
                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานพิเศษปี 2563 ณ.สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านสร้าง
                          วันอาทิตย์ที� 25 ตุลาคม 2563

รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อาย3ุ-6 เดือน เพศเมีย
001 Remy vom Richy Club

ทะเบียน 110111 เบอร์หู K-3087 วันเกิด 28/05/2563
พ่อ *Nero von Ghattas  sz:2340259,VA,IPO3,I/a
แม่ *Lilly Kaizen  sz:2343663 ,SG,IGP1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
เจ้าของ: นายนริศ ทอดทอง โทร:
ที�อยู่ 

002 Edita vom Red Wood
ทะเบียน 110165 เบอร์หู P-3011 วันเกิด 02/07/2563
พ่อ *Jacksen vom La Mirage sz:2336824 ,V,IGP1,I/a
แม่ *Xanti aus dem Haus Zygadto   sz:2304987 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
เจ้าของ: นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง โทร:
ที�อยู่ 

003 Bonus vom Surat & Sichon GSD
ทะเบียน 110080 เบอร์หู Z-3005 วันเกิด 29/04/2563
พ่อ *Wuff Klein-Leithawald sz:2331129 ,VA,IPO3,I/a
แม่ Amita vom Branch Mark  :103474,SG
ผู้ผสมพันธุ์: นายณัฐพล ประจันพล
เจ้าของ: นายณัฐพล ประจันพล โทร:
ที�อยู่ 

004 Diffen vom A.P.Farm
ทะเบียน 110161 เบอร์หู K-3101 วันเกิด 08/07/2563
พ่อ *Wuff Klein-Leithawald sz:2331129 ,VA,IPO3,I/a
แม่ Fanny vom Thanawut   :103431
ผู้ผสมพันธุ์: นายพัฒนพงษ์ โพธิ�งาม
เจ้าของ: นายพัฒนพงษ์ โพธิ�งาม โทร:
ที�อยู่ 



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานพิเศษปี 2563 ณ.สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านสร้าง
                          วันอาทิตย์ที� 25 ตุลาคม 2563

รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อาย3ุ-6 เดือน เพศผู้
051 Rick vom Richy Club

ทะเบียน 110106 เบอร์หู K-3082 วันเกิด 28/05/2563
พ่อ *Nero von Ghattas  sz:2340259,VA,IPO3,I/a
แม่ *Lilly Kaizen  sz:2343663 ,SG,IGP1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
เจ้าของ: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย โทร: 081-975-7447
ที�อยู่ 216 หมู่11 ถ.นิมิตรเมือง ต.หนองโถ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

052 Rootsmingo vom Richy Club
ทะเบียน 110109 เบอร์หู K-3085 วันเกิด 28/05/2563
พ่อ *Nero von Ghattas  sz:2340259,VA,IPO3,I/a
แม่ *Lilly Kaizen  sz:2343663 ,SG,IGP1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
เจ้าของ: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย โทร: 081-975-7447
ที�อยู่ 216 หมู่11 ถ.นิมิตรเมือง ต.หนองโถ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

053 Bara vom Surat & Sichon GSD
ทะเบียน 110078 เบอร์หู Z-3003 วันเกิด 29/04/2563
พ่อ *Wuff Klein-Leithawald sz:2331129 ,VA,IPO3,I/a
แม่ Amita vom Branch Mark  :103474,SG
ผู้ผสมพันธุ์: นายณัฐพล ประจันพล
เจ้าของ: นายณัฐพล ประจันพล โทร:
ที�อยู่ 

054 Buddy vom Surat & Sichon GSD
ทะเบียน 110079 เบอร์หู Z-3004 วันเกิด 29/04/2563
พ่อ *Wuff Klein-Leithawald sz:2331129 ,VA,IPO3,I/a
แม่ Amita vom Branch Mark  :103474,SG
ผู้ผสมพันธุ์: นายณัฐพล ประจันพล
เจ้าของ: นายณัฐพล ประจันพล โทร:
ที�อยู่ 



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานพิเศษปี 2563 ณ.สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านสร้าง
                          วันอาทิตย์ที� 25 ตุลาคม 2563

รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อาย6ุ-9 เดือน เพศเมีย
101 Ponika vom Richy Club

ทะเบียน 109849 เบอร์หู K-3043 วันเกิด 19/02/2563
พ่อ *Kaspar von Trnje  sz:2310341,VA,IPO3,I/a
แม่ *Quolle vom Team Hühnegrab sz:2319663,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
เจ้าของ: นายนริศ ทอดทอง โทร:
ที�อยู่ 

102 Harmonic vom Branch Mark
ทะเบียน 109857 เบอร์หู V-3051 วันเกิด 07/02/2563
พ่อ *Symon di Casa Massarelli sz:2297915 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Gerdy Fabare Bohemia  CMKU:103446/16 ,V,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายมาโนช หัทยามาตย์ โทร:
ที�อยู่ 

103 Sunny vom Sankampang
ทะเบียน 109968 เบอร์หู C-3025 วันเกิด 03/04/2563
พ่อ  *Henko vom Holtkämper Hof sz:2312796 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Roma vom Team Hühnegrab  sz:2319945,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายพรธวัช เพ่งศรี
เจ้าของ: พ.อ.อ.คณาธิป เหมสมบัติ โทร:
ที�อยู่ 

104 Import vom Branch Mark
ทะเบียน 109861 เบอร์หู V-3055 วันเกิด 17/02/2563
พ่อ *Quenn von der Piste Thope  sz:2314520 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Elsa von der Stadt Mosbach   sz:2342150,SG,IGP1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล โทร: 081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี



105 Leska vom Branch Mark
ทะเบียน 110036 เบอร์หู V-3116 วันเกิด 14/04/2563
พ่อ *Costa Fabare Bohemia sz:23406000 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Mama vom Branch Mark   :102831 ,SG,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: พ.อ.อ.อเนก เปียจําปา โทร:
ที�อยู่ 

106 Cody vom A.P.Farm
ทะเบียน 109998 เบอร์หู K-3074 วันเกิด 16/04/2563
พ่อ *Wuff Klein-Leithawald sz:2331129 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Yora vom der Pakchong  :103318
ผู้ผสมพันธุ์: นายพัฒนพงษ์ โพธิ�งาม
เจ้าของ: นายพัฒนพงษ์ โพธิ�งาม โทร:
ที�อยู่ 

107 Candy vom A.P.Farm
ทะเบียน 109996 เบอร์หู K-3072 วันเกิด 16/04/2563
พ่อ *Wuff Klein-Leithawald sz:2331129 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Yora vom der Pakchong  :103318
ผู้ผสมพันธุ์: นายพัฒนพงษ์ โพธิ�งาม
เจ้าของ: นายพัฒนพงษ์ โพธิ�งาม โทร:
ที�อยู่ 

108 Sushi vom Sankampang
ทะเบียน 109973 เบอร์หู C-3030 วันเกิด 03/04/2563
พ่อ  *Henko vom Holtkämper Hof sz:2312796 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Roma vom Team Hühnegrab  sz:2319945,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายพรธวัช เพ่งศรี
เจ้าของ: นายพรธวัช เพ่งศรี โทร:
ที�อยู่ 

109 Sereen vom Sankampang
ทะเบียน 109970 เบอร์หู C-3027 วันเกิด 03/04/2563
พ่อ  *Henko vom Holtkämper Hof sz:2312796 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Roma vom Team Hühnegrab  sz:2319945,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายพรธวัช เพ่งศรี
เจ้าของ: นายพรธวัช เพ่งศรี โทร:
ที�อยู่ 



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานพิเศษปี 2563 ณ.สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านสร้าง
                          วันอาทิตย์ที� 25 ตุลาคม 2563

รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อาย6ุ-9 เดือน เพศผู้
151 Plato vom Richy Club

ทะเบียน 109847 เบอร์หู K-3041 วันเกิด 19/02/2563
พ่อ *Kaspar von Trnje  sz:2310341,VA,IPO3,I/a
แม่ *Quolle vom Team Hühnegrab sz:2319663,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
เจ้าของ: นายเทพพิทักษ์ พัฒนชัย โทร:
ที�อยู่ 

152 Ipman vom Branch Mark
ทะเบียน 109859 เบอร์หู V-3053 วันเกิด 17/02/2563
พ่อ *Quenn von der Piste Thope  sz:2314520 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Elsa von der Stadt Mosbach   sz:2342150,SG,IGP1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นางสาวประภัสสร สุภัควรกุล โทร:
ที�อยู่ 

153 Cooper vom A.P.Farm
ทะเบียน 109994 เบอร์หู K-3070 วันเกิด 16/04/2563
พ่อ *Wuff Klein-Leithawald sz:2331129 ,VA,IPO3,I/a
แม่ Yora vom der Pakchong  :103318
ผู้ผสมพันธุ์: นายพัฒนพงษ์ โพธิ�งาม
เจ้าของ: นายวัชรพันธ์ จันทร์เพ็ง โทร:
ที�อยู่ 

154 Danny vom Team Bench Mark
ทะเบียน 109954 เบอร์หู V-3080 วันเกิด 23/03/2563
พ่อ *Zillo aus Agrigento sz:2343274 ,V,SchH1,I/a
แม่ *Eva vom Branch Mark   :103605 ,SG,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายวิมล ทองวิลาศ โทร:
ที�อยู่ 



155 Quanto vom Richy Club
ทะเบียน 109989 เบอร์หู K-3065 วันเกิด 29/03/2563
พ่อ *Wuff Klein-Leithawald sz:2331129 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Great vom Branch Mark   :101647 ,V,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
เจ้าของ: นายณรงค์ นรินทา โทร:
ที�อยู่ 



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานพิเศษปี 2563 ณ.สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านสร้าง
                          วันอาทิตย์ที� 25 ตุลาคม 2563

รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อาย9ุ-12 เดือน เพศเมีย
201 Fanta vom Species Yon Club

ทะเบียน 109766 เบอร์หู A-3009 วันเกิด 09/01/2563
พ่อ *Team Marlboro Vector Dk:19800/2014 ,V,IPO3,I/a
แม่ Zelli vom der Pakchong  :103350
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุริยนต์ สุจา
เจ้าของ: พ.อ.อ.คณาธิป เหมสมิติ โทร:
ที�อยู่ 

202 Dose vom Branch Mark
ทะเบียน 109709 เบอร์หู V-3017 วันเกิด 24/11/2562
พ่อ *Symon di Casa Massarelli sz:2297915 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Trude vom Emkendorfer Park sz:2289776 ,V,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ:  นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล โทร: 081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

203 Bena vom A.P.Farm
ทะเบียน 109700 เบอร์หู K-3017 วันเกิด 27/11/2562
พ่อ *Yes degli Achei  ROI:15/38678 ,V,SchH1,I/a
แม่ Gaby vom P.P.M.98  :102768
ผู้ผสมพันธุ์: นายพัฒนพงษ์ โพธิ�งาม
เจ้าของ: พ.อ.อ.อเนก เปียจําปา โทร:
ที�อยู่ 

204 Donya vom Red Wood
ทะเบียน 109659 เบอร์หู P-3007 วันเกิด 10/11/2562
พ่อ *Pogba vom Branch Mark   :103052 ,V,SchH1,I/a
แม่ Vega vom Branch Mark  :103363  ,SG
ผู้ผสมพันธุ์: นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
เจ้าของ: นายมงคล พุฒศรี โทร:
ที�อยู่ 



205 Vanta vom R.C.Club
ทะเบียน 109665 เบอร์หู V-3010 วันเกิด 16/11/2562
พ่อ *Barus von Pallas Athene sz:2336002 ,V,IPO2,I/a
แม่ *Rika zum Gigelsfelsen sz:2277112 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์:  นายประชา กุศลานุคุณ
เจ้าของ: นายประชา กุศลานุคุณ โทร: 095-545-4454
ที�อยู่ 59/1 หมู่4 ถ.วัดเสด็จ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.เชียงราก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

206 Eka vom Species Yon Club
ทะเบียน 109636 เบอร์หู A-3003 วันเกิด 13/11/2562
พ่อ *Farukh vom Aleks Birkenstasse  RKF:4507693 ,V,OKD1,I/a
แม่ *Zenta vom Branch Mark  :99668
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุริยนต์ สุจา
เจ้าของ: นายนิติพงศ์ บุญส่ง โทร:
ที�อยู่ 



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานพิเศษปี 2563 ณ.สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านสร้าง
                          วันอาทิตย์ที� 25 ตุลาคม 2563

รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อาย9ุ-12 เดือน เพศผู้
251 Froke vom Branch Mark

ทะเบียน 109794 เบอร์หู V-3040 วันเกิด 10/01/2563
พ่อ *Eros di Casa Massarelli  ROI:15/57858 ,V,IPO1,I/a
แม่ *Joint vom Branch Mark   :102733 ,V,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล โทร: 081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานพิเศษปี 2563 ณ.สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านสร้าง
                          วันอาทิตย์ที� 25 ตุลาคม 2563

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย1ุ2-18 เดือน เพศเมีย
301 Zymba vom Branch Mark

ทะเบียน 109535 เบอร์หู V-2094 วันเกิด 21/07/2562
พ่อ *Symon di Casa Massarelli sz:2297915 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Emeli von der Schanziache sz:2289880 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ:  นายณัฏฐกิตติ สุขสันต์ไพศาล โทร:
ที�อยู่ 

302 Daisy vom P.P.M.1898
ทะเบียน 109503 เบอร์หู V-2083 วันเกิด 30/06/2562
พ่อ Percy von der Sudheirner Linde sz:2320384
แม่ *Bonus vom Branch Mark  :100039 ,V,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
เจ้าของ: นายณรงค์ รุจิเรข โทร:
ที�อยู่ 

303 Barbie vom Knokke
ทะเบียน 109461 เบอร์หู X-2026 วันเกิด 18/05/2562
พ่อ *Milow vom Himmeltal sz:2290815 ,V,IPO3,I/a
แม่ *Glucose vom Branch Mark   :101646 ,V,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายกนก บุญย้อยหยัด
เจ้าของ: นายมาโนช หัทยามาตย์ โทร:
ที�อยู่ 

304 Ash vom Branch Mark  HD:Normal
ทะเบียน 109537 เบอร์หู V-2096 วันเกิด 24/07/2562
พ่อ *Costa Fabare Bohemia sz:23406000 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Xenza vom Branch Mark   :102282 ,V,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ:  นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล โทร: 081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี



305 Carfley vom Zeionee
ทะเบียน 109577 เบอร์หู M-2070 วันเกิด 25/09/2562
พ่อ Bright vom Branch Mark  :102442 ,SG
แม่ Darlene vom Kittinapa Kennel  :102495
ผู้ผสมพันธุ์: น.อ.กิรทัต นีระเสน
เจ้าของ: พ.อ.อ.อเนก เปียจําปา โทร:
ที�อยู่

306 Pia vom Sankampang  
ทะเบียน 109596 เบอร์หู C-2055 วันเกิด 30/09/2562
พ่อ *Ugano vom Hanneß sz:2320876 ,V,IPO3,I/a
แม่ Lizzy von der Mauritshoek NHSB:3110782 ,SG
ผู้ผสมพันธุ์: นายพรธวัช เพ่งศรี
เจ้าของ: นายพรธวัช เพ่งศรี โทร:
ที�อยู่ 



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานพิเศษปี 2563 ณ.สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านสร้าง
                          วันอาทิตย์ที� 25 ตุลาคม 2563

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย1ุ2-18 เดือน เพศผู้
351 Pizzaro vom Sankampang  

ทะเบียน 109593 เบอร์หู C-2052 วันเกิด 30/09/2562
พ่อ *Ugano vom Hanneß sz:2320876 ,V,IPO3,I/a
แม่ Lizzy von der Mauritshoek  NHSB:3110782 ,SG
ผู้ผสมพันธุ์: นายพรธวัช เพ่งศรี
เจ้าของ: นายพรธวัช เพ่งศรี โทร:
ที�อยู่ 



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานพิเศษปี 2563 ณ.สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านสร้าง
                          วันอาทิตย์ที� 25 ตุลาคม 2563

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย1ุ8-24 เดือน เพศเมีย
401 Jennifer vom Richy Club

ทะเบียน 109220 เบอร์หู K-2031 วันเกิด 29/01/2562
พ่อ *Ugano vom Hanneß sz:2320876 ,V,IPO3,I/a
แม่ *Great vom Branch Mark :101647 ,V,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
เจ้าของ: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย โทร: 081-975-7447
ที�อยู่ 216 หมู่11 ถ.นิมิตรเมือง ต.หนองโถ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

402 Alist vom Knokke
ทะเบียน 109363 เบอร์หู X-2022 วันเกิด 06/03/2562
พ่อ *Quenn von der Piste Thope  sz:2314520 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Sydney vom St.Michaelsberg sz:2289261 ,VA,IPO3,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายกนก บุญย้อยหยัด
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล โทร: 081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

403 Kara vom New Wave
ทะเบียน 109178 เบอร์หู X-2005 วันเกิด 10/12/2561
พ่อ *Kimo vom Schloß Rügland sz:2297606 ,V,IPO2,I/a
แม่ Donut vom New Wave  :97441 ,SG,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุขุม แซ่แต้
เจ้าของ: นายสุขุม แซ่แต้ โทร: 081-949-1479
ที�อยู่ 553 หมู่11 ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานพิเศษปี 2563 ณ.สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านสร้าง
                          วันอาทิตย์ที� 25 ตุลาคม 2563

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย1ุ8-24 เดือน เพศผู้
451 Pancho von der Pakchong

ทะเบียน 109159 เบอร์หู B-2008 วันเกิด 27/12/2561
พ่อ *Grief von der Grafenburg  sz:2252946 ,V,SchH1,I/a
แม่ Onglee vom der Pakchong  :102706
ผู้ผสมพันธุ์: นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
เจ้าของ: นายภาสกร แก้วบริสุทธิ� โทร: 086-998-6639
ที�อยู่ 109 ซอยลาดพร้าว81 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม.

452 Webber vom Branch Mark   HD:Normal
ทะเบียน 109410 เบอร์หู V-2072 วันเกิด 02/04/2562
พ่อ *Wesly von der Orangerie sz:2280685 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Left vom Branch Mark  101720 ,V,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายวิสูตร วัฒนาดิลกกุล โทร:
ที�อยู่ 233/502 หมู่บ้านนันทวัน ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

453 Larus H.S. vom sankampang
ทะเบียน 109148 เบอร์หู C-2001 วันเกิด 09/12/2561
พ่อ *Olaf Team Agrigento sz:2320642 ,V,SchH,I/a
แม่ *Rapunzel vom Gebrüder Grimm  sz:2315463 ,SG,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายพรธวัช เพ่งศรี
เจ้าของ: นายพรธวัช เพ่งศรี โทร:
ที�อยู่ 



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานพิเศษปี 2563 ณ.สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านสร้าง
                          วันอาทิตย์ที� 25 ตุลาคม 2563

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย2ุ4 เดือนขึ�นไป (เกิดในประเทศ) เพศเมีย
501 Gena vom Richy Club ,SG

ทะเบียน 108869 เบอร์หู K-1104 วันเกิด 26/05/2561
พ่อ *Yes degli Achei ROI:15/38678 ,V,SchH1,I/a
แม่ *Chili vom Emkendorfer Park  sz:2320555 ,V,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
เจ้าของ: นายมาโนช หัทยามาตย์ โทร:
ที�อยู่ 

502 *Mama vom Branch Mark ,SG,SchH1,I/a
ทะเบียน 102831 เบอร์หู V-0011 วันเกิด 06/12/2559
พ่อ *Symon di Casa Massarelli sz:2297915 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Walkülle vom Kapellenberg  sz:2271152,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล โทร: 081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

503 Honly vom New Wave,SG
ทะเบียน 103334 เบอร์หู X-0020 วันเกิด 28/07/2560
พ่อ *Quasi vom Kurfüstendamm sz:2285040 ,V,IPO2,I/a
แม่ Fuso vom New Wave  :99269,SG
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุขุม แซ่แต้
เจ้าของ: นายสุขุม แซ่แต้ โทร: 081-949-1479
ที�อยู่ 553 หมู่11 ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

504 *Nunoi vom Branch Mark ,V,SchH1,I/a
ทะเบียน 102927 เบอร์หู V-0030 วันเกิด 12/01/2560
พ่อ *Wesly von der Orangerie sz:2280685 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Trude vom Emkendorfer Park  sz:2289776 ,V,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายเจษฏา คลังเพชร โทร:
ที�อยู่ 



505 *Nurse vom Branch Mark ,V,SchH1,I/a
ทะเบียน 102927 เบอร์หู V-0031 วันเกิด 12/01/2560
พ่อ *Wesly von der Orangerie sz:2280685 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Trude vom Emkendorfer Park  sz:2289776 ,V,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายประชา กุศลานุคุณ โทร: 095-545-4454
ที�อยู่ 59/1 หมู่4 ถ.วัดเสด็จ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.เชียงราก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานพิเศษปี 2563 ณ.สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านสร้าง
                          วันอาทิตย์ที� 25 ตุลาคม 2563

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย2ุ4 เดือนขึ�นไป (เกิดในประเทศ) เพศผู้
551 *Mono vom Branch Mark ,SG,SchH1,I/a

ทะเบียน 108956 เบอร์หู V-1136 วันเกิด 25/08/2561
พ่อ *Symon di Casa Massarelli sz:2297915 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Walkülle vom Kapellenberg  sz:2271152,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายมาโนช หัทยามาตย์ โทร:
ที�อยู่ 

552 *Boeing vom Branch Mark ,SG,SchH1,I/a
ทะเบียน 103524 เบอร์หู V-1048 วันเกิด 30/12/2560
พ่อ *Symon di Casa Massarelli sz:2297915 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Honda vom Pendler  sz:2297082,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายเจษฏา คลังเพชร โทร:
ที�อยู่ 



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานพิเศษปี 2563 ณ.สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านสร้าง
                          วันอาทิตย์ที� 25 ตุลาคม 2563

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย2ุ4 เดือนขึ�นไป (เกิดต่างประเทศ) เพศเมีย
601 *Maxi Team Agrigento ,V,IPO2,I/a

ทะเบียน sz:2312194 Chip Nr: 981189900059840 วันเกิด 13/01/2558
พ่อ *Luis aus Agrigento SZ:2271231 ,V,IPO3,I/a
แม่ *Brenda Team Agrigento SZ:2239970 ,V,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: Kerstin Schweikert
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล โทร: 081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

602 *Ushka vom Lärchenhain ,SG,IGP1,I/a
ทะเบียน sz:2344619 Chip Nr: 981189900094556 วันเกิด 01/04/2561
พ่อ *Goran vom Bierstadter Hof SZ:2304549 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Hadina vom Lärchenhain sz:2314200 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: Helmut Buß
เจ้าของ: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ โทร: 084-998-6875
ที�อยู่ 500/21 ซอยรัตนสาขา ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

603 *Roma vom Team Hühnegrab ,V,IPO1,I/a
ทะเบียน sz: 2319945 Chip Nr: 981189900082673 วันเกิด 20/10/2558
พ่อ *Gary vom Hühnegrab sz:2293412 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Cheyenne vom Hühnegrab sz:2285635 ,V,IPO2,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: Christel Scheerer
เจ้าของ: นายพรธวัช เพ่งศรี โทร:
ที�อยู่ 

604 *Pearl vom Ortskern ,SG,IGP1,I/a
ทะเบียน sz:2345393 Chip Nr: 981189900101261 วันเกิด 12/04/2561
พ่อ *Max du Val d'Anzin LOF:703324 ,V,IPO3,I/a
แม่ *Nicki vom Ortskern sz:2303424 ,V,IPO3,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: 
เจ้าของ: นายประชา กุศลานุคุณ โทร: 095-545-4454
ที�อยู่ 59/1 หมู่4 ถ.วัดเสด็จ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.เชียงราก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี



605 *Malika vom Haus Tehoiz ,SG,SchH1,I/a
ทะเบียน PKR.I:86310 Chip Nr: 448049 วันเกิด 26/06/2560
พ่อ *Cyrus vom Osterberger-Land SZ:2314414 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Esperanza vom Nordteich sz:2254235 ,SG,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: Miroslaw Tchorz
เจ้าของ: นายธนศักดิ� วานิชพันธ์ โทร:
ที�อยู่ 

606 *Fatma TEAM Gigelsfelsen ,SG,IGP1,I/a
ทะเบียน SZ:2350608 Chip Nr: 981189900097602 วันเกิด 29/07/2561
พ่อ *Thiago von der Piste Trophe SZ:2319124 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Aike TEAM Gigelsfelsen sz:2315707 ,V,IPO2,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: 
เจ้าของ: นายประชา กุศลานุคุณ โทร: 095-545-4454
ที�อยู่ 59/1 หมู่4 ถ.วัดเสด็จ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.เชียงราก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานพิเศษปี 2563 ณ.สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านสร้าง
                          วันอาทิตย์ที� 25 ตุลาคม 2563

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย2ุ4 เดือนขึ�นไป (เกิดต่างประเทศ) เพศผู้
651 *Bax Veracruz ,SG,IGP1,I/a

ทะเบียน sz:2343774 Chip Nr: 981189900094331 วันเกิด 05/03/2561
พ่อ *Mars von Aurelius sz:2318801 ,VA,IPO2,I/a
แม่ *Witch Veracruz sz:2291670 ,V,IPO2,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: 
เจ้าของ: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย โทร: 081-975-7447
ที�อยู่ 216 หมู่11 ถ.นิมิตรเมือง ต.หนองโถ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

652 *Olaf Team Agrigento ,V,SchH1,I/a
ทะเบียน sz:2320642 Chip Nr 981189900064273 วันเกิด 25/10/2558
พ่อ *Whillo vom Klostermoor  sz: 2286837 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Dori Team Agrigento sz:2280310 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: Kerstin Schweikert
เจ้าของ: นายศรัณย์ฤษฎ์ ยารังษี โทร:
ที�อยู่ 

653 *Izmir von der Alexander ,V,IGP1,I/a
ทะเบียน sz:2354233 Chip Nr 100240000009210 วันเกิด 28/07/2560
พ่อ *Henko vom Holtkämper Hof  sz:2312796 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Demetra von der Alexander BSV:148824 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: 
เจ้าของ: นายประชา กุศลานุคุณ โทร: 095-545-4454
ที�อยู่ 59/1 หมู่4 ถ.วัดเสด็จ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.เชียงราก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

654 *Ebafarmens Q ,V,IGP1,I/a
ทะเบียน SKK: 13393/2018 Chip Nr: 941000022275156 วันเกิด 22/12/2560
พ่อ *Toro Veneze sz:2335939 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Ebafarmens Millie SE: 10606/2016 ,SG
ผู้ผสมพันธุ์: 
เจ้าของ: นายศรัณย์ฤษฎ์ ยารังษี โทร:
ที�อยู่ 
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