้อย
					
14.1.15.2.2 ด.ญ.สุทิตตา สุวรรณน้อย
				14.1.15.3 นายวีริศ ณ สงขลา
			14.1.16 นางเฉลิมศรี (ณ สงขลา) + นายชาย เผือกสวัสดิ์ มีบุตรธิดา
				14.1.16.1 นายวุฒดนัย เผือกสวัสดิ์
				14.1.16.2 นายสุพจน์ เผือกสวัสดิ์
					
14.1.16.2.1 นายภัทราวุธ เผือกสวัสดิ์
				
14.1.16.3 นางกนกพร (เผือกสวัสดิ์) + นายวรชาติ ด่านปรีดานันท์ มีธิดา
					14.1.16.3.1 น.ส.ตวงพร ด่านปรีดานันท์
				14.1.16.4 นายเอกศักดิ์ เผือกสวัสดิ์ + นางเรืองอุไร มีธิดา
					14.1.16.4.1 น.ส.แพรวพรรณ เผือกสวัสดิ์
			14.1.17 นายประภัสสร ณ สงขลา + นางปราณี (เอกะ) มีบุตรธิดา
				14.1.17.1 น.ส.ภรณี ณ สงขลา
				
14.1.17.2 นายธัชชัย ณ สงขลา
			14.1.18 นายรังษี ณ สงขลา + นางศศิธร (ประเสริฐสังข์) มีธิดา
				14.1.18.1 นางภิญญภาญ์ (ณสงขลา) + นายพิชัย กีรติโยธิน มีธิดา
					
14.1.18.1.1 ด.ญ.กีรติกา กีรติโยธิน
				
14.1.18.2 น.ส.สุภะณี ณ สงขลา
				
14.1.18.3 น.ส.วิลาสินี ณ สงขลา
			14.1.19 นางสุภา (ณ สงขลา) + นายพีระศักดิ์ รุ่งแสง มีบุตร
				14.1.19.1 นายภักดิ์เดช รุ่งแสง
			14.1.20 นางอุบล (ณ สงขลา) + นายประดิษฐ์ ศรประสิทธิ์ มีบุตรธิดา
				14.1.20.1 นายคมสัน ศรประสิทธิ์ + นางสุมิตตรา (ชุมสุวรรณ)
				
14.1.20.2 น.ส.โศรดา ศรประสิทธิ์
			14.1.21 นายชัยพันธ์ ณ สงขลา + นางพัชรินทร์ (อ่วมเจริญ) มีบุตรธิดา
				14.1.21.1 นายราเมศร์ ณ สงขลา + นางกุศล (อ้วนเส็ง)
					14.1.21.1.1 ด.ญ.ญาริศา ณ สงขลา
					
14.1.21.1.2 ด.ช.อภิวิทย์ ณ สงขลา
				14.1.21.2 น.ส.ปรัศนี ณ สงขลา
					14.1.21.2.1 ด.ช.พศิน ณ สงขลา
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				14.1.21.3 นายปภพพล ณ สงขลา + นางสมรัก (ก้อยสุวรรณ)
					14.1.21.3.1 ด.ช.วชิรภันฑ์ ณ สงขลา
					
14.1.21.3.2 ด.ญ.จุฑามาส ณ สงขลา
					
14.1.21.3.3 ด.ญ.โดยดนตรี ณ สงขลา
		14.2. หลวงอภิรมย์โกษากร (ดิษฐ์) + ละออ (แย้มสุริ โยทัย)
			14.2.1 พลโท น.พ.อมฤต ณ สงขลา + นางสุธีรา (สุวรรณดิษ)
				14.2.1.1 นางกัลยาณ์ (ณ สงขลา) + รศ.จรัญพัฒน์ ภูวนันท์
				
14.2.1.2 ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วรพันธ์ุ ณ สงขลา + นางสุธนิดา (หอประสาทสุข)
					14.2.1.2.1 ด.ญ.ทยนันท์ ณ สงขลา
				14.2.1.3 พ.อ.นันทวี ณ สงขลา + นางวรรณวดี (ถาวร)
					14.2.1.3.1 น.ส.ลักษิกา ณ สงขลา
			14.2.2 นายพิสมร ณ สงขลา + นางสุมาลี (แซ่อึ๊ง)
				
14.2.2.1 น.ส.อุมากร ณ สงขลา + นายโสภณ จั่นเพ็ชร
					14.2.2.1.1 ด.ช.ปุญญพัฒน์ จั่นเพ็ชร
			14.2.3 นางสมพรพรรณ (ณ สงขลา) + พลเรือโทประจวบ ศุภชลัสถ์ รน.
				14.2.3.1 นายประจักษ์ศิลป ศุภชลัสถ์ + นางณัฐธัญรดี
				
14.2.3.2 น.ส.จินดาภา ศุภชลัสถ์

8

14. พระกาญจนดิฐบดี (อวบ ณ สงขลา) + (2) นางคุ้ม (ณ สงขลา) มีบุตร 1 คน

5
6
5
6
6
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		14.3. นายโอบ ณ สงขลา 			

14. พระกาญจนดิฐบดี (อวบ ณ สงขลา) + (3) นางปั้น (จิรานุกรม) มีบุตรธิดา 5 คน

		14.4. น.ส.ผอบ ณ สงขลา			

		

14.5. นายประพันธ์ ณ สงขลา + นางเข็มทอง (อินทับทิม)

			14.5.1 นายประทีป ณ สงขลา + (1) นางสายทอง (อนุเสถียร)
				14.5.1.1 นายวีรธนสิน ณ สงขลา + นางชัชนันท์ (วิศวชาติกุล)
					14.5.1.1.1 นายณัฐพล ณ สงขลา
					
14.5.1.1.2 นายทศพร ณ สงขลา
					
14.5.1.1.3 นายณัฐนันท์ ณ สงขลา
				14.5.1.2 นายอาวุธ ณ สงขลา
				
14.5.1.3 นายสุทธิพงศ์ ณ สงขลา + นางสายฝน (รัศมีเจริญ)
					14.5.1.3.1 ด.ช.ณัฐนัย ณ สงขลา
					
14.5.1.3.2 ด.ญ.ธัญชนก ณ สงขลา
				14.5.1.4 นางวราภรณ์ (ณ สงขลา) + นายพรชัย ภววงษ์ศักดิ์
					14.5.1.4.1 ด.ญ.ธัญญา ภววงษ์ศักดิ์
					
14.5.1.4.2 ด.ช.อานันท์ ภววงษ์ศักดิ์
					
14.5.1.4.3 ด.ช.นวัต ภววงษ์ศักดิ์
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				14.5.1.5 นายทรงธรรม ณ สงขลา + นางรัตตินันท์ (เฟื่องไพศาล)
				
14.5.1.6 นายมนตรี ณ สงขลา
				
14.5.1.7 น.ส.ณัฎฐพร ณ สงขลา
				
14.5.1.8 นายสนธยา ณ สงขลา + นางมณสิชา (ทองดี)
					14.5.1.8.1 ด.ญ.สุทธิกานต์ ณ สงขลา
			14.5.1 นายประทีป ณ สงขลา + (2) นางสุขสิริ (รัตตเทพีธรรม)
				14.5.1.9 น.ส.ปัฐมา ณ สงขลา
				
14.5.1.10 น.ส.สุทธิดา ณ สงขลา
			14.5.2 นายประทิน ณ สงขลา + (1) นางสาคร (สว่างแจ้ง)
				14.5.2.1 นายอภิชัย ณ สงขลา + นางช่อเพชร (อุเจริญ)
					
14.5.2.1.1 นายภาณุพันธ์ ณ สงขลา
			14.5.2 นายประทิน ณ สงขลา + (2) นางมลฤดี (แซ่เตียว)
				14.5.2.3 น.ส.สุภาภรณ์ ณ สงขลา
				
14.5.2.4 นายโสภณ ณ สงขลา
		14.6 นายอุปการ ณ สงขลา + นางพวงแก้ว (แซ่ตั้ง)
			14.6.1 นางอาภารัตน์ (ณ สงขลา) + นายสุพิส ข�ำสกุล
				14.6.1.1 นายกฤษณ์ ข�ำสกุล + น.ส.กิตติยา (ลดาดก)
					14.6.1.1.1 ด.ญ.กิตติยารัตน์ ข�ำสกุล
				14.6.1.2 น.ส.อินทิรา ข�ำสกุล
			14.6.2 นายธีระพงศ์ ณ สงขลา + นางชลดา (สมันตรัฐ)
				14.6.2.1 นางธิดา (ณ สงขลา) + ร.อ.วีระวัฒน์ ส�ำราญใจ รน.
					14.6.2.1.1 ด.ช.ณธวัฒน์ ส�ำราญใจ
					
14.6.2.1.2 ด.ญ.ชลันธร ส�ำราญใจ
				14.6.2.2 นายอุกฤษ ณ สงขลา + นางเดือนเพ็ญ (แดงสิงห์)
					14.6.2.2.1 ด.ช.ธีทัต ณ สงขลา
					
14.6.2.2.2 ด.ช.ทานต์ทักษ์ ณ สงขลา
			14.6.3 นายสุระพงษ์ ณ สงขลา		
				14.6.3.1 น.ส.ภัทราภรณ์ ณ สงขลา
					14.6.3.1.1 ด.ญ.อนัญญา ณ สงขลา
			14.6.4 น.ส.รัตนาภรณ์ ณ สงขลา

			

14.6.5 นายต่อพงษ์ ณ สงขลา + นางภัสสรา (สวัสดิรักษ์)

				14.6.5.1 นายศวิษฐ์ ณ สงขลา
				
14.6.5.2 น.ส.ศวิษา ณ สงขลา
			14.6.6 นายเกียรติพงษ์ ณ สงขลา
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14.6.7 นายเผ่าพงษ์ ณ สงขลา + นางกมลพร (จ�ำรัสสมบูรณ์)
				
14.6.7.1 น.ส.คณิสร ณ สงขลา
				
14.6.7.2 น.ส.จรุงลักษณ์ ณ สงขลา
		14.7 นายอุปกรณ์ ณ สงขลา + นางทิพย์ (นามเสนา)
			14.7.1 ด.ญ.อรทัย ณ สงขลา		
			14.7.2 นางอนุทัย (ณ สงขลา) + (1) นายนิวัตร รัตนปรารมย์
				14.7.2.1 นางบุญฑริกา รัตนปรารมย์
				
14.7.2.2 นายนิวัฒน์ รัตนปรารมย์ + นางปาริชาติ (ผลชอบ)
					14.7.2.2.1 ด.ญ.อัญธิกา รัตนปรารมย์
					
14.7.2.2.2 ด.ญ.ศิริอนันต์ รัตนปรารมย์
					
14.7.2.2.3 ด.ช.ปริวัฒน์ รัตนปรารมย์
			14.7.2 นางอนุทัย (ณ สงขลา) + (2) นายธวัชัย วงศาโรจน์
				14.7.2.3 ร.ท.ทศพร วงศาโรจน์ + นางญานิกา (เอียววงศ์)
				
14.7.2.4 นายอนุชัย วงศาโรจน์ + นางนงลักษณ์ (แสงพรสิน)
				
14.7.2.5 นางอรทัย (วงศาโรจน์) + นายศักดิ์ชัย ศรีสุพรรณ
			14.7.3 น.ส.อุทัยวรรณ ณ สงขลา

			

14.7.4 นายอุทิศ ณ สงขลา + นางสุภาภรณ์ (แสงรุจี)

				14.7.4.1 นางบุศรินทร์ (ณ สงขลา) +นายสุทธินันท์ ผิวผ่อง
					14.7.4.1.1 ด.ช.นนทนันท์ ผิวผ่อง
					
14.7.4.1.2 ด.ช.นันทวัฒน์ ผิวผ่อง
				14.7.4.2 ด.ช.กฤษฎา ณ สงขลา
				
14.7.4.3 ด.ช.อิศเรศ ณ สงขลา
			14.7.5 ด.ช.อุเทศ ณ สงขลา

			

14.7.6 นางกาญจนา (ณ สงขลา) + นายธวัชชัย โกศัลวิตร

				14.7.6.1 นายนภดล โกศัลวิตร
				
14.7.6.2 นายชมน์ธวัช โกศัลวิตร
			14.7.7 นางประภาวรรณ (ณ สงขลา) + นายจ�ำลอง ทองน้อย
				14.7.7.1 นายวีรวุฒิ ทองน้อย
			14.7.8 นางสุกัญญา (ณ สงขลา) + นายชัชวาล โพประยูร

			

14.7.9 นายศิริพงษ์ ณ สงขลา + นางสุมาลี (วรบุตร)

				14.7.9.1 น.ส.ปาสิตา ณ สงขลา
		14.8. นายประสพ ณ สงขลา			

14. พระกาญจนดิฐบดี (อวบ ณ สงขลา) + (4) นางเจิม
		14.9 พระครูอุทัยธรรมนาถ (อุทัย ณ สงขลา)
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นอกจากนี้ พระกาญจนดิฐบดี (อวบ ณ สงขลา) ยังได้อนุญาตให้นายรักษ์ ซึ่งเป็นพี่ชายคุณพึ่ง มารดา
ของพระกาญจนดิฐบดี (อวบ ณ สงขลา) ใช้นามสกุล ณ สงขลา และได้รับลูกสาวนายรักษ์ คือ นางคุ้ม
ณ สงขลา และหลานสาวของนายรักษ์ คือ นางปั้น จิรานุกรม มาเป็นภรรยาด้วย

นายรักษ์ ณ สงขลา + นางปล้อง มีบุตร-ธิดา 8 คน
1. นางพุม (ณ สงขลา) + นายนุ้ย จิรานุกรม
		1.1 นางปั้น (จิรานุกรม) + พระกาญจนดิฐบดี (อวบ ณ สงขลา) มีบุตรธิดา 5 คน

		

1.2 นางจีด จีรานุกรม 				

			1.2.1 นางนันทนา (กิ้ม) + นายมนต์ สุวรรณวิจิตร์
				1.2.1.1 นางอรุณี (สุวรรณวิจิตร์) นุ่มนาน
				
1.2.1.2 นายมนูญ สุวรรณวิจิตร์
				
1.2.1.3 นายโชติ สุวรรณวิจิตร์
				
1.2.1.4 น.ส.อนงค์ สุวรรณวิจิตร์
				
1.2.1.5 นายสมนึก สุวรรณวิจิตร์
				
1.2.1.6 นายปราโมทย์ สุวรรณวิจิตร์
				
1.2.1.7 นายสุเทพ สุวรรณวิจิตร์
					1.2.1.7.1 ด.ช.ปิยะวัฒน์ สุวรรณวิจิตร์
					
1.2.1.7.2 ด.ช.พีระพัฒน์ สุวรรณวิจิตร์
			1.2.2 นางฉวี (คุ้ย)				
				1.2.2.1 นายเปรม ไชยสิทธิ์
			1.2.3 นางเกี้ยน ประดิษฐสถาน		
		1.3 นายเปลี่ยน จิรานุกรม			

		
		
		

1.4 นางเปีย					
1.5 นายกลิ่น จิรานุกรม				
1.6 นายกลั่น จิรานุกรม				

			1.6.1 นายถนอม จิรานุกรม		
		1.7 นายพลอย จิรานุกรม + นางกุ้น		
			1.7.1 นางอารีย์ (ดา)			

			
			
			

1.7.2 นางวี					
1.7.3 นายอุเทน จิรานุกรม		
1.7.4 นางหีด				
			1.7.5 นางเชาว์				
		1.8 นายแปลง จิรานุกรม + นางคุ้ม		
			1.8.1 นางละออ (จิรานุกรม) + นายถวิล จิตฉลาด

			

1.8.2 นางดิ้น (จิรานุกรม) + นายเจื่อน สุระวี
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1.8.3 นางละออง (จิรานุกรม) กุลประสิทธิ์
1.8.4 นางอบ (จิรานุกรม) + นายสวัสดิ์ คชกาญจน์

			1.8.4.1 น.ส.สุคนธา คชกาญจน์		
		1.9 นางเล็ก จิรานุกรม				

		

1.10 นางแปลก จิรานุกรม			

			1.10.1 นายสิน มานะช�ำนิ		

			

1.10.2 นายสวัสดิ์ มานะช�ำนิ		

2. นางทับ ณ สงขลา					
3. นายกัน ณ สงขลา					
4. นายพันธ์ ณ สงขลา				

7
7
7
6
6
7
7
5
5
5

		4.1 นางผัน ณ สงขลา

		
		

4.2 นางเชือน ณ สงขลา
4.3 นายช่วง ณ สงขลา

			4.3.1 นายสุชาติ ณ สงขลา
				4.3.1.1 น.ส.สุภาภัค ณ สงขลา
			4.3.2 นายชูชีพ ณ สงขลา
				4.3.2.1 น.ส.ภัคสิริ ณ สงขลา
				
4.3.2.2 น.ส.พวงพร ณ สงขลา
				
4.3.2.3 ด.ช.พันธกิจ ณ สงขลา
			4.3.3 นายเชาว์ ณ สงขลา
				4.3.3.1 น.ส.สายสุพร ณ สงขลา
				
4.3.3.2 ด.ญ.ศตพร ณ สงขลา
			4.3.4 นายจักรพันธุ์ ณ สงขลา

				

4.3.4.1 นายสรจักร ณ สงขลา

		4.4 นางตลับ (ณ สงขลา) สนใจยุทธ

5. นายมาส ณ สงขลา				

5

		5.1 นายนิมิต ณ สงขลา

6. นางน่วม (ณ สงขลา)				

5

		6.1 นางสาคร ตุลยพันธ์
			6.1.1 นางเสาวนีย์ (ดุลยพันธ์) + น.พ.ก�ำธร จินดาวิจักษณ์

7. นางเอียด ณ สงขลา				
8. นางคุ้ม (ณ สงขลา) + พระกาญจนดิฐบดี (อวบ ณ สงขลา) มีบุตร 1 คน
		 8.1 นายโอบ ณ สงขลา 			
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15. นายสาย ณ สงขลา มหาดเล็ก			
16. จิ๋ว ณ สงขลา (ญ) ข้าหลวงสมเด็จพระพันปีหลวง
17. พระยาปทุมเทพภักดี (ธน ณ สงขลา) เจ้าเมืองตราด อุบลราชธานี และสุรินทร์
พระยาปทุมเทพภักดี (ธน ณ สงขลา) + (1) คุณหญิงปทุมเทพภักดี (กี ตู้จินดา)
		17.1 หลวงสารนัยประสาสน์ (ธัญญา ณ สงขลา) + (1) นางสารนัยประสาสน์ (เกษม วัชราภัย)
			17.1.1 นางนารี (ณ สงขลา) + นายแก้ว แซ่เตียว มีบุตรธิดา
				17.1.1.1 นายปรารภ ณ สงขลา ถึงแก่กรรม
				
17.1.1.2 นายปรารมณ์ ณ สงขลา ถึงแก่กรรม
				
17.1.1.3 นายปรารุธ ณ สงขลา
				
17.1.1.4 นางปราณี (ณ สงขลา) + นายเอกชัย อาภาประวิตร มีบุตรธิดา
					17.1.1.4.1 นายชวลิต อาภาประวิตร
					
17.1.1.4.2 น.ส.วโรชา อาภาประวิตร
				17.1.1.5 นางปรานุช (ณ สงขลา) + นายไชยรัตน์ อุศุภรัตน์ มีบุตร
					17.1.1.5.1 ด.ช.ณัฐพล อุศุภรัตน์
				17.1.1.6 บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา
			17.1.2 พล.ร.ต.ธนา (ณ สงขลา) ร.น. ถึงแก่กรรม + นางสุมาลี (เลปาจารย์) มีธิดา
				17.1.2.1 ท.ญ.ธีมาภรณ์ ณ สงขลา
			17.1.3 นางสมใจ (ณ สงขลา) + นายถนัด ขมะสุนทร มีธิดา
				17.1.3.1 น.ส.สิริอร ขมะสุนทร
			17.1.4 นายธนวรรค ณ สงขลา ถึงแก่กรรม

			

17.1.5 น.ส.นิธิ ณ สงขลา ถึงแก่กรรม

5
5
5
5
6
7
8
8
8
8

8
8
7
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		17.1 หลวงสารนัยประสาสน์ (ธัญญา ณ สงขลา) + (2) นางอาทร วัลยะวนิก

			

ธิดาพระยาอภิบาลประเพณี (เต็ก วัลยะวนิก)

			17.1.6 น.ส.สุธี ณ สงขลา			

			

17.1.7 นายจักรภูมิ ณ สงขลา ถึงแก่กรรม + นางณัฐสรวง (กนิษฐสุต)

				17.1.7.1 น.ส.ศศินาฎ ณ สงขลา
				
17.1.7.2 นายธัญศักดิ์ ณ สงขลา
			17.1.8 น.ส.สินี ณ สงขลา ถึงแก่กรรม

			
			

17.1.9 น.ส.พัชรินทร์ ณ สงขลา		
17.1.10 นางยุวดี (ณ สงขลา) + นายณรงค์ หงษ์ภู่

				17.1.10.1 นางอาทินี (หงษภู่ ) + นายชาตรี ระวิพงษ์
					
17.1.10.1.1 ด.ญ.ณัฐสินี ระวิพงษ์
					
17.1.10.1.2 ด.ช.ณัฐกร ระวิพงษ์

6
7
7
8
8
7
7
7
8
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17.1.10.2 นายธัชพนธ์ ณ สงขลา + นางธัญญ์นภัส (อัครเกียรติสิน)
			17.1.11 นายธนินทร์ ณ สงขลา + นางนวล (ใจใส)
				17.1.11.1 น.ส.นิรมล ณ สงขลา
		17.1 หลวงสารนัยประสาสน์ + (3) นางวรรณี (เศวตนันท์)
			17.1.12 น.ส.วันทนีย์ ณ สงขลา		

17. พระยาปทุมเทพภักดี (ธน ณ สงขลา) + (2) นางนวล

		17.2. นางธนิต (ณ สงขลา) + พ.อ.(พิเศษ) อมร ก�ำเนิดเพ็ชร
			17.2.1 นางน�้ำทิพย์ (ก�ำเนิดเพ็ชร) + พ.อ.(พิเศษ) ประนัย สุทธิสานนท์

			

17.2.2 นายยุทธศักดิ์ ก�ำเนิดเพ็ชร + นางสุพรรณี

				17.2.2.1 นายคณุตย์ ก�ำเนิดเพ็ชร
				
17.2.2.2 น.ส.น�้ำผึ้ง ก�ำเนิดเพ็ชร
			17.2.3 นางเอื้อมพร (ก�ำเนิดเพ็ชร) + นายชูวิทย์ นิกาญจน์กูล
				17.2.3.1 นายศุภสวัสดิ์ นิกาญจน์กูล
				
17.2.3.2 ด.ช.ศตวรรณ นิกาญจน์กูล
		17.3. นางธนี (ณ สงขลา) + นายวัฒนา งามดี
			17.3.1 นายนิวัฒน์เขต ณ สงขลา

			

17.3.2 นางวัธนี (งามดี) + ร.ต.สถาพร ก�ำเนิดเพ็ชร ร.น.

				17.3.2.1 นายทวีรัตน์ ก�ำเนิดเพ็ชร
				
17.3.2.2 นายธนวัฒน์ ก�ำเนิดเพ็ชร
				
17.3.2.3 นายอรรถพร ก�ำเนิดเพ็ชร
			17.3.3 นางวรรณิกา (งามดี) + นายกณฑี ศิลปศร
				17.3.3.1 นายธรานนท์ ศิลปศร
				
17.3.3.2 นายธระรัตน์ ศิลปศร
				
17.3.3.3 ชีวิต ศิลปศร		
			17.3.4 นายวาฑิต งามดี + นางพิณศรี
				17.3.4.1 นายวสันต์ งามดี		
				
17.3.4.2 น.ส.วันเพ็ญ งามดี
			17.3.5 นายเมธา งามดี + นางวาสนา
				17.3.5.1 นายสุเมธ งามดี		
				
17.3.5.2 น.ส.วาสินี งามดี		
			17.3.6 นายวิทยา งามดี + นางสมศรี
				17.3.6.1 ด.ญ.ชลลดา งามดี
				
17.3.6.2 ด.ญ.ชลาลักษณ์ งามดี
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		17.4. นางธีรารมณ์ (ณ สงขลา) + นายทาดาชิ วาคาบายาชิ
			17.4.1 นางธฤดี (วาคาบายาชิ) + พ.ท.ปิยะพันธ์ พันธุ์เพ็ง
				17.4.1.1 นายปกาศิต พันธุ์เพ็ง
				
17.4.1.2 นายกฤษณะ พันธุ์เพ็ง
			17.4.2 นางทยารมณ์ (วาคาบายาชิ) + นายโยโกะ สุนทรัม
				17.4.2.1 ด.ช.กรุณันต์ สุนทรัม
				
17.4.2.2 ด.ช.อุทัยยันต์ สุนทรัม
			17.4.3 นายคมกฤช วาคาบายาชิ		

			
			

17.4.4 น.ส.สุธาริณี วาคาบายาชิ
17.4.5 น.ส. อาภาภรณ์ วาคาบายาชิ

		17.5 พ.อ.(พิเศษ) + ธนัญ ณ สงขลา + นางนิพร (ถาวรเสถียร)
			17.5.1 นายธนัต ณ สงขลา + นางรัตนาภรณ์

			

17.5.2 นางธวธี (ณ สงขลา) + นายนพรัตน์ วงศ์นิบุญกิจ

				17.5.2.1 ด.ญ.ญานี วงศ์นิบุญกิจ
		17.6 ด.ช.ธนัง (ณ สงขลา)			

		

17.7 นางธนิ (ณ สงขลา) + นายประพนธ์ สารโชค

			17.7.1 นายคณิต สารโชค			

			
			
			
			
			
			

17.7.2 น.ส.ภาวิณี สารโชค		
17.7.3 นายเผด็จ สารโชค		
17.7.4 นายด�ำรงษ์ สารโชค		
17.7.5 นายวีระศักดิ์ สารโชค		
17.7.6 นายนรกฤษณ์ สารโชค		
17.7.7 นายยงยุทธ สารโชค		

		17.8. พ.ท.ธนะ ณ สงขลา + นางสุนันท์ ไม่มีบุตรธิดา

18. นายสาน ณ สงขลา				
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