สายพระยาวิเศษภักดี
(เถี้ยนจ๋ง)

เจ้าเมืองสงขลาล�ำดับที่ 3

พระยาวิเศษภักดีศรีสุรสงคราม
(เถี้ยนจ๋ง)
เจ้าเมืองสงขลาล�ำดับที่ 3

พระนเรนทรราชา
(เหี้ยง) + ยวน
มั่ง

รุ่ง

พระด�ำรงเทวฤทธิ์
(เรือง) + กัน

กันวงษ์
+ (1) เครือวัลย์

แฉล้ม

+ (2) รื่น
ธิดาพระยาวิเชียรคีรี
(เม่น)

*หลวงมหานุภาพ
ปราบสงคราม
(ผ่อง โรจนะหัสดิน)

พริ้ง

*ผู้ได้รับพระราชทานนามสกุล “โรจนะหัสดิน”
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พระยาเพชราภิบาลนฤเบศร์
(มิ่ง) + คุณหญิงตง
ธิดาเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น)

พงษ์

เจะ

นิ

ขุนนฤมิตรบรรณสาร ถนอม ขุนสุราษฎร์ธานี
+
(ฟุ้ง โรจนะหัสดิน)
(หลุย โรจนะหัสดิน)
พระยาประวัติ ณ ระนอง
ไม่มีบุตรธิดา
+ (3) แฝง

กรรณิกา มนัส เสงี่ยม

ชั้นที่ 3

คุณวัน (ญ) หลวงอนุรักษ์ภูเบศร์ (แสง)

คุณน่วม (ญ)

เจ้าพระยาวิเชียรคีรี

(เม่น)
เจ้าเมืองสงขลาล�ำดับที่ 6

ชั้นที่ 4

พระยาวิชิตภักดีศรีพิชัยณรงค์
(เวียง)

ทับ (ญ)

ชั้นที่ 5

พระศรีบุรีรัฐ
(สิทธิ ณ สงขลา)

ขุนอุปการประชากร
(สิน โรจนะหัสดิน)

ชั้นที่ 6

ขุนอายุรศาสตร์
(สุนี ณ สงขลา)

ชั้นที่ 7
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พระนเรนทรราชา (เหี้ยง)
พระนเรนทรราชา (เหี้ยง) + ยวน		

1. มั่ง							
2. พระด�ำรงเทวฤทธิ์ (เรือง) + กัน		

		2.1 กันวงษ์ + (1) เครือวัลย์ 			
			2.1.1 แฉล้ม					
			
2.1.2 หลวงมหานุภาพปราบสงคราม (ผ่อง โรจนะหัสดิน)
			
+ จิ๋ว (ณ สงขลา) ธิดา พระอนันตสมบัติ (เอม ณ สงขลา)
				2.1.2.1 นางอินทิรา (โรจนะหัสดิน) + นายคร้าม สิวายะวิโรจน์
					2.1.2.1.1 นายกิตติรัตน์ สิวายะวิโรจน์ + นางวิจิตรา (พิมสาร)
						
2.1.2.1.1.1 นายไกรวิทย์ สิวายะวิโรจน์
							
2.1.2.1.1.1.1 Mr. Kenedy
							
2.1.2.1.1.1.2 Mr. Jordan
							
2.1.2.1.1.1.3 Ms. Kaylani
						
2.1.2.1.1.2 นายมาร์ค สิวายะวิโรจน์ + Mrs. Michiko Yamazaki
							
2.1.2.1.1.2.1 Ms. Monica
							
2.1.2.1.1.2.2 Mr. Marcus
					2.1.2.1.2 นางอัจฉรา (สิวายะวิโรจน์) + นายประกิต วิริโยทัย
						
2.1.1.1.2.1 นางอัญชลี (วิริโยทัย) + นายไชยวัตฒ์ แก้วหล้า
							
2.1.1.1.2.1.1. ด.ญ.ชลิสา แก้วหล้า
							
2.1.1.1.2.1.2. ด.ญ.ชญานิตย์ แก้วหล้า
					2.1.2.1.3 นายจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์ + ท.ญ.ศรียา (รัตรสาร)
						
2.1.2.1.3.1 นางสีวิกา (สิวายะวิโรจน์) + นายวรวิทย์ สีละภูสิทธิ์
							
2.1.2.1.3.1.1 นายสิทธิ์สีระ สีละภูสิทธิ์
							
2.1.2.1.3.1.2 ด.ช.ภูวิศ สีละภูสิทธิ์
						
2.1.2.1.3.2 นางขวัญจิรา (สิวายะวิโรจน์) + นายธวัชชัย ชีวานนท์
							
2.1.2.1.3.2.1 ด.ช.ณฐรี ชีวานนท์
							
2.1.2.1.3.2.2 ด.ช.ณฐนนท์ ชีวานนท์
				2.1.2.2 นายนิสสัย โรจนะหัสดิน
					2.1.1.2.1 นางศศิธร (โรจนะหัสดิน) + นายดนัย พุ่มเล็ก
						
2.1.2.2.1.1 นายเขมชาติ โรจนะหัสดิน + นางปฐมาวดี (ไทยราช)
							
2.1.2.2.1.1.1 นายภาณุวัฒน์ โรจนะหัสดิน
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5
5
6
7
7
8

8

						
2.1.2.2.1.2 นางดวงกมล (โรจนะหัสดิน) + นายวิทยา วัฒนะจิระกาล
							
2.1.2.2.1.2.1 ด.ช.ระวีโชติ โรจนะหัสดิน
					2.1.2.2.2 นางเนาวรัตน์ (โรจนะหัสดิน) + นายจรูญ เข็มทอง
						
2.1.2.2.2.1 นายกริชชัย เข็มทอง
						
2.1.1.2.2.2 นางใจทิพย์ (เข็มทอง) + นายวรวัฒน์ สุคนธจิตต์
							
2.1.1.2.2.2.1. ด.ญ.สุปรียา สุคนธจิตต์
							
2.1.1.2.2.2.2. ด.ญ.ศศิโสม สุคนธจิตต์
					2.1.1.2.3 ด.ต.โสภณ โรจนะหัสดิน + นางกัลยา ชูข�ำ
						
2.1.2.2.3.1 น.ส.ภัทรกัญจน์กมล โรจนะหัสดิน
						
2.1.2.2.3.2 น.ส.ฑุริกา โรจนะหัสดิน
					2.1.1.2.4 นายอัสนี โรจนะหัสดิน + นางอมรา (ธาราวุฒิ)
						
2.1.2.2.4.1 น.ส.ศิวารยา โรจนะหัสดิน
						
2.1.2.2.4.2 น.ส.อัสรา โรจนะหัสดิน
					2.1.2.2.5 นางพัชนี (โรจนะหัสดิน) + นายโฆสิต สิงคีพงศ์
						
2.1.2.2.5.1 นายบัณฑร สิงคีพงศ์
					2.1.2.2.6 นางศรีอนงค์ (โรจนะหัสดิน) + ด.ต.จารุวิชญ์ ไกรเทพ
						
2.1.1.2.6.1 นางสาวเวธกา โรจนะหัสดิน
					2.1.2.2.7 นางสุภะณี (โรจนะหัสดิน) + นายวิชัย ธนพัฒน์ศิริ
						
2.1.1.2.7.1 นายวินธัย ธนพัฒน์ศิริ
						
2.1.1.2.7.2 น.ส.ธนวรรณ ธนพัฒน์ศิริ
						
2.1.1.2.7.3 น.ส.เหมือนฝัน ธนพัฒนศิริ
					2.1.2.2.8 นางอมรา (โรจนะหัสดิน) + นายวิชัย บุญญแพทย์
						
2.1.2.2.8.1 นายศศิพงษ์ บุญญแพทย์
						
2.1.2.2.8.2 นายศิวโรจน์ บุญญแพทย์
						
2.1.2.2.8.3 นางสิรินรัตน์ บุญญแพทย์ + นายสุพจน์ ปรีชานฤตย์
					2.1.2.2.9 นางอรุณวดี (โรจนะหัสดิน) + พ.ต.ท.ชาตินัย สังข์ทอง
						
2.1.2.2.9.1 อธิชาติ โรจนะหัสดิน
						
2.1.2.2.9.2 น.ส.ดลยา โรจนะหัสดิน		
					2.1.2.2.10 พักตร์พริ้ง โรจนะหัสดิน
8
				2.1.2.3 นางจันทรา (โรจนะหัสดิน) + พ.อ.ถัด ณ สงขลา
					2.1.2.3.1 พ.อ.พร้อมศักดิ์ ณ สงขลา + นางจุฑาธิป (ไทยกล้า)
						
2.1.2.3.1.1 นายสุรศักดิ์ ณ สงขลา (สมรส)
						
2.1.2.3.1.2 นางสิรินา ณ สงขลา แรริ่ง + Mr. Robert Raring
						
2.1.2.3.1.3 นายณัฐพล ณ สงขลา + นางวิชชวรรณ (นิยมญาติ)
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8
				2.1.2.4 นายอ�ำไพ โรจนะหัสดิน + นางจ�ำรัส
					2.1.2.4.1 ศรีประไพ โรจนะหัสดิน
8
				2.1.2.5 นายผลึก โรจนะหัสดิน + นางศิริ (สูยะชีวิน)
					2.1.2.5.1 นางพิสมัย (โรจนะหัสดิน) + นายประยูร ณ สงขลา
						
2.1.2.5.1.1 นางปกชกร (ณ สงขลา) + นายเอนก อินทสร		
						
2.1.2.5.1.2 ด.ช.สุรพงศ์ ณ สงขลา (ถึงแก่กรรม)
						
2.1.2.5.1.3 นายณฤษฎ์ ณ สงขลา + นางจารุภา (กรรณวัฒน์)		
					2.1.2.5.2 นายไพศาล โรจนะหัสดิน + นางนวลศรี
						
2.1.2.5.2.1 น.ส.อภิชยา โรจนะหัสดิน
8
				2.1.2.6 นางอุไรพงศ์ (โรจนะหัสดิน) + นายคร้าม สิวายะวิโรจน์

		

2.1 กันวงษ์ + (2) รื่น ธิดาเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เจ้าเมืองสงขลาล�ำดับที่ 6

			2.1.3 นางพริ้ง + หลวงบ�ำรุงศักดิ์
				2.1.3.1 นางพิมพ์ (อิงคะกุล) + (1) หลวงพิพิธธนาการ
					2.1.3.1.1 นางพรรณพิมพ์ + (1) นายปรุง ขิตตสังคะ
						
2.1.3.1.1.1 นางพิมลพรรณ (ขิตตสังคะ) + (1) พ.ต.อ.เสนอบุญ ภูมิจิตร
							
2.1.3.1.1.1.1 เอกรัตน์ ภูมิจิตร
						
นางพิมลพรรณ (ขิตตะสังคะ) + (2) นายวิลเลี่ยม เฮมิลตัน พาร์คเกอร์
							
2.1.3.1.1.1.2 พิมารา แจ้สมิน พาร์คเกอร์
					นางพรรณพิมพ์ + (2) นายวัลลภ อรัญญเกษม
					2.1.3.1.2 นางปรางค์เพ็ญ + นายเทวิน สุทัตตกุล
						
2.1.3.1.2.1 เรืออากาศเอก ภ.ญ.ทวิเพ็ญ (สุทัตตกุล)
								 + เรืออากาศเอก น.พ.ทายาท บูรณกาล
						
2.1.3.1.2.2 ทิวะพล สุทัตตกุล
				นางพิมพ์ + (2) นายเปรื่อง สาริกภูติ
				2.1.3.2 กรุง อิงคะกุล
				
2.1.3.3 สมหมาย อิงคะกุล
				
2.1.3.4 สดับ อิงคะกุล
				
2.1.3.5 สมจิตต์ อิงคะกุล
				
2.1.3.6 สมบูรณ์ อิงคะกุล
				
2.1.3.7 สมนิตร อิงคะกุล
				
2.1.3.8 สมนึก อิงคะกุล
				
2.1.3.9 นางสมนวล (อิงคะกุล) + นายเสน่ห์ ณ นคร
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		2.1 กันวงษ์ + (3) แฝง
			2.1.4 นางกรรณิกา (แดง) โรจนะหัสดิน

6

			

7
8

+ นายวงษ์ โรจนะหัสดิน (Telbert Warrington) ชาวอังกฤษ

				2.1.4.1 นายอร่าม โรจนะหัสดิน + (1) นางจารุณี (ณ สงขลา)
					2.1.4.1.1 จารุจินดา โรจนะหัสดิน
					
2.1.4.1.2 เฉลิมชัย โรจนะหัสดิน
					
2.1.4.1.3 อังสุมาลี โรจนะหัสดิน
8
				2.1.4.1 นายอร่าม โรจนะหัสดิน + (2) นางประไพ บุนนาค
				
2.1.4.1.4 จงดี โรจนะหัสดิน
					
2.1.4.1.5 นางพรรัตน์ (โรจนะหัสดิน) + นายมงคล จรัสวิโรจน์
					
2.1.4.1.6 นางพรเพ็ญ (โรจนะหัสดิน) + พ.อ.พยนต์ ลีละบุตร
						
2.1.4.1.6.1 นายพงษ์สิทธิ์ ลีละบุตร + นางปิยะพร (ความไพบูลย์) 		
							
2.1.4.1.6.1.1 ด.ญ.จุฑาวี ลีละบุตร
							
2.1.4.1.6.1.2 ด.ญ.ภูษณา ลีละบุตร
						
2.1.4.1.6.2 นายพลเทพ ลีละบุตร + นางวรารัตน์ (โพธิ์ไพรวัลย์)
						
2.1.4.1.6.3 นายพาคร ลีละบุตร + นางทัศนีย์
							
2.1.4.1.6.3.1 ด.ญ.มัญชุมาส ลีละบุตร
							
2.1.4.1.6.3.2 ด.ญ.พาศจี ลีละบุตร
					2.1.4.1.7 นางนวลศรี (โรจนะหัสดิน) + นายไพศาล โรจนะหัสดิน
					
2.1.4.1.8 นายมนู โรจนะหัสดิน (ถึงแก่กรรม)
					
2.1.4.1.9 นางอรุณี (โรจนะหัสดิน) + นายรณชิต วิมุกตะนันท์ มีบุตรธิดา 4 คน
						
2.1.4.1.9.1 นายจิรวัฒน์ เหลืองอรุณ		
						
2.1.4.1.9.2 นายภัทรวุฒิ เหลืองอรุณ
						
2.1.4.1.9.3 พ.ญ.มิทธิรา (วิมุกตะนันท์) + น.พ.เพ็ชร พิณโสภณ
							
2.1.4.1.9.3.1 ด.ช.เขตน่าน พิณโสภณ
						
2.1.4.1.9.4 นางชญานุตม์ (วิมุกตะนันท์) + น.ต.สิชล ห่วงนิกร
							
2.1.4.1.9.4.1 ด.ช.เขตนที ห่วงนิกร

			

2.1.5 นายมนัส โรจนหัสดินทร์* + นางแพ

7

				2.1.5.1 นายอนันต์ โรจนหัสดินทร์ + นางพิมน์พร
					
2.1.5.1.1 นายอรรนพ โรจนหัสดินทร์
					
2.1.2.1.2 น.ส.จินดาพร โรจนหัสดินทร์

			

2.1.6 เสงี่ยม				

7

* สะกด “โรจนหัสดินทร์” ตามที่ได้รับแจ้งจากนางสาวจินดาพร
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3. รุ่ง								
4. พระยาเพชราภิบาลนฤเบศร์ (มิ่ง)
+ คุณหญิงตง ณ สงขลา ธิดาเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เจ้าเมืองสงขลาล�ำดับที่ 6

		4.1 ขุนนฤมิตรบรรณสาร (หลุย โรจนะหัสดิน) + (1) นางคล้าย
			4.1.1 นายตอน โรจนะหัสดิน ถึงแก่กรรม + นางห้อง
				4.1.1.1 นายเลื่อน โรจนะหัสดิน ถึงแก่กรรม + นางละม้าย
					4.1.1.1.1 นางปราณี (โรจนะหัสดิน) + นายวิรุณ กาลกรณ์สุรปราณี
						
4.1.1.1.1.1 นายฐิติพล กาลกรณ์สุรปราณี
						
4.1.1.1.1.2 นายฐิติกร กาลกรณ์สุรปราณี
					4.1.1.1.2 นางวีระวรรณ (โรจนะหัสดิน) + นายประจักษ์ พูนดี ไม่มีบุตรธิดา
					
4.1.1.1.3 นายวันชัย โรจนะหัสดิน + นางปราณี
						
4.1.1.1.3.1 ด.ญ.ลักษมณ โรจนะหัสดิน
						
4.1.1.1.3.2 ด.ช.ณรงค์เดช โรจนะหัสดิน
					4.1.1.1.4 นางอรุณี (โรจนะหัสดิน) + นายค�ำรณ มธุรส ถึงแก่กรรม
						
4.1.1.1.4.1 ด.ญ.ประกายวรรณ มธุรส
						
4.1.1.1.4.2 ด.ญ.วรรษชล มธุรส
				4.1.1.2 นางปุ๋ย (โรจนะหัสดิน) ถึงแก่กรรม + นายเล้ง บุญศิริ ถึงแก่กรรม
					4.1.1.2.1 นายอุดมศิลป์ บุญศิริ + นางสายใจ
						
4.1.1.2.1.1 นายปภังกร บุญศิริ
					
4.1.1.2.2 นายสมบูรณ์ บุญศิริ + นางรวิวรรณ
						
4.1.1.2.2.1 ด.ญ.ณัฐนาฏ บุญศิริ
				4.1.1.3 นางจิตต์ (โรจนะหัสดิน) + นายรัตน์ แก้วเอียด ถึงแก่กรรม
					4.1.1.3.1 นางรัชดา (แก้วเอียด) + นายประดับ แก้วพลับ
						
4.1.1.3.1.1น.ส.ปักใจ แก้วพลับ
						
4.1.1.3.1.2 นายรณชัย แก้วพลับ
						
4.1.1.3.1.3 น.ส.ปัทมา แก้วพลับ
					4.1.1.3.2 น.ส.จินตนา แก้วเอียด
				4.1.1.4 นายเติบ โรจนะหัสดิน + นางเต็มดวง
					4.1.1.4.1 นางเรณุกา (โรจนะหัสดิน) + นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง
					
4.1.1.4.2 นางภาวณี (โรจนะหัสดิน) + นายสุกิตติ ภูนาค
					
4.1.1.4.3 นางชุลีพร (โรจนะหัสดิน) + Mr. Claude Meylan (โคล้ด เมย์ลอง)
						
4.1.1.4.3.1 ด.ช. NICOLAS (เนวัต) Meylan
				4.1.1.5 นายอ�ำนวย (โรจนะหัสดิน) นาคะวัจนะ + นางวรรณะ (ทองปรีชา)
					
(คุณน้าขอไปเป็นบุตรบุญธรรม จึงใช้นามสกุลคุณน้า)
					4.1.1.5.1 ด.ญ.จริญญา นาคะวัจนะ
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				4.1.1.6 นายด�ำรงค์ โรจนะหัสดิน ถึงแก่กรรม + นางนิยม (ศรีษะแก้ว)
					4.1.1.6.1 นายนิรันดร์ โรจนะหัสดิน
					
4.1.1.6.2 นายมานพ โรจนะหัสดิน
					
4.1.1.6.3 น.ส.ธาริณี โรจนะหัสดิน
			4.1.2 นายชุ่ม โรจนะหัสดิน + นางขาว ไม่มีบุตรธิดา

			

4.1.3 นายจ�ำเริญ โรจนะหัสดิน + นางไกร

8

7
7
8

				4.1.3.1 นายจ�ำรัส โรจนะหัสดิน + นางวร
					4.1.3.1.1 นางวงษ์ (โรจนะหัสดิน) + (1) นายสัมฤทธิ์ สุขหนูแดง ถึงแก่กรรม
						
4.1.3.1.1.1 นายประเวศ สุขหนูแดง
					นางวงษ์ (โรจนะหัสดิน) + (2) นายสิน กุกุทพันธ์
						
4.1.3.1.1.2 นายปฐมพงษ์ กุกุทพันธ์
8
				4.1.3.2 นายเทิม โรจนะหัสดิน + นางมล
					4.1.3.2.1 นางพัชวรรณ (โรจนะหัสดิน) + นายชัยยง ตุลารักษ์ ไม่มีบุตรธิดา
					
4.1.3.2.2 นายสาโรช โรจนะหัสดิน ถึงแก่กรรม
8
				4.1.3.3 นางอมร (โรจนะหัสดิน) + นายคง แก้วศรี มีบุตรธิดา 6 คน
8
				
4.1.3.4 นางอรุณ (โรจนะหัสดิน) กรรณสูตร มีธิดา 1 คน
6
		4.1 ขุนนฤมิตรบรรณสาร (หลุย โรจนะหัสดิน) + (2) นางลาภ
7
			4.1.4 นางละม่อม (โรจนะหัสดิน) + นายเคว็จ แก้วปลอด
8
				4.1.4.1 นายแอบ แก้วปลอด + นางผั้น (กิ้มถ้อง)
					4.1.4.1.1 น.ส.พรทิพย์ แก้วปลอด
					
4.1.4.1.2 นางนิภา (แก้วปลอด) + นายจรวย แสนสุข มีบุตรธิดา 4 คน
					
4.1.4.1.3 นายประยูร แก้วปลอด (สมรส)		
					
4.1.4.1.4 นางสุมาลี (แก้วปลอด) (สมรส)		
					
4.1.4.1.5 นายนุกูล แก้วปลอด
					
4.1.4.1.6 นายไพฑูรย์ แก้วปลอด
					
4.1.4.1.7 น.ส.ระเริงชล แก้วปลอด
					
4.1.4.1.8 นายอาทร แก้วปลอด
8
				4.1.4.2 นายเอื้อน แก้วปลอด ถึงแก่กรรม + นางเอื้อน
					4.1.4.2.1 นางไพบูลย์ (สมรส) มีบุตรธิดาหลายคน
					
4.1.4.2.2 จ.ส.ต.มานิจ แก้วปลอด (สมรส) มีบุตรธิดา 3 คน
					
4.1.4.2.3 น.ส.ปราณี แก้วปลอด
					
4.1.4.2.4 น.ส.สุจินต์ แก้วปลอด
					
4.1.4.2.5 น.ส.เปี๊ยก แก้วปลอด
					
4.1.4.2.6 นายเอียด แก้วปลอด
					
4.1.4.2.7 น.ส.แอ๊ะ แก้วปลอด
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				4.1.4.3 นางอ่วม (แก้วปลอด) + นายเฉี้ยง แสงสุข ถึงแก่กรรม
					4.1.4.3.1 น.ส.นิภา แก้วปลอด
					
4.1.4.3.2 น.ส.ละมุล แก้วปลอด
				นางอ่วม (แก้วปลอด) + (2) นายกลับ จันทวิลาส
					4.1.4.3.3 นายเสรี จันทวิลาส (สมรส) มีบุตร 1 คน
					
4.1.4.3.4 นายเจริญ จันทวิลาส
					
4.1.4.3.5 น.ส.นิตยา จันทวิลาส
				4.1.4.4 พ.อ.สมนึก แก้วปลอด + นางอุษา (บุญยพิพัฒน์)
					4.1.4.4.1 น.ส.สุทธิลักษณ์ แก้วปลอด
					
4.1.4.4.2 นางสิรีรัตน์ (แก้วปลอด) + นายวิรัช เอกสมทราเมษฐ์
					
4.1.4.4.3 นายประกายเพชร แก้วปลอด
					
4.1.4.4.4 นายอรรถสิทธิ์ แก้วปลอด
					
4.1.4.4.5 นายฉัตรดนัย แก้วปลอด
					
4.1.4.4.6 น.ส.เพ็ญพรรณวดี แก้วปลอด
				4.1.4.5 นางอนงค์ (แก้วปลอด) + นายกมล โรจนะหัสดิน
					4.1.4.5.1 นางนิตยา (โรจนะหัสดิน) + นายวิสูตร สมสุข
						
4.1.4.5.1.1 ด.ช.ณัฐสิทธิ์ สมสุข
					4.1.4.5.2 นายธงชัย โรจนะหัสดิน
					
4.1.4.5.3 น.ส.อัญชลี โรจนะหัสดิน
				4.1.4.6 นางนุ้ย (แก้วปลอด) + นายเกษม หนูคูขุด
					4.1.4.6.1 น.ส.วรรณา หนูคูขุด
					
4.1.4.6.2 นาย_____ หนูคูขุด
					
4.1.4.6.3 นายสมศักดิ์ หนูคูขุด
					
4.1.4.6.4 น.ส._____ หนูคูขุด
			4.1.5 นางละเมียด (โรจนะหัสดิน) + นายวิวัฒน์ ณ สงขลา หลานพระศรีบุรีรัฐ
				4.1.5.1 นายสมพงษ์ ณ สงขลา + นางจรี (ชาญณรงค์)
					4.1.5.1.1 นายศรัณย์ ณ สงขลา + นางชลมาร์ค (พงษ์ตระกูล)
						
4.1.5.1.1.1 ด.ญ.ณิชกมล ณ สงขลา
				4.1.5.2 นางเสาวภา (ณ สงขลา) + พ.ต.ท.วิทยา นภาพงษ์
					4.1.5.2.1 นายสุรพล นภาพงศ์ + นางสินีนาฎ (แซ่หลี)
						
4.1.5.2.1.1 ด.ช.สุทธิวัฒน์ นภาพงศ์
						
4.1.5.2.1.2 ด.ญ.อนาวัล นภาพงศ์
					4.1.5.2.2 นายมนตรี นภาพงศ์ + นางอารีรัตน์ (แซ่อุย)
						
4.1.5.2.2.1 ด.ญ.____นภาพงศ์
						
4.1.5.2.2.2 ด.ญ.____นภาพงศ์
					4.1.5.2.3 นายปราโมทย์ นภาพงศ์ ถึงแก่กรรม + นางบงกช (ณ สงขลา)
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4.1.5.2.4 นางสุจิตรา (นภาพงศ์) + พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ศรีทองสุข
						
4.1.5.2.4.1 ด.ญ.ฐิตวีร์ ศรีทองสุข
						
4.1.5.2.4.2 ด.ช.ณัฐวิศร์ ศรีทองสุข
					4.1.5.2.5 นายจตุรันต์ นภาพงศ์ ถึงแก่กรรม
8
				4.1.5.3 นายสมพร ณ สงขลา ถึงแก่กรรม + นางสุดา
					4.1.5.3.1 นายสมชาย ณ สงขลา
					
4.1.5.3.2 น.ส.สุรพร ณ สงขลา
					
4.1.5.3.3 นายสุทธิพงศ์ ณ สงขลา
					
4.1.5.3.4 นางอมรรัตน์ (ณ สงขลา) + นายศุภศักดิ์ โกมลตรี มีบุตร 2 คน
				4.1.5.4 นายสมภพ ณ สงขลา + (1) นางสาคร บ�ำรุงหนูไหม ถึงแก่กรรม + (2) นางจันทรา 8
					4.1.5.4.1 นางศิริลักษณ์ (ณ สงขลา) + นายวราเศรษฐ์ เทศทอง มีบุตร 1 คน
					
4.1.5.4.2 นางวิยะดา (ณ สงขลา) + นายก้องเกียรติ ทิพยาไกรศรี มีบุตร 3 คน
					
4.1.5.4.3 นายคมสัน ณ สงขลา + นางหนิง มีบุตร 2 คน
					
4.1.5.4.4 น.ส.กมลวรรณ ณ สงขลา
					
4.1.5.4.5 นายอาร์ม ณ สงขลา
8
				4.1.5.5 นางเสาวนีย์ (ณ สงขลา) + นายเฉลิม ธรรมปาโล
					4.1.5.5.1 นายชลธี ธรรมปาโล + นางขวัญรัตน์
						
4.1.5.5.1.1 ด.ช.ณัฐพล ธรรมปาโล
						
4.1.5.5.1.2 ด.ญ.ชฎารัตน์ ธรรมปาโล
					4.1.5.5.2 นายสราวุธ ธรรมปาโล + นางลาวัลย์
						
4.1.5.5.2.1 ด.ญ.มณทิรา ธรรมปาโล
						
4.1.5.5.2.2 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมปาโล
					4.1.5.5.3 ร.ท.เศรษฐ ธรรมปาโล + นางจิตติมา
						
4.1.5.5.3.1 ด.ญ.บุญยานุช ธรรมปาโล
						
4.1.5.5.3.2 ด.ช.คณุตมา ธรรมปาโล
					4.1.5.5.4 นายธีรเดช ธรรมปาโล + นางชุติกาญจน์
8
				4.1.5.6 ร.ต.ต.วิฑูรย์ ณ สงขลา + นางประไพ (ไชยสุวรรณ)
					4.1.5.6.1 นายกัมปนาท ณ สงขลา
					
4.1.5.6.2 น.ส.พิมพ์ชนก ณ สงขลา
					
4.1.5.6.3 นายพงศ์กร ณ สงขลา
7
			4.1.6 นายเฉลิม โรจนะหัสดิน ถึงแก่กรรม + (1) นางสมถวิล (รู โปบล)
8
				4.1.6.1 นางฉวีวรรณ (โรจนะหัสดิน) + นายอู๊ด ทวีพัน
7
			นายเฉลิม โรจนะหัสดิน ถึงแก่กรรม + (2) นางเสรี (ประทีป ณ ถลาง)
8
				4.1.6.2 นายฉายแสง โรจนะหัสดิน + นางสุเพียง (โรมา)
					4.1.6.2.1 นายสมพล โรจนะหัสดิน + นางปริยาภรณ์ (จิระวุฒิพงษ์)		
						
4.1.6.2.1.1 นายธัญญ์ โรจนะหัสดิน
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4.1.6.2.2 น.ส.ศศิพรรณ โรจนะหัสดิน
					
4.1.6.2.3 นายเสริมพงษ์ โรจนะหัสดิน + นางธัญญรัตน์ (เรืองสงฆ์)
						
4.1.6.2.3.1 ด.ช.ธนวิชญ์ โรจนะหัสดิน
						
4.1.6.2.3.2 ด.ช.วินท์ โรจนะหัสดิน
				4.1.6.3 นายเฉิดศักดิ์ โรจนะหัสดิน + นางยาจิต (เลียวลิ้ม)
					4.1.6.3.1 น.ส.ยมาภรณ์ โรจนะหัสดิน
					
4.1.6.3.2 นายพิสิฐฎ์ โรจนะหัสดิน
				4.1.6.4 นายอดิศร โรจนะหัสดิน + นางสิริจันทร์
				
4.1.6.4.1 ______________________
					
4.1.6.4.2 ______________________
				4.1.6.5 นายสถาพร โรจนะหัสดิน + นางนงจันทร์ (จิระวุฒิพงษ์)
					4.1.6.5.1 นายณัฎฐพร โรจนะหัสดิน
					
4.1.6.5.2 น.ส.นทีพร โรจนะหัสดิน
					
4.1.6.5.3 นายวิรชัช โรจนะหัสดิน
				4.1.6.6 นายอนุโรจน์ โรจนะหัสดิน + นางปรีดา (ชูประดิษฐ์)
					4.1.6.6.1 นายรัชดา โรจนะหัสดิน
					
4.1.6.6.2 นายปัญญโรจน์ โรจนะหัสดิน
			4.1.7 นายแฉล้ม โรจนะหัสดิน ถึงแก่กรรม + นางเหนี่ยว ไม่มีบุตรธิดา
			4.1.8 นางละอองนวล (โรจนะหัสดิน) + นายเสรี ณ สงขลา ถึงแก่กรรม
				4.1.8.1 นายสุเมธ ณ สงขลา ถึงแก่กรรม + นางละมัย ไม่มีบุตรธิดา
				
4.1.8.2 นางเพียงจิตร (ณ สงขลา) +นายจรัส ยมกกุล ไม่มีบุตรธิดา
				
4.1.8.3 นายสุพรชัย ณ สงขลา
				
4.1.8.4 นางวรรณา (ณ สงขลา) + นายถวิล เปลี่ยนสี
					4.1.8.4.1 ด.ญ.ปรัชนันต์ เปลี่ยนสี
				4.1.8.5 นายสามารถ ณ สงขลา + นางสมัย
					4.1.8.5.1 น.ส. สิริมาส ณ สงขลา
					
4.1.8.5.2 ด.ญ.ทัตจุฑา ณ สงขลา
			4.1.9 นายสนั่น โรจนะหัสดิน ถึงแก่กรรม

			

4.1.10 นายไสว โรจนะหัสดิน ถึงแก่กรรม

		4.1 ขุนนฤมิตรบรรณสาร (หลุย โรจนะหัสดิน) + (3) นางน่วม
			4.1.11 ขุนสิทธิ์นรศุข (เฉย โรจนะหัสดิน) + นางเจียม
				4.1.11.1 นางฉอุ่ม (โรจนะหัสดิน) + ขุนวิจารณ์ศุภกิจ (ภู ณรงค์สุขา)
					4.1.11.1.1 นางประไพ (ณรงค์สุขา) + น.พ.สันต์ สิงห์ภักดี
					
4.1.11.1.2 นางอ�ำพร (ณรงค์สุขา) โรจนะหัสดิน ถึงแก่กรรม
					
4.1.11.1.3 นางอรวรรณ (ณรงค์สุขา) + นายรังสี ณ สงขลา
				4.1.11.2 นายสว่าง โรจนะหัสดิน ถึงแก่กรรม
				
4.1.11.3 นางฉอ้อน โรจนะหัสดิน
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8

8

8

8

7
7
8
8
8
8
8

7
7
6
7
8

8
8

8
				
4.1.11.4 นางฉอุ่น โรจนะหัสดิน ถึงแก่กรรม
8
				
4.1.11.5 นายสุดจิต โรจนะหัสดิน ถึงแก่กรรม
8
				
4.1.11.6 นายสุดใจ โรจนะหัสดิน ถึงแก่กรรม
8
				
4.1.11.7 นายสนิท โรจนะหัสดิน ถึงแก่กรรม + นางยุพิน นพคุณ
					
4.1.11.7.1 นายสุรพล โรจนะหัสดิน + นางโรจน์ฤดี นิตยโย
						
4.1.11.7.1.1 นางโรจน์รัชดา (โรจนะหัสดิน) + นายโยธิน ทองเนื้อแข็ง
							
4.1.11.7.1.1.1 ด.ช.ทศธวัช ทองเนื้อแข็ง
							
4.1.11.7.1.1.2 ด.ช.หัสดิน ทองเนื้อแข็ง
							
4.1.11.7.1.1.3 ด.ช.จินภัทร ทองเนื้อแข็ง
						4.1.11.7.1.2 น.ส.รงคดารา โรจนะหัสดิน
						4.1.11.7.1.3 นางราชาวดี โรจนะหัสดิน + นายจ�ำนง ด�ำมาก
							
4.1.11.7.1.3.1 ด.ช.ธนบดี ด�ำมาก
					4.1.11.7.2 นางนภาพร (โรจนะหัสดิน) + นายกรีฑา โกศลเหมมณี
						
4.1.11.7.2.1 นายยศถกุล โกศลเหมมณี + นางจุติกา อ่อนแก้ว
							
4.1.11.7.2.1.1 ด.ช.ทิตย โกศลเหมมณี
							
4.1.11.7.2.1.2 ด.ช.ดุรย โกศลเหมมณี
						
4.1.11.7.2.2 น.พ.ก้องภพ โกสลเหมมณี + พ.ญ.ศิริลักษณ์ ผ่องจิตศิริ
					4.1.11.7.3 นางนภาพรรณ (โรจนะหัสดิน) + นายศานิตย์ สุวรรณราช
					
4.1.11.7.4 พ.ต.ท.สุรพงษ์ โรจนะหัสดิน + พ.ต.อ. (พิเศษ) หญิง ประภาภรณ์ แก้วบุปผา
						
4.1.11.7.4.1 นายภัทรพงศ์ โรจนะหัสดิน
6
		
4.1 ขุนนฤมิตรบรรณสาร (หลุย โรจนะหัสดิน) + (4) นางทับ
7
			4.1.12 นายเสวนิจ (สมัคร) โรจนะหัสดิน + นางนิตรา
8
				4.1.12.1 นายอนันต์ศักดิ์ โรจนะหัสดิน + นางจินดา
					4.1.12.1.1 น.ส.จิระนันท์ โรจนะหัสดิน
					
4.1.12.1.2 น.ส.จันทร์ศิริ โรจนะหัสดิน
					
4.1.12.1.3 น.ส.เสวนี โรจนะหัสดิน
8
				4.1.12.2 น.ส.ลักขณา โรจนะหัสดิน
8
				4.1.12.3 นายนพดล โรจนะหัสดิน + นางศรีสุดา
					4.1.12.3.1 ด.ช.แดนชัย โรจนะหัสดิน
8
				4.1.12.4 นายนฤดม โรจนะหัสดิน + นางสุภารัตน์
					4.1.12.4.1 ด.ญ.สุภิชญา โรจนะหัสดิน
8
				4.1.12.5 นายนครินทร์ โรจนะหัสดิน
8
				
4.1.12.6 น.ส.วิลาสิณี โรจนะหัสดิน
8
				
4.1.12.7 นายสุรวุฒิชัย โรจนะหัสดิน
6
		4.2 นางถนอม + พระยาประวัติฯ (ณ ระนอง) ไม่มีบุตรธิดา
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4.3 ขุนสุราษฎร์ธานี (ฟุ้ง โรจนะหัสดิน) + นางสงวน

			4.3.1 นางสารภี (โรจนะหัสดิน) + นายอนันต์ พรหมวิจิตร
				4.3.1.1 น.ส.บุณฑริกา พรหมวิจิตร
				
4.3.1.2 น.ส.รงรอง พรหมวิจิตร
				
4.3.1.3 น.ส.เปศล พรหมวิจิตร
			4.3.2 นางเฟื้อ (โรจนะหัสดิน) + นายหวง นาเจริญ
				4.3.2.1 พล.ต.ต.โรจน์ นาเจริญ + นางสัมพันธ์
					4.3.2.1.1 นายอนิรุทธ์ นาเจริญ
					
4.3.2.1.2 นางนุสรา นาเจริญ
					
4.3.2.1.3 น.ส.วาสินี นาเจริญ
					
4.3.2.1.4 นายทีปวร นาเจริญ
				4.3.2.2 นายกาญจนา นาเจริญ + นางน้อย
					4.3.2.2.1 น.ส.กรรณิกา นาเจริญ
					
4.3.2.2.2 น.ส.โชติกา นาเจริญ
					
4.3.2.2.3 น.ส.บุษยา นาเจริญ
				4.3.2.3 นายศุภชัย นาเจริญ + นางเสนาะ
					4.3.2.3.1 นายปิยะ นาเจริญ
					
4.3.2.3.2 นายสรรเพชร นาเจริญ
				4.3.2.4 นางสุธิดา (นาเจริญ) + น.ต.ชูเกียรติ ไทยใหญ่
					4.3.2.4.1 น.ส.ภัทริยา ไทยใหญ่
				4.3.2.5 นางเพ็ญศรี (นาเจริญ) + นายบรรพต หมดราคี
					4.3.2.5.1 น.ส.สายสวลี หมดราคี
					4.3.2.5.2 นายชยวรรณภ หมดราคี
			4.3.3 นางดวงใจ (โรจนะหัสดิน) + นายชวน พรพงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
				4.3.3.1 นางชนิดา (พรพงศ์) + พล.ต.ปกครอง นาถเสวี
					4.3.3.1.1 น.ส.ภัทราหทัย นาถเสวี
					
4.3.3.1.2 นายศศิน นาถเสวี
				4.3.3.2 นางชัชรี (พรพงศ์) + นายสาธิต จัยสิน
					4.3.3.2.1 นายวฤทธ์ จัยสิน
					
4.3.3.2.2 น.ส.ชนยา จัยสิน
				4.3.3.3 น.พ.ชัยยันต์ พรพงศ์ + นางวลัยพร
					4.3.3.3.1 ด.ช.ธนัย พรพงศ์
				4.3.3.4 น.ส.ชลดา พรพงศ์ พยาบาล ร.พ.ศิริราช
			4.3.4 นางระเบียบ โรจนะหัสดิน		

			

4.3.5 นางธรรมเนียบ โรจนะหัสดิน ถึงแก่กรรม
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8
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4.3.6 นางสุคนธ์ (โรจนะหัสดิน) + นายวิชัย วิชัยดิษฐ์

				4.3.6.1 นางสุปราณี (วิชัยดิษฐ์) + นายสมคิด จงชัยกิจ
					4.3.6.1.1 ด.ญ.ณัฐวัลย์ จงชัยกิจ
					
4.3.6.1.2 ด.ญ.ณัฐวลัย จงชัยกิจ
				4.3.6.2 นางสุปรียา (วิชัยดิษฐ์) + นายสันติ งามประสิทธิ์
					4.3.6.2.1 ด.ญ.ปรียณัฐ งามประสิทธิ์
					
4.3.6.2.2 ด.ญ.แอ๋ม งามประสิทธิ์
				4.3.6.3 นางสุวรางค์ (วิชัยดิษฐ์) + นายบุรี ชัยกิจไพบูลย์
					4.3.6.3.1 ด.ช.กีรติ ชัยกิจไพบูลย์
				4.3.6.4 นายโชคชัย วิชัยดิษฐ์ + นางวันทนีย์
					4.3.6.4.1 ด.ญ.ชยามาส วิชัยดิษฐ์
					
4.3.6.4.2 ด.ช.ชัชวิชญ์ วิชัยดิษฐ์
				4.3.6.5 พ.ต.ท.ปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ์ + นางอนันทนา
					4.3.6.5.1 ด.ช.วีรยุทธ วิชัยดิษฐ์
					
4.3.6.5.2 ด.ช.วีรภัทร วิชัยดิษฐ์
			4.3.7 น.พ.วรา โรจนะหัสดิน + นางสมถวิล (วิชัยดิษฐ์)
				4.3.7.1 นายเอกกมล โรจนะหัสดิน + นางวันทนี (ศุภลักษณ์เลิศกุล)
					4.3.7.1.1______________________________
				4.3.7.2 นายไอยรา โรจนะหัสดิน + นางกนกวรรณ (อึ้งภากรณ์)
					4.3.7.2.1_____________________________
				4.3.7.3 น.ส.รังรอง โรจนะหัสดิน
				
4.3.7.4 นางสโรชินทร์ (โรจนะหัสดิน) + นายลือชา โพธิอบ
				
4.3.7.5 ด.ญ.อันธิกา โรจนะหัสดิน
			4.3.8 นายธรรมนูญ โรจนะหัสดิน

			

4.3.9 น.ส.นงคราญ โรจนะหัสดิน

5 พงษ์							
6 เจะ							
7 นิ								

7
8

8

8
8

8

7
8
8
8
8
8
6
6
5
5
5
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คุณวัน (ญ) 4

รับราชการเป็นพนักงานอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ในรัชกาลที่ 2
ไม่ปรากฏข้อมูลบุตร-ธิดา

หลวงอนุรักษ์ภูเบศร์ (แสง)
หลวงอนุรักษ์ภูเบศร์ (แสง)				

4

1. พระยาวิชิตภักดีศรีพิชัยณรงค์ (เวียง ณ สงขลา) + กลัด ณรงค์สุขา

4
5

		1.1 พระศรีบุรีรัฐ (สิทธิ ณ สงขลา) + ปุย ธิดาพระยาวิเชียรคีรี (ชุ่ม) เจ้าเมืองสงขลาคนที่ 7 6
7
			1.1.1 น.พ.อายุศ ณ สงขลา (ขุนอายุรศาสตร์ (สุนี)) + นางทรัพย์ (รัตนกสิกร)
8
				1.1.1.1 พ.ญ.สุมนา (ณ สงขลา) + พล.ต.ต. น.พ.ชูชาติ อุตตโรทัย
					1.1.1.1.1 นายนัฎฐ์ อุตตโรทัย + นางอุไร
					
1.1.1.1.2 นายกรัณย์ อุตตโรทัย + นางสายพิณ
					
1.1.1.1.3 นายชาคร อุตตโรทัย
8
				1.1.1.2 น.พ.สุภัค ณ สงขลา + พ.ญ.ทิพยประภา
					1.1.1.2.1 นายฐานิศร์ ณ สงขลา + ดร.ใจทิพย์
					
1.1.1.2.2 น.พ.ท.พ.กฤดา ณ สงขลา + ท.ญ.พิมลมาศ
					
1.1.1.2.3 น.พ.ปภาภัค ณ สงขลา
8
				1.1.1.3 นางสุปาณี (ณ สงขลา) + ศ.ดร.เออร์เนส เบอซส์
8
				
1.1.1.4 นางสุรางค์ (ณ สงขลา) + ดร.เกอร์ติ นารายัน เชาวดุรี
					1.1.1.4.1 นายวิกรม เชาวดุรี
8
				1.1.1.5 นายสุรัต ณ สงขลา + นางศิริมาศ
					1.1.1.5.1 นายสุทัศน์ชาญ ณ สงขลา
					
1.1.1.5.2 นายสุรพันธ์ ณ สงขลา
8
				1.1.1.6 ภ.ญ.สุดา ณ สงขลา
8
				
1.1.1.7 ศ.คลินิก เกียรติคุณ น.พ.สุธี ณ สงขลา + พ.ญ.พวงน้อย
					1.1.1.7.1 นายกัลป์ ณ สงขลา +นางอภิรดี
					
1.1.1.7.2 นายเวทย์ ณ สงขลา
					
1.1.1.7.3 พ.ญ.นิธิดา ณ สงขลา
8
				1.1.1.8 พ.ต.อ.สุธา ณ สงขลา + นางอรุณี
					1.1.1.8.1 น.ส.สิริลาภ ณ สงขลา
					
1.1.1.8.2 นายเจริญลาภ ณ สงขลา
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				1.1.1.9 นายสุวัฒน์ ณ สงขลา + นางนันทนา
					1.1.1.9.1 น.ส.สุภานาฎ ณ สงขลา
					1.1.1.9.2 นายวาสสุวิช ณ สงขลา
				1.1.1.10 นางสีดา (ณ สงขลา) + นายอูโด เกรฟฟ์
					1.1.1.10.1 นายมิชาเอล เกรฟฟ์
			1.1.2 อุบล ณ สงขลา			
				1.1.2.1 น.ท.ผกา ณ สงขลา
			1.1.3 นายกุศล ณ สงขลา			
				1.1.3.1 นางเยาวมาลย์ (ณ สงขลา) + น.พ.กอ
				
1.1.3.2 นายนิยมรัฐ ณ สงขลา + นางยุพา
					1.1.3.2.1 น.ส.วิรงค์รอง ณ สงขลา
					
1.1.3.2.2 นายรองสนิท ณ สงขลา
				1.1.3.3 น.ส.กรวิภา ณ สงขลา
				
1.1.3.4 นายวันเฉลิม ณ สงขลา
			1.1.4 นางมณฑา (ณ สงขลา) + ขุนบุญญสิริเวชญ์ (บุญศรี ติตติรานนท์)
				1.1.4.1 นางอรพินธ์ (บุญญสิริเวชช์) + นายมาร์ติน คอริสัน
			1.1.5 นางปทุม (ณ สงขลา) + นายนิสสัย โรจนะหัสดิน
				1.1.5.1 นายธนาคม โรจนะหัสดิน ถึงแก่กรรม
				
1.1.5.2 ศศิธร โรจนะหัสดิน		
				
1.1.5.3 อุดมชาติ โรจนะหัสดิน ถึงแก่กรรม
			1.1.6 มาลา ณ สงขลา			

8

			

7

1.1.7 พ.อ. (พิเศษ) สาคร ณ สงขลา + (1) นางสราญ (ไศละสูตร)

8
7
8
7
8
8

8
8
7
8
7
8
8
8
7

				1.1.7.1 นายเทวมิตร ณ สงขลา +นางรุจิรา
				
1.1.7.2 นางอโนทัย (ณ สงขลา) + ร.ต.อ.สราวุฒิ จุ่นพิจารณ์
					
1.1.7.2.1 ชุลีธรรม จุ่นพิจารณ์
				
1.1.7.3 นายพลาเพชร ณ สงขลา +นางสุวารี
					
1.1.7.3.1 อลิสา ณ สงขลา
			1.1.7 พ.อ. (พิเศษ) สาคร ณ สงขลา + (2) นางกัลยา (บริสุทธิพงศากุล)

8

			

7

1.1.8 นายศุภชัย ณ สงขลา + นางสุมาลี (โรจนะหัสดิน)

		1.1 พระศรีบุรีรัฐ (สิทธิ ณ สงขลา) + (2) นางเอียด
			1.1.9 นางละม่อม ณ สงขลา

8
8
7
6
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		1.1 พระศรีบุรีรัฐ (สิทธิ ณ สงขลา) + (3) นางเอียด (นาเกตุ)
			1.1.10 นายสุชาติ ณ สงขลา		

5

			
			
			

7

1.1.11 นายเสรี ณ สงขลา		
1.1.12 นายสนั่น ณ สงขลา		
1.1.13 นางสงวนศรี ณ สงขลา		

6
7
7

		1.1 พระศรีบุรีรัฐ (สิทธิ ณ สงขลา) + (4) นางเคลือบ
			1.1.14 นายคงคม ณ สงขลา + นางมารศรี
				1.1.14.1 นายภาคภูมิ ณ สงขลา + นางอลิสา
					1.1.14.1.1 ด.ช.ภรรษพร ณ สงขลา
					
1.1.14.1.2 นายภูวนารถ ณ สงขลา
			1.1.15 นายวิเศษภักดิ์ ณ สงขลา มีบุตร 1 คน ธิดา 2 คน
			1.1.16 นายรังสี ณ สงขลา + นางอรพรรณ
				1.1.16.1 นายกฎิกร ณ สงขลา
				
1.1.16.2 นายปฏิวัติ ณ สงขลา
				
1.1.16.3 น.ส.ปฏิมา ณ สงขลา
		1.2 ขุนอุปการประชากร (สิน โรจนะหัสดิน) + นางคลิ้ง
			1.2.1 นางสุมาลี (โรจนะหัสดิน) + นายศุภชัย ณ สงขลา

6

			

7

1.2.2 นางสุวิภา (โรจนะหัสดิน) + นายเข้มขาบ อัครมาส

				1.2.2.1 นายสุวิศาล อัครมาศ
				1.2.2.2 นางสุทธิมานส์ (อัครมาส) + พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ
					1.2.2.2.1 ร.ต.ท.สุทธิสุนทร ซ้ายขวัญ
					
1.2.2.2.2 พิงครัตน์ ซ้ายขวัญ
					
1.2.2.2.3 พัทนุช ซ้ายขวัญ
					
1.2.2.2.4 ชรสิงห์ ซ้ายขวัญ
				1.2.2.3 นายธีระ อัครมาส + นางอมรรัตน์ (ประยูรสุข)
					1.2.2.3.1 ธนา อัครมาส
					
1.2.2.3.2 สรวิทย์ อัครมาส
					
1.2.2.3.3 ชัชพล อัครมาส
			1.2.3 สุจารี อัครมาส + ขนอบ อัครมาส
				1.2.3.1 นางต้องใจ (อัครมาส) + นายอุดม ณ สงขลา
					1.2.3.1.1 ดวงกมล ณ สงขลา
					
1.2.3.1.2 อนรรฆ ณ สงขลา
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7
7
8
8
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7
8
8

8

7
8

8

				1.2.3.2 สุขุม อัครมาส		
					1.2.3.2.1 ดวงพร อัครมาส
					
1.2.3.2.2 ช�ำนิสร อัครมาส
					
1.2.3.2.3 พิสุทธิศักดิ์ อัครมาส
				1.2.3.3 ขวัญตา อัครมาส		
					1.2.3.3.1_____________________
					
1.2.3.3.2 อิศรา อัครมาส

8

2. ทับ (ญ)						

5

คุณน่วม 4

ไม่ปรากฏข้อมูลบุตร-ธิดา

เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) 4
เจ้าเมืองสงขลาล�ำดับที่ 6

(ดูที่สายเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เจ้าเมืองสงขลาล�ำดับที่ 6)
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