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กลับ จินดา (ญ.) บุตรของหลวงพลสงครามทองชุม; คู่ครองคือ แหวง บุญยัษเฐียร(ช.); มีบุตร = แดง.
กลับ ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของหลวงจตุรงค์ เทียนถลาง+นางซ้อง; คู่ครองคือ ขำ(ช.); มีบุตร = สงวน. เนา. พับ. หีด. เวียง. พิน. วัง. บอน. ลำไย.
กลั่น ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของขุนไตรขันธ์ เทียนถลาง+นางเงิน; คู่ครองคือ กิจ ทิพย์มงคล(ช.); มีบุตร = นอบ. นพ. เนียด. นาด. เนียน. นง. ตา.
กลิม จันทโรจวงศ์ (ญ.) บุตรของนายล้วน จันทโรจวงศ์+นางหนู; คู่ครองคือ เทียน(ช.); มีบุตร = ดำ.
กลิ่น จินดา (ช.) บุตรของนางผึ้ง ย จินดาพล; คู่ครองคือ ใหญ่(ญ.); มีบุตร = เปีย.
กลิ่น ย ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนายเขียว ประทีป ณ ถลาง+นางปลอด; คู่ครองคือ เต้งกี้ คมนา(ช.); มีบุตร =บี๋. สุธร. สมร. สนั่น.ย
กลีบ ย ประทีบ ณ ถลาง (ญ.) บุตรของหลวงจตุรงค์ ย เทียนถลาง+นางซ้อง; คู่ครองคือ สายสกุล มาลกานนท์(ช.); มีบุตร =จำเริญ. สว่าง. เนื่อง. นิล. แนบ. จำรัส
กล่อม ย ประทีป ณ ถลาง (ช.หลวงอาญัติ) บุตรของหลวงจตุรงค์ซ้อง; คู่ครองคือ นก(ญ.); มีบุตร =วงศ์.
กล่อม ย ประทีป ณ ถลาง (ซ.หลวงอาญัติ) บุตรของหลวงจตุรงค์ซ้อง; คู่ครองคือ ละเอียด(ญ.); มีบุตร =หมี. เชษฐ์. เจริญ.
กล่อม ย ประทีป ณ ถลาง (ช.หลวงอาญัติ) บุตรของหลวงจตุรงค์ซ้อง; คู่ครองคือ แดง(ญ.); มีบุตร =สร. สินธุ์. เลื่อน. ประศาสน์. ไพฑูรย์.
กล่อม ย ประทีป ณ ถลาง (ช.) บุตรของนายเขียว ประทีป ณ ถลาง+นางปลอด; คู่ครองคือ อินทร์(ญ.); มีบุตร =สมจิตร. เฉลิม. สุนี. ไซนุ้ย.
กล่อม ย ประทีป ณ ถลาง (ช.) บุตรของนาย; คู่ครองคือ เหนียว (ญ.); มีบุตร =เกล้า. แดง. เจี้ยม. หมี. หีด. ย้า.
กล้วยย ประทีป ณ ถลาง (ช.) บุตรของขุนอินทร์ภักดี ประทีป ณ ถลาง+นางมุก; คู่ครองคือ ดำ (ญ.); มีบุตร =แดง.
กวาดย จินดาพล (ช.) บุตรของขุนจินดาเกลี้ยง จินดาพล+นางบัวอร่าม; คู่ครองคือ เล็ก บุญยัษเฐียร (ญ.); มีบุตร =ประดับ.ย สมใจ.
กัณฑ์ย ประทีป ณ ถลาง (ช.) บุตรของขุนอินทร์อ้น ประทีป ณ ถลาง+นางมี; มีบุตร =คุ้ม. ปริก.
กวาดย ศรีสมุทร (ญ.) บุตรของขุนศรีสมบัติแก้วย ศรีสมุทร+นางดำ; คู่ครองคือ อีดย ยมนา (ช.); มีบุตร =โพธิ์รี. นุกูล. อุไร. อุทัย.
กาวย กล่อมน้อย (ช.) บุตรของนายมอญย ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ ชิ่ม (ญ.); มีบุตร =หุน. ผ้าน. หมาอีด. นุ้ยหีด. ปุก. แดง.
กาวย วัชรากร (ช.) บุตรของนายเสียมหมาย เกตถลาง; คู่ครองคือ ฉ้าย (ญ.);
กิมห้องย จินตานนท์ (ญ.) บุตรของนายเสียมหมา เกตถลาง; คู่ครองคือ ว่อง จิตตานนท์ (ช.); มีบุตร =ประคอง.ย อรุณ
กิ้นกย ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนายล้ม ประทีป ณ ถลาง+นาง; คู่ครองคือ เจือ นาคชาตรี (ช.);มีบุตร =ประจวบ. สุนทร. จิต.
กิ้มซ้างย ประทีป ณ ถลาง (ช.) บุตรของนายเขียวย ประทีป ณ ถลาง+นางพวง; คู่ครองคือ กิ้มสุ่ย (ญ.); มีบุตร =วิโรจน์. วิรัญ. ร่วง. ปรารอม ลาภ. จรวย. วาร.
กุ้ย จัทรวัฒน์ (ญ.) บุตรของนายหีดย จันทร์วัฒน์+นางพลอยย ย ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ ประชิด จุฑามาตย์ (ช.); มีบุตร =ดำ. ตุลา. อู่.
ก้าม ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนาย; คู่ครองคือ เกี้ยง ศักดิ์ศิริ (ช.); มีบุตร =หีด. ปราง. แสง. ดำ. อุ้ง.
เกตย ศรีสมุทร (ช.) บุตรของนายแก้วย ศรีสมุทร+นางดำ; คู่ครองคือ เสียบ (ญ.); มีบุตร =วาส. เวช.ลาด. ลอย. คล้อย. เคล้า.
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เกตย ศรีสวัสดิ์ (ช.) บุตรของนายถนัดย ศรีสวัสดิ์+นางนิ่ม; คู่ครองคือ ละออง (ญ.); มีบุตร =สำอางค์.
เกตย ศรีสวัสดิ์ (ช.) บุตรของนายถนัดย ศรีสวัสดิ์+นางนิ่ม; คู่ครองคือ พร้อม (ญ.); มีบุตร =สมมาตย์.
เกตย ศรีสวัสดิ์ (ช.) บุตรของนายถนัดย ศรีสวัสดิ์+นางนิ่ม; คู่ครองคือ ทิม (ญ.); มีบุตร =สุมัย. ปราณี. วรรณา. ปรีชา. อาภรณ์. อ่อนภักตร์. วรรณี. ศรีสุวรรณ.
เกลาย ประทีป ณ ถลาง (ช.) บุตรของหลวงเทพขำ; คู่ครองคือ เหี้ยง (ญ.); มีบุตร =เอื้อน.
เกลี้ยงย จินดาพล (ช.ขุนจินดาพล) บุตรของหลวงพลสงครามทองชุม; คู่ครองคือ บัว อร่าม (ญ.); มีบุตร =เขียน. กวาด. เฟือง. คุ้ม.
เกลือน จินดาพล(ญ.) บุตรของหลวงพลสงครามทองชุม; คู่ครองคือ ปีดย หัตถการ (ช.); มีบุตร =หีด.ไข้. ฝูง.
เกลือน ณ ถลาง (ญ.) บุตรของกำนันทองย ณ ถลาง+นางขำ; คู่ครองคือ เต้ง แซ่ตัน(ช.); มีบุตร = เฉลี้ยง. เซี่ยง.
เกล็ดย คีรีนาถ (ช.) บุตรของหลวงบรรเทาย คีรีนาถ+นางถิ่น; มีบุตร =พ่วง.
เกล้างย ประทีปย ณย ถลาง (ช.กำนัน) บุตรของนายกล่อมย ประทีป ณ ถลาง+นางเหมียว; คู่ครองคือเกต (ญ.); มีบุตร =วรรณ.ย วิญ.ย ยาน.
เกี้ยมย ประทีปย ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนายวาจาสัตย์(ช); มีบุตร =เยี่ยม. เขียว. หมี. ฤกษ์. พ่วง. หนู.
เกี้ยวย จันทโรจวงศ์ย (ญ.) บุตรของนายล้วน จันทรโรจวงศ์+นางหน; มีบุตร =หน่อหนี้. บี่บี๋.
เก็บย ศรีสมุทร (ญ.) บุตรของนายเล็กย ศรีสมุทร+นางเกษม; คู่ครองคือ เจียมย อาจหาญ (ช.); มีบุตร =นวล.ย สุธน.ย จันทิพย์.
แกวย จันทวัฒน์ (ญ.) บุตรของนายหีดย จันทรวัฒน์+นางพลอยย ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือสอนย คุ้มเมืองย (ช.); มีบุตร =สด. ประสงค์. โสด. ศรี. สวน. ศิลป์.
แก้วย ศรีสมุทร (ช.ขุนศรีสมบัติ) บุตรของนายหลวงศรีสมบัติทองย ประทีป ณ ถลาง+นางพลับย ณ ถลาง; คู่ครองคือ ดำ (ญ.); มีบุตร =ริ่น. เกต.ย กาด.
แก้วย ศรีสมุทร (ช.ขุนศรีสมบัติ) บุตรของนายหลวงศรีสมบัติทองย ประทีป ณ ถลาง+นางพลับย ณย ถลาง; คู่ครองคือ หั่ว(ญ.); มีบุตร =พริ่ง. พร้อม. หงอน. น้อม.
พร่อย.ย แปลง.ย ละเอียด.
ขมย (ญ.) บุตรของนายคลึดเหมี้ยวย ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ วุ่น (ช.) มีบุตร = หมาหีด. เยี่ยม. เอิบ. อาบ.
ขันธ์ย เทียนถลางย (ช.ขุนไตร) บุตรของนายเสือย เทียนถลาง+นาง; คู่ครองคือ เงิน (ญ.) มีบุตร = พุม. เผือก. ดำ. แดง.
ขาวย จินดาพล (ช.ขุนชาญนิคมกิจ) บุตรของหลวงพลสงครามทองชุม; คู่ครองคือ จับ บำรุงกุล (ช.) มีบุตร = สนิท. เปลี่ยน. เหนียว. เสน. ชุ่ม. ตาด. ศรีพรหม.
ขาวย ประทีป ณ ถลางย (ญ.) บุตรของนายแดงย ประทีป ณย ถลาง+นางล้อม; คู่ครองคือ สงายย บุญวงศ์ (ช.) มีบุตร = ประสาน. สายันต์.
ขำ จินดาพล (ญ.) บุตรของนายนาคผึ้งย จินดาพล; คู่ครองคือ จุกย บำรุงกุล (ช.) มีบุตร = รื่น.
ขิ้นย ประทีป ณ ถลางย (ช.) บุตรของนายล้มย ประทีป ณ ถลาง+นางช้อย; คู่ครองคือ เขื้อน (ญ.) มีบุตร = ออบ. ตอบ. ตุ. ติ. เติม . เสริม. ชา. หยุ้ย.หลิบ. ลาภ.
ขืนย (ญ.) บุตรของนายคลึดเหมี้ยวย ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ จี้ย เพชรไทย (ช.) มีบุตร = พร้อม. เรี่ยม.ย เทือก.ย สังข์. เงื่อน. แดง.
ขืนย ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของขุนอินท์อ้นมี; คู่ครองคือ แดง (ช.) มีบุตร = ซุน. ซ่าน. คล่อง. ประคอง. มนัส.
ข้าม ประทีป ณ ถลางย (ญ.) บุตรของนายคุ้มย ประทีป ณ ถลาง+นางเพียร; คู่ครองคือ ผลัง (ช.)
เขนย ประทีป ณย ถลางย (ช.) บุตรของหลวงจตุรงค์ เทียนถลาง+นางหม้อ; คู่ครองคือ จำปา (ญ.) มีบุตร = เจริญ. จริญ. พะยอม. ประจวบ.
เขียนย จินดาพลย (ญ.) บุตรของขุนจินดาเกลี้ยงย จินดาพล+นางบัว อร่าม; คู่ครองคือ ช่วนย ใจชื่น (ช.)มีบุตร = พานิช. พากร. ภาษิต. บุญช่วย.
เขียวย จินดาพลย (ญ.) บุตรของนายนาคผึ้งย จินดาพล; คู่ครองคือ รุ่ง (ช.) มีบุตร = ล่อ. สังข์.
เขียวย ประทีป ณ ถลางย (ญ.) บุตรของนายสิน เทียนถลาง+นางชิ้น
เขียวย ประทีป ณ ถลางย (ช.) บุตรของขุนทองสมุทรย ประทีป ณ ถลาง+นางอิ่ม; คู่ครองคือ ปลอด(ญ.) มีบุตร = กล่อม. กลิ่น.
เขียวย ประทีป ณ ถลางย (ช.) บุตรของขุนทองสมุทรย ประทีป ณ ถลาง+นางอิ่ม; คู่ครองคือ พวง (ญ.)มีบุตร = เสวียน. สวัสดิ์. กิ้มซ้าง. ฉ้อย. ถวิล. ไสว. เนย. เฉื่อย.
เขียวย เกตถลางย (ญ.) บุตรของนายทุ่ม เกตถลาง+นางพลับ; คู่ครองคือ หวานย คำวิเศษ (ช.) มีบุตร = เวียง. ลาภ. เจริญ. รื่น. ถวิล. เขี้ยว.
เขือนย ประทีป ณ ถลางย (ช.) บุตรของนายคุ้มย ประทีป ณ ถลาง+นางเพียร; คู่ครองคือ ติ๋ว (ญ.) มีบุตร = โชติ. บุญธรรม. เต็มใจ. ริ่น. ศิริวรรณ. ศิริ.
เขื่อมย ประทีป ณ ถลางย (ญ.) บุตรของนายคุ้มย ประทีป ณ ถลาง+นางเพียร; คู่ครองคือ พร้อม (ช.)บุตรของหลวงเทพขำย คู่ครองคือ พริ้ม (ญ) มีบุตร = เอียด.
หลับ. ชวน.
แขวงย บุญยัษเฐียร (ช.) บุตรของนายวงศ์ย บุญยัษเฐียร+นางคุ้ม; คู่ครองคือ จันทร์ (ญ.) มีบุตร = อุดุม.
แขวะย ประทีป ณ ถลางย (ญ.) บุตรของนายย้าย ประทีป ณ ถลาง+นางเชื่อม; คู่ครองคือ เพิ่มย เพชรกุล (ช.) มีบุตร = บูรณ์. บวน.
ไขย ประทีป ณ ถลางย (ช.) บุตรของหลวงเทพขำ; คู่ครองคือ เลื่อม (ญ.) มีบุตร = ผิน. แปลก.
คงย ประทีป ณ ถลางย (ช.กำนัน) บุตรของขุนหลวงเทพมะลิ; คู่ครองคือ พลอย (ญ.)
คตย จินดาพลย (ช.) บุตรของนายนาคผึ้งย จินดาพล.
คลัดย ประทีป ณ ถลางย (ช.) บุตรของขุนอินทร์คลึดไตร; คู่ครองคือ หีด (ญ.) มีบุตร = ปลื้ม. แฉด. พริ้ง.
คล้องย ประทีป ณ ถลางย (ช.ขุนสมุทร์นัดทีเขต) บุตรของหลวงจตุรงค์ เทียนถลาง+นางหม้อ; คู่ครองคือ อีด (ญ.) มีบุตร = ละออ.
คุ้มย จินดาพลย (ญ.) บุตรของขุนจินดาพล (เกลี้ยง จินดาพล)+นางบัวย อร่าม; คู่ครองคือ สุ่น จิตปฏิมา(ช.) มีบุตร = พานิช.
คุ้มย ประทีป ณ ถลางย (ช.) บุตรของขุนอินทร์ภักดีปิติกุล; คู่ครองคือ เพียร (ญ.) มีบุตร = เขื่อม. ข้าม. สาม. เขือน.ย
เครือย ประทีป ณ ถลางย (ช.กำนัน) บุตรของนาย; คู่ครองคือ แดง (ญ.) มีบุตร = พงษ์. พิน. นุ้ย.
เครือย ประทีป ณ ถลางย (ช.กำนัน) บุตรของนาย; คู่ครองคือ บัว (ญ.) มีบุตร = หีด. ชม. เฉื่อง. เปลื้อง. แสง. ลาภ.
เคลื่อนย ศรีสมุทรย (ญ.) บุตรของนายแวว ศรีสมุทร+นางแต้ม ณ ถลาง; คู่ครองคือ อนันต์ย แสงแจ่ม (ช.) มีบุตร = ประไพ. วิลาวัลย์. ธันวา. ศิริมาตยาพันธ์. ธีระ.
เงาะย ประทีป ณ ถลางย (ช.) บุตรของนายดาวย ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ เตี๋ยว (ญ.) มีบุตร =ย ยกตั๋ว. อ้อหมี.ย อ้อหยี่.
เงื่อนย เพชรไทย (ช.) บุตรของนายจี้ เพชรไทย+นางขืน; คู่ครองคือ ชม ประทีป ณ ถลาง (ญ.) มีบุตร = ชิด. นิตย์.
เงื่อนย เพชรไทย (ช.) บุตรของนายจี้ เพชรไทย+นางขืน; คู่ครองคือ ชม (ญ.) มีบุตร = นพ.
แง้วย เกตกุล (ช.) บุตรของนาย; คู่ครองคือ ซ้อน (ญ.) มีบุตร =ย สงวน.ย เยียยง. ชม. ชัด.
จรินทร์ย จินดาพล (ญ.) บุตรหลวงสุนทรสมบัติด้วนย จิดาพล+นางหนูนุ้ย; คู่ครองคือ เผือดย จันทณานนท์ (ช.) มีบุตร =ย ผจง.ย ระจิต. ทินกร. วิโรจน์. อาราภรณ์.
ราตรี. จันทิมา.
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จรินทร์ย ประทีป ณ ถลาง (ช.) บุตรของนายทับย ประทีป ณ ถลาง+นางหว้าน; คู่ครองคือ เอ้ง (ญ.) มีบุตร =ย หลิว. เล่งจูด. อุไร. อุรี. อรุณ. อรัญ. รื่นรัตน์. อนันท์.
เรือง. ทินกร. รัตนศรี.
จัน (ญ.ท้าวเทพกระษัตรี) บุตรของพญาถลางจอมร้างบ้านเคียน+หม้าเสี้ย; คู่ครองคือ หม่อมภักดี (ช.) มีบุตร =ย ปราง. เทียน.
จัน (ญ.ท้าวเทพกระษัตรี) บุตรของพญาถลางจอมร้างบ้านเคียน+หม้าเสี้ย; คู่ครองคือ ขัน(ช.พญาพิมลสมบัติขัน) มีบุตร =ย ทอง. จุ้ย. เนียม. เมือง.
จันทร์ย อุปถัมภ์ (ญ.) บุตรของนายแดงย อุปถัมภ์+นางช่วงย ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือรื่น แพทย์ขิม(ช.) มีบุตร = ฉิม. สมชาย. ประยง. จรูญ.
จำรัส มาลกานนท์ (ญ.) บุตรของหลวงธรรมปรีชาจารย์ย มาลกานนท์+นางกลีบย ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ ณ ตะกั่วทุ่ง (ช.) มีบุตร =ย เย็นจิตร. สัมพันธ์.ย
ยรรยง. เอื้อเฟื้อ. กิริยา. อัชชา. กานนท์. ไชยศ. ชาเยนท์. ยิ่งยง.
จำเป็นย ประทีป ณ ถลาง(ช.) บุตรของนายปลื้ม ประทีป ณ ถลาง+นางวงศ์ย ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ สกล ศรีนาก (ช.) มีบุตร =ย ปัญญา. ประจักษ์. เกสร. นเรศ.
กิจจา. ดรุณี. นงลักษณ์. ชาญชัย.
จำเริญย มาลกานนท์ (ญ.) บุตรของหลวงธรรมปรีชาย มาลกานนท์+นางกลีบย ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ สกุล ศุภการ (ช.) มีบุตร =ย เอื้อน. อัด.
จีบย ฤกษ์ถลาง(ญ.) บุตรของนายรองอำมาตย์ตรีฆ้อย ฤกษ์ถลาง+นางน้าว;คู่ครองคือ สกุลย จันทโรจวงศ์ (ช.) มีบุตร =ย เฉ่งเถี้ยง.
เจริญย ประทีป ณ ถลาง(ญ.) บุตรของหลวงราชอาญัติกล่อม ประทีป ณ ถลาง+นางละเอียด; คู่ครองคือ มังกรย ถิ่นพังงา (ช.)
เจริญย ศรีสมุทร(ช.) บุตรของนายเล็กย ศรีสมุทร+นางเกษม; คู่ครองคือ เฉ้น (ญ.) มีบุตร =ย จำนูน. อาดูร. เรณู. สุธรรม. บำรุง. มะลิ. ประทุม. สุขุม. กุศล. พิกุล.
บุญสุด.
เจิมย ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนายห้วน ณ ถลาง+นางแหวง; คู่ครองคือ พ่วนย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ช.)
เจิมย ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนายห้วน ณ ถลาง+นางแหวง; คู่ครองคือ สุยย แซ่ลิ่ม (ช.) มีบุตร = ห้อง. อาภาภรณ์. จำเนียร. สุนทร. บุญช่วย. จงกลมณี.
เจือย ศรีสมุทร (ช.) บุตรของนายเล็กย ศรีสมุทร+นางเกษม; คู่ครองคือ จงกล (ญ.) มีบุตร = ปรีดา. น้อย. พุทรา. จันดี. วิชา.
แจ่มย (ญ.) บุตรของพระยาถลางเกตย จันทโรจวงศ์+นางแต้ม;
แจ่มย ธรรมวัฒน์ (ญ.) บุตรของนายเพชร ธรรมวัฒน์+นางพุมย ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ แดง (ช.) มีบุตร = แผ้ว.ย ผอง. ปิน.
แจ้วย ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนายทับย ประทีป ณ ถลาง+นางหว้าน
ฉ้วนย ณ ถลาง (ช.) บุตรของขุนฤทธิ์ ณ ถลาง+นางเลี่ยน; คู่ครองคือ พริ่งย ศรีสมุทร (ญ.) มีบุตร =ละม่อม. ละเมียด.
ฉ้วยย ประทีป ณ ถลาง (ช.) บุตรของนายเขียวย ประทีป ณ ถลาง+นางพวง; คู่ครองคือ ใย (ญ.) มีบุตร= หยูย. ถนอม. สอหลอม. สาโรจน์. หยุ้ย.
เฉื่อยย ประทีป ณย ถลาง (ช.) บุตรของนายเขียว ประทีป ณ ถลาง+นางพวง; คู่ครองคือ ละออ(ญ.) มีบุตร = บัญญัติ.ย วรรณา. ปัม. ยศ. โสภา. รุ่งทิพย์. สุธา. บัญชา.
แฉดย ประทีป ณย ถลาง (ญ.) บุตรของนายคลัด ประทีป ณ ถลาง+นางหีด; คู่ครองคือ พลอย อุปถัมภ์(ช.) มีบุตร = ประจบ.ย ประจวบ. กระจ่าง. รวย. ชวน. ประคอง.
แฉล้มย ศรีสมุทร (ญ.) บุตรของนายเล็กย ศรีสมุทร+นางเกษม; คู่ครองคือ เพียรย ทองแช่ม(ช.) มีบุตร = ทวี.ย สาลี.
แฉวย ประทีป ณย ถลาง (ญ.) บุตรของขุนท้องสมุทรเพชรย ประทีป ณ ถลาง+นางอิ่ม; คู่ครองคือ ยังย อินธนู(ช.) มีบุตร = เอียด. อีด.
แฉวย ประทีป ณย ถลาง (ญ.) บุตรของขุนอินพุทแก้ว ประทีป ณ ถลาง+นางเอี้ยง; คู่ครองคือ จรเชื้อย นาคา(ช.) มีบุตร = ปลอด. สงวน. ขันธ์. เยื้อน. เกลื่อน. ละเมียด.
ชดย ประทีป ณย ถลาง (ญ.) บุตรของนายล้ม ประทีป ณ ถลาง+นางช้อย;ย มีบุตร = ชวนพิศ. ชวนศรี. ประทีป.
ชมย ฤกษ์ถลาง (ญ.) บุตรของนายรองอำมาตย์ตรีฆ้อย ฤกษ์ถลาง+นางน้าวย จันทโรจวงศ์; คู่ครองคือ ธนย วุฒิมงคล(ช.) มีบุตร = อาภรณ์. ชื่น.
ชมพูย เศรษฐรัตน์ (ญ.) บุตรของขุนชำนิย เศรษฐรัตน์+นางแดง ณ ถลาง; คู่ครองคือ โอภาสย เทพย์ณรงค์(ช.) มีบุตร = สุทัศน์. ชวนพิศ สุเทพย์. เขียน. ปาด.
ช่วงย ประทีป ณย ถลาง (ญ.) บุตรของหลวงศรีสมบัติทอง ประทีป ณ ถลาง+นางฉิท; คู่ครองคือ แดงย อุปถัมภ์(ช.) มีบุตร = เนย. เดียว. ประดับ. จันทร์. จวง. ณรงค์.
ช่วงย ประทีป ณย ถลาง (ญ.) บุตรของนายแดง ประทีป ณ ถลาง+นางล้อม; คู่ครองคือ เหื้องย นาดอน(ช.) มีบุตร = ประสิทธิ์.
ชวนย ประทีป ณย ถลาง (ญ.) บุตรของนายไข ประทีป ณ ถลาง+นางพริ้ม; คู่ครองคือ ก้องย ทองสมบัติ(ช.) มีบุตร = วนิดา.
ชวิศย ศิริพร (ช.) บุตรของนายชวนย ศิริพร+นางวงศ์ย ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ กานดา(ญ.) มีบุตร = ชฎาพร. ชลิตาพร. สมจิต.
ชอบใจย ประทีป ณย ถลาง (ญ.) บุตรของนายสาย ประทีป ณ ถลาง+นางประพิศ ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ สมแบบย เครือพานิช(ช.) มีบุตร = สิทธิชัย. ขวัญตา.
สุธาทิพย์.
ชะวาดย ประทีป ณย ถลาง (ญ.) บุตรของนายปั้น ประทีป ณ ถลาง+นางแดง; คู่ครองคือ ฮกบู๊ย หงส์หยก(ช.) มีบุตร = เช่งสู้.
ชะวาดย ประทีป ณย ถลาง (ญ.) บุตรของกำนันปั้น ประทีป ณ ถลาง+นางแดง; คู่ครองคือ ฮกเบ๋ง จิรายุทธ(ช.) มีบุตร = ศุภชัย.
ชะวาดย ประทีป ณย ถลาง (ญ.) บุตรของกำนันปั้น ประทีป ณ ถลาง+นางแดง; คู่ครองคือ จรูญย ย ย ย ย ทิพย์โกมุท(ช.) มีบุตร = ปนัดคนางค์.
ชามย ศรีสมุทร (ช.ขุนวิทยุการโกศล) บุตรของนายแววย ศรีสมุทร+นางแต้ม ณ ถลาง; มีบุตร = ชะลอ. จรูญ.
ชามย ศรีสมุทร (ช.ขุนวิทยุการโกศล) บุตรของนายแววย ศรีสมุทร+นางแต้ม ณ ถลาง; คู่ครองคือ นพรัตน์(ช.)
ชิตย ประทีป ณย ถลาง (ช.) บุตรของนายล้อมย ประทีป ณ ถลาง+นางก้อย; คู่ครองคือ พะยอม (ญ.)ย ย ย มีบุตร = เชื้อ. วารี. สุนีย์. ดุสิต.
ชิตย พรหมบุตร (ช.) บุตรของนายหีดย พรหมบุตร+นางทับย ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ โสก(ช.)ย ย ย มีบุตร = บุญเลิศ.
ชิตย เศรษฐรัตน์ (ช.) บุตรของขุนชำนิย เศรษฐรัตน์+นางแดง ณ ถลาง; คู่ครองคือ โพธิ์ (ญ.) มีบุตร = เพ็ญพกา.ย เสรี.ย ธวัชชัย.
ชิตย เศรษฐรัตน์ (ช.) บุตรของขุนชำนิย เศรษฐรัตน์+นางแดง ณ ถลาง; คู่ครองคือ นุ้ย (ญ.) มีบุตร = สุจริต.ย อ๊อด.
ชื่นย จินดาพล (ญ.) บุตรของหลวงสุนทรสมบัติด้วนย จินดาพล+นางหนูนุ้ย; คู่ครองคือ หล่ำย แซ่อู๋ย (ช.) มีบุตร = วิโรจน์.
ชุมพลย โยธะกา(ช.) บุตรของนายเพียร โยธะกา+นางสมพงษ์ย เอกพิน; คู่ครองคือ นันทาย เอตัญะกุล (ญ.) มีบุตร = จตุพงษ์.ย วรพจน์.
ชุมพลย โยธะกา(ช.) บุตรของนายเพียร โยธะกา+นางสมพงษ์ย เอกพิน; คู่ครองคือเรวดี วัฒนไพศาล(ญ.)
ชุ่มย จินดาพล(ญ.) บุตรของขุนชาญนิคมกิจขาวย จินดาพล+นางจับย บำรุงกุล; คู่ครองคือสายสกุล ซุงสุวรรณ(ช.) มีบุตร = บุญแผ้ว. ธวัช.ย ประนี.ย วิวัฒน์.
ประนอม. ประวัติ. ประณีต.
ชุ่มย ศรีสวัสดิ์ (ช.) บุตรของนายถนัดย ศรีสวัสดิ์+นางนิ่มย ศรีสวัสดิ์; คู่ครองคือ พลอย (ญ.) มีบุตร = สมหมาย. แช่ม. เชื้อ. ชอบ. เชือบ. เชือน. สมศักดิ์.
ชุ่มย ศรีสวัสดิ์ (ช.) บุตรของนายถนัดย ศรีสวัสดิ์+นางนิ่มย ศรีสวัสดิ์; คู่ครองคือ เรื้อย (ญ.)
ชุ่มย ศรีสวัสดิ์ (ช.) บุตรของนายถนัดย ศรีสวัสดิ์+นางนิ่มย ศรีสวัสดิ์; คู่ครองคือ เฝื้อง (ญ.) มีบุตร = ปิน. เนิ่น. เชือน. วิเชียร. สมศรี.
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ชูย ประทีป ณ ถลาง (ช.ขุนอินทร์พัศดี) บุตรของนายสินย เทียนถลาง+นางชิ้น; คู่ครองคือ นก (ญ.)ย ย ย มีบุตร = ปั้น. แต้ว. หึน. เปราะ.
เชย ประทีป ณ ถลาง (ญ.) บุตรของนาย; คู่ครองคือ สนิท (ช.) มีบุตร = ชำนิ. ชำนาญ.
เชยย เศรษฐรัตน์ (ญ.) บุตรของขุนชำนิย เศรษฐรัตน์+นางแดง ณ ถลาง; คู่ครองคือ ร่วงย แสงอรุณ (ช.) มีบุตร = สาโรจน์.
เชษฐ์ย ประทีป ณ ถลาง (ช.) บุตรของหลวงราชอาญัติ(กล่อมย ประทีป ณ ถลาง)+นางละเอียด; คู่ครองคือ สมศรี (ช.) มีบุตร = เชิดศักดิ์. เสริมศักดิ์.
เชิงย เศรษฐรัตน์ (ญ.) บุตรของนายชำนิย เศรษฐรัตน์+นางแดงย ณย ถลาง; คู่ครองคือ เอียด ปิติบุตร (ช.) มีบุตร =ย ชไม. ชมด. ประชุม. ทองเจือ. เปียก.
เชียรย ประทีป ณ ถลาง (ช.) บุตรของนายล้มย ประทีป ณ ถลาง+นางช้อย; คู่ครองคือ เซี่ยง (ญ.)ย มีบุตร = บุญเลิศ. ละออง. ประสิทธิ์. ทวี. ราตรี. จรรยา. บำรุง วินัย.
บุญช่วย. กุศล.
เชื่อมย (ญ.) บุตรของนายถนัดย ศรีสวัสดิ์+นางนิ่ม; คู่ครองคือ พร้อม เวชกุล (ช.) มีบุตร = แพร้ว. สุนี. อนันท์. โสภณ. อุทัย. สมจิต.
เช้าย ณ ถลาง (ช.) บุตรของกำนันทอง ณ ถลาง+นางกลิ่น; คู่ครองคือ เลี่ยน (ญ.) มีบุตร = จรินทร์. ปรานี. หมี. สมทรง. สุเทพ. สมชาย. ประทุม. ยินดี. วิไล.
โชติย ประทีปย ณ ถลาง (ช.) บุตรของนายเชือน ประทีปย ย ถลาง+นางติ๋ว; คู่ครองคือ บุบผา สงวนวงศ์ (ญ.) มีบุตร = วาสนา. ภาวนา. รัชนี. นวลศรี. อุดมพร.
ณรงค์ย อุปถัมภ์ (ช.) บุตรของนายแดง อุปถัมภ์ +นางช่วง ประทีป ณ ถลาง; คู่ครองคือ ปภาวดี(ญ.) มีบุตร = รังสรรค์. ณรงค์ฤทธิ์.
ย
เพื่อความรวดเร็วในการเสนอข้อมูล จึงแบ่งเป็นส่วน ๆ ให้คลิ้กดูได้ในส่วนนั้น ๆ
ย
ก ถึง ณ
ย
ด ถึง
ย ก ข ค ง จ ฉ ช ซ ณ ม ย ร ล ว ศษส ห อ ฮ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ V V V
***
ประวัติศาสตร์ บุคคล7
http://www.phuketdata.net/main/administrator/index2.php?option=com_content
ย
พญาเพชรคีรีศรีพิไชยสงครามรามคำแหง
http://upic.me/show/48816034
ย
เพิ่มเติมโปรดโทร.แจ้ง ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
โทร. 081 326 2549
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