
นาง ชื่นชม (กฤดากร)พลอากาศตรี หม่อมหลวง เอกพันธ์ กฤดากร
Partner or husband

หม่อมราชวงศ์หญิง จันทร์กระจ่าง กฤดากรหม่อมราชวงศ์ เทียมพันธุ์ (เป้า) กฤดากร

พลตำรวจตรี หม่อมหลวง จิระพันธ์ (ปิ๋ว) กฤดา
กร (Police Major General M.L. 
Jirapan)

หม่อมหลวง เทียมจันทร์ บุญเนาว์ (กฤดากร) หม่อมหลวง พันธุ์จันทร์ (ใหญ่) ครุฑะเสน 
(กฤดากร) หม่อมหลวง ชนะพันธุ์ (ปืน) กฤดากร

หม่อม สนิท
พลโท หม่อมเจ้า เสรษศิริ กฤดากร

หม่อมราชวงศ์ เถาพงศ์ กฤดากร หม่อมราชวงศ์ ทันพงษ์ กฤดากร หม่อมราชวงศ์หญิง วงศ์ศิริ กฤดากร หม่อมราชวงศ์ ทัดเผ่า กฤดากร หม่อมราชวงศ์ ทรงพัฒน์ กฤดากร

หม่อม สุภาพ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
กฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศรวร
ฤทธิ์  (HRH Prince 
Naresvarariddhi) กฤดากร

หม่อมเจ้า สิทธิพร กฤดากร
Birth !! May !&&'

Death (( june !-.!

พลโท หม่อมเจ้า อมรทัต กฤดากร หม่อมเจ้า เขจรจรัสฤทธิ์ กฤดากร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จรูญศักดิ์ 
กฤดากร

พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
บวรเดช

หม่อมเจ้า อิทธิเทพสรรค์ กฤดากร

เจ้าจอมมารดา กลิ่นพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว รัชกาลที่ ๔

เจ้าหญิง บังนวล ณ เชียงใหม่

หม่อมราชวงศ์ จิรเดช กฤดากร เจ้า ศิริ ประกายกาวิล

หม่อมหลวง พงษ์บวร กฤดากร นาง นันทนา เปรมปราณี

นางสาว ธิดารัตน์ กฤดากร นางสาว ธิดาเพ็ญ กฤดากร นางสาว ชลธิดา กฤดากร

หม่อมเจ้า สุรีย์ประภา รพีพัฒน์

หม่อมราชวงศ์ ฤทธิ์สุริย์ (ฤทธิ์) กฤดากร จิ่ว สุริยเวก

หม่อมหลวง สุธีรา (กวาด) เงาวิศิษฏ์กุล (กฤดา
กร) หม่อมหลวง สุดา (ไก่) กฤดากร หม่อมหลวง กฤษดา กฤดากร นาง อุษา กฤดากร

เด็กชาย อัษดา กฤดากร ณ อยุธยา เด็กหญิง สุทธิดา กฤดากร ณ อยุธยา

นาย ศิริส่ง อาคมพัฒน์

เด็กหญิง สุดาศิริ อาคมพัฒน์

นาย พงษ์ธร เงาวิศิษฏ์กุล

หม่อม ปรุง กฤดากร

หม่อมราชวงศ์ บรรฤาศักดิ์ กฤดากรหม่อมราชวงศ์ บุญระบือ กฤดากร หม่อมราชวงศ์ เจริญศักดิ์ กฤดากร หม่อมราชวงศ์ สมัครสมาน กฤดากร หม่อมราชวงศ์ ถนอมศักดิ์ กฤดากร หม่อมเจ้าหญิง พรรณเพ็ญแข กฤดากร (เพ็ญ
พัฒน์)

หม่อมหลวง พรรณศิริ (จุ๋มจิ๋ม) กฤดากร หม่อมหลวง ธิดาเพ็ญ (ธิดา) กฤดากร หม่อมหลวง เพ็ญศักดิ์ (เบ็ญ) กฤดากร นาง จุฑามาศ สุคนธา

นาย กฤษพงศ์ (คริส) กฤดากร ณ อยุธยา

นาย วัฒนา อัศวรักษ์

นางสาว ศิริวัฒนา อัศวรักษ์

นาย ศุภโยกต์ มาลิก

นางสาว นภาเพ็ญ (เมย์) กฤดากร ณ อยุธยา นางสาว ศศิภา (ม๊อด) กฤดากร ณ อยุธยา

หม่อมหลวง บุญระบัด กุลวัฒโฑ (กฤดากร) หม่อมหลวง เพิ่มบุญ กฤดากร หม่อมหลวง อธิบุญ กฤดากรUnknown กุลวัฒโฑ

นาง บุญจิรา กุลวัฒโฑ นาง โชติรส กุลวัฒโฑ

หม่อม ทิพย์ หม่อม พร้อยสุพิน บุญนาค

หม่อมราชวงศ์ พงศ์อมร กฤดากร หม่อมราชวงศ์หญิง เพลินจิตต์ บุรณศิริ (กฤดา
กร) หม่อมราชวงศ์หญิง ไพเราะ กฤดากรนาง อุไร กฤดากร

หม่อมหลวง สุพงศ์ (ตั๊ก) กฤดากร หม่อมหลวง ไรวดี (ดาว) กฤดากร

นาย ประหยัด บูรณศิริ

นาย ประพล บูรณศิริ นาง วีระจิต สิโรรส (บูรณศิริ)นาย ไกรสร สิโรรสนาง นุชน้อย แนวบุญเนียน

พลอากาศโท หม่อมเจ้า รังษียากร อาภากร

หม่อมราชวงศ์หญิง ดารณี วัฒนายากร 
(อาภากร) หม่อมราชวงศ์หญิง ทิพไพเราะ (โฉว) อาภากรนาย สุคนธ์ ศรโชติ

นาง อรทิพย์ (หลาน) ศรโชติ นาง นวลหทัย (เก๋) ศรโชติ นาย ภัทร (เอก) ศรโชติ

นาย วิบูลย์ วัฒนายากร

นาง สลิลา โรจนวงศ์ (วัฒนายากร) นาย สิทธิ (แน่) วัฒนายากรนาย จิระศักดิ์ โรจนวงศ์

นาง ประโยชน์ กฤดากร (แสงแก้ว)

หม่อมหลวง พรมพร (ม่วง) กฤดากร หม่อมหลวง พงศ์นเรศกฤษ (แดง) กฤดากร หม่อมหลวง อิทธิกร (ดำ) กฤดากร นาง อัจฉรา กฤดากร

นาย อิทธิพงศ์ กฤดากร

นาง ยุพดี กฤดากร ณ อยุธยา

นาย วรฤทธิ์ กฤดากร ณ อยุธยา นาย เสรฐพร กฤดากร ณ อยุธยา

นาง ทัศนี กฤดากร ณ อยุธยา

นาง สำเภา กฤดากร (??)

หม่อมหลวง เขียนวาด กฤดากร หม่อมหลวง เผ่าเทพ กฤดากร

นาง พร้อม กฤดากร (??)

หม่อมหลวง โพธิ์ กฤดากร

หม่อมราชวงศ์หญิง สังวาลย์พจน์ กฤดากร 
(สุขสวัสดิ์)

หม่อมหลวง ประทับใจ (ตู่) บุญนาค (กฤดากร) หม่อมหลวง มนทิพา กฤดากร หม่อมหลวง กริช กฤดากร

นาย ไพฑูรย์ ลาภเกษร

นาง ศิรินัดดา (ปุ๊ก) แก่นแก้ว (ลาภเกษร) นาย ภาวิน (ปิ๊ก) ลาภเกษรนาย อัศนีย์ แก่นแก้ว

นาย อัศศิริ แก่นแก้ว

นาง ชัยศรี กฤดากร

นาง ชนันศิริ ปั้นพาณิชย์ (กฤดากร)

นาย สุขวัฒน์ ครุฑะเสน

นาง เพลินจันทร์ อนนต์ศิริพร (ครุฑะเสน) นาย วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน นางสาว พรจันทร์ ครุฑะเสน นาง พงศ์จันทร์ ครุฑะเสน

พลเรือตรี ศุภชัย บุญเนาว์นาง ชลิดา กฤดากร

นาย พอพันธ์ กฤดากร น.ส. ชลพันธ์ กฤดากร พลตำรวจตรี ปิติพันธ์ กฤดากร น.ส. ชวนพันธ์ กฤดากร

พลโท หม่อมเจ้า เสรษศิริ กฤดากร
หม่อมเจ้าหญิง สุรีย์ประภา รพีพัฒน์

หม่อมราชวงศ์หญิง ประภาศิริ กฤดากรนาย ฉลอง ชุมพล

นางสาว สุภิณดา กฤดากร ณ อยุธยา นาย ธีระวัฒน์ กฤดากร ณ อยุธยา นาง วิภา กฤดากร ณ อยุธยา

นางสาว วิระภา กฤดากร ณ อยุธยา

พลโท หม่อมเจ้า เสรษศิริ กฤดากร
หม่อม พ้อง

พลโท หม่อมเจ้า เสรษศิริ กฤดากร
หม่อม ผอบ

หม่อมราชวงศ์ อ๊อด กฤดากร นาง ศรีนคร กฤดากร ณ อยุธยา (จาติกรัตน์)

หม่อมหลวง กิติลักษณ์ (เปิ้ล) กฤดากร หม่อมหลวง จักริ กฤดากร

หม่อมหลวง ศักดิ์สิริ (เอ็ด) กฤดากร (M.L. 
Saksiri)

Birth /&//'/!-12

Death

นางสาว พรรณณี ตระกูลผุดผ่อง

หม่อมหลวง ศักดิ์สิริ (เอ็ด) กฤดากร (M.L. 
Saksiri)

Birth /&//'/!-12

Death

นาง พรทิพย์ กฤดากร (ภิญญาวัฒน์)
Birth

นาย ดนัยนันท์ (วิน) กฤดากร นาย นันทวัฒน์ (คริส) กฤดากร

หม่อมหลวง ศักดิ์สิริ (เอ็ด) กฤดากร (M.L. 
Saksiri)

Birth /&//'/!-12

Death

Mrs. Claudia Dearman
Birth /./(./!-1&
Mobile, AL, USA

Death /&/!./!-.'
Peachtree City, GA, USA

นาง Leslie Leigh กฤดากร นาย อิริค (Erik) ศักดิ์สิริ (Saksiri) กฤดากร Andrea Olson

Kaiva Sage กฤดากร (Kridakorn)

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
กฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศรวร
ฤทธิ์  (HRH Prince 
Naresvarariddhi) กฤดากร

หม่อม แช่ม
Birth

หม่อมเจ้าหญิง ลีลาศหงษ์ กฤดากร หม่อมเจ้าหญิง วรรณวิลัย กฤดากร หม่อมเจ้า สมัยเฉลิม กฤดากร พลโท หม่อมเจ้า ชิดชนก กฤดากร
หม่อมเจ้า เพิ่มผล กฤดากร

หม่อมเจ้า ปุ๋ย กฤดากร
Death

หม่อมหลวง ต่อ ชุมสาย

พลเอก หม่อมราชวงศ์ กฤษต (เต่าดำ) กฤดา
กร

ท่านผู้หญิง (ม.ร.ว.) บุตรี (หนูชิด) วีระไวทยะ 
(กฤดากร)นาง ธาริณี กฤดากร

หม่อมหลวง ชนิกา (นิ) กฤดากร หม่อมหลวง กอกฤษต (หลาน) กฤดากรนาย นันทพล (ต้น) พัฒน์พงศ์พานิช

ณิม พัฒน์พงศ์พานิช ภาณัฐ (ณล) พัฒน์พงศ์พานิช

วรางคนา (แชมเปณ) กฤดากร (อยูวิทยา)

กฤษตินา (Ferr) กฤดากร

นาย มีชัย วีระไวทยะ

นาง สุจิมา (ลูกหนู) แสงชัยวุฒิกุล (วีระไวทยะ)นาย กฤษดา (หนุ่ม) แสงชัยวุฒิกุล

หม่อมเจ้า ปรีดิเทพย์พงษ์ เทวกุล กรมหมื่น พิไชยมหินทโรดม หม่อมเจ้า รัสสาทิส สวัสดิวัฒน์

หม่อมราชวงศ์ สาทิส กฤดากร

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
กฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศรวร
ฤทธิ์  (HRH Prince 
Naresvarariddhi) กฤดากร

หม่อม เจิม

หม่อมเจ้า ดิลกฤทธิ์ กฤดากร หม่อมเจ้า เสริมสวาสดิ์ กฤดากรหม่อมเจ้าหญิง ผจงรจิตร์ กฤดากร
หม่อมหลวง แส สนิทวงศ์

หม่อมราชวงศ์ สุทธิสวาท กฤดากร หม่อมราชวงศ์ พูนสวาท กฤดากร หม่อมราชวงศ์ ทวีสวาท กฤดากร หม่อมราชวงศ์ ยงสวาสดิ์ กฤดากร หม่อมราชวงศ์หญิง สายสวาท กฤดากรนาง อาภา กฤดากร (ศุภชลาสัย)

หม่อมหลวง ลักษสุภา ชุติกุล (กฤดากร) นาย กอบศักดิ์ ชุติกุล

นาง อาภาสิริ ชุติกุล นาย ถิร ชุติกุล

ท่านผู้หญิง วิยะฏา กฤดากร

หม่อมหลวง ชโยทิต (ปืน) กฤดากร หม่อมหลวง ปิยาภัสร์ (ต้น) ภิรมย์ภักดี (กฤดา
กร)นาย จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

นางสาว จิตภัสร์ (ตั๊น) ภิรมย์ภักดี นาย ณัยณัพ (ต่อย) ภิรมย์ภักดี นางสาว นันทญา (ตุ๊ย) ภิรมย์ภักดี

นาง มนทกานติ์ กฤดากร (ปราโมช)

นาย ปิยกร กฤดากร

พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
บวรเดช

หม่อมราชวงศ์หญิง ภรณี รอสส์ (กฤดากร) หม่อมราชวงศ์หญิง อัจฉริยา คงสิริ (กฤดากร) หม่อมราชวงศ์หญิง วิภาสิริ (ตู่) วุฒินันท์ 
(กฤดากร)นาย อัศวิน คงสิริ

นางสาว อัสสยา (กจง) คงสิริ นาย อัสสเดช (กวาง) คงสิริ นาง แป้ง คงสิริ

นาย วงศ์วุฒิ วุฒินันท์

นาง นันทสิริ (น้ำผึ้ง) อัสสกุล (วุฒินันท์)นาย อภิศักดิ์ อัสสกุล

Mr. Joseph Ross

เรย์ (Rey) รอสส์ (Ross)

หม่อมราชวงศ์หญิง จันทรรัตน์ เทวกุล

หม่อมราชวงศ์ อมรรัตน์ (มร) กฤดากร

พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
บวรเดช เจ้าหญิง ทิพวัน ณ เชียงใหม่

พลโท หม่อมเจ้า ชิดชนก กฤดากร
หม่อมเจ้า ฤดีวรวรรณ วรวรรณ

พลโท หม่อมราชวงศ์ สมชนก กฤดากร นาง วิภาดา กฤดากร

หม่อมหลวง ฤดีชนก (น้อง) โพธิทัต (กฤดากร) หม่อมหลวง หทัยชนก (นก) กฤดากรนาย ผไทสันต์ โพธิทัต

เด็กชาย ปาณัท (ชามู) โพธิทัต นาย ปัณณ์ (จีบู) โพธิทัต

หม่อมเจ้าหญิง วรรณวิลัย กฤดากร
กรมหมื่น พิไชยมหินทโรดม

หม่อมเจ้าหญิง พรรณเพ็ญแข กฤดากร (เพ็ญ
พัฒน์)

หม่อมราชวงศ์ จิรเดช กฤดากร นาง สุดสงวน (กฤดากร)

หม่อมหลวง บัณฑิต กฤดากร หม่อมหลวง จิตราภา ศิริรัตน์ธำรงค์ (กฤดากร)นาย กฤชทิพย์ ศิริรัตน์ธำรงค์

นาง จันทินี ศิริรัตน์ธำรงค์

หม่อมราชวงศ์ จิรเดช กฤดากร นาง อรุณ กฤดากร

หม่อมหลวง อภิรดี กฤดากรนาย วิศณุ ศรีสุเทพ

เด็กหญิง กฤษฏาภา ศรีสุเทพ เด็กชาย จอม ศรีสุเทพ

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จรูญศักดิ์ 
กฤดากร หม่อม เชื่อม กฤดากร

หม่อมหลวง เพ็ญศักดิ์ (เบ็ญ) กฤดากร นาง มยุรี กฤดากร ณ อยุธยา (สุขุม)

นาย วัฒนา อัศวรักษ์ หม่อมหลวง ธิดาเพ็ญ (ธิดา) กฤดากร

นางสาว พันธ์เพ็ญ (จะเอ๋) อัศวรักษ์ นาย นัดดาเพ็ญ (จอย) อัศวรักษ์ ศิริวรนันท์ อัศวรักษ์

หม่อมเจ้า สิทธิพร กฤดากร
Birth !! May !&&'

Death (( june !-.!

เจ้าหญิง ศรีพรหมา ณ น่าน

หม่อมราชวงศ์หญิง เพ็ญศรี ประดิษฐพงศ์ 
(กฤดากร) หม่อมราชวงศ์ อนุพร กฤดากร หม่อมราชวงศ์ อำนวยพร กฤดากรนาย สมยศ ประดิษฐพงศ์

นางสาว วิสาขา ประดิษฐพงศ์ นางสาว ชณัฐดา ประดิษฐพงศ์ หม่อมหลวง เกษมสุข กฤดากร หม่อมหลวง สุชาดา กฤดากร หม่อมหลวง สันติสุข กฤดากร หม่อมหลวง อรอนงค์ กฤดากร หม่อมหลวง พันธุ์พร กฤดากร

นาง จินตนา กฤดากร (เพ็ญกุล)

หม่อมหลวง ศิริพร กฤดากร

หม่อมราชวงศ์ อนุพร กฤดากร นาง จิตติมา กร่ามเริส

หม่อมหลวง พรพรหม กฤดากร

พลโท หม่อมเจ้า อมรทัต กฤดากร
หม่อม อู๊ด

หม่อมราชวงศ์หญิง สุทัศนีย์ (ปิง) กฤดากร
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