รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานกลางปี 2563 ณ.สนามคอก R.C.Club
วันอาทิตย์ที� 9 สิงหาคม 2563
รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อายุ3-6 เดือน เพศเมีย
001 Inner vom Branch Mark
ทะเบียน 109863
เบอร์หู V-3057
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
002 Dara vom Team Bench Mark
ทะเบียน 109956
เบอร์หู V-3082
วันเกิด 23/03/2563
พ่อ *Zillo aus Agrigento sz:2343274 ,SG,SchH1,I/a
แม่ *Eva vom Branch Mark :103605 ,SG,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
โทร:
081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี
003 Pastora vom Richy Club
ทะเบียน 109848
เบอร์หู K-3042
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: ว่าที�ร.ต.ณัฐพล เสนยอง
โทร:
ที�อยู่
004 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

005 Akira vom Anett
ทะเบียน 110005
เบอร์หู V-3103
วันเกิด 14/04/2563
พ่อ *Team Marlboro Enzo DK:03248/2018 ,SG,IGP1,I/a
แม่ *Malika vom Haus Tehoiz PKRI:86310 ,V,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายธนศักดิ� วานิชพันธ์
เจ้าของ: นายธนศักดิ� วานิชพันธ์
โทร:
ที�อยู่
006 Audrey vom Anett
ทะเบียน 110007
เบอร์หู V-3105
วันเกิด 14/04/2563
พ่อ *Team Marlboro Enzo DK:03248/2018 ,SG,IGP1,I/a
แม่ *Malika vom Haus Tehoiz PKRI:86310 ,V,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายธนศักดิ� วานิชพันธ์
เจ้าของ: นายสุริยนต์ สุจา
โทร:
089-690-0111
ที�อยู่ 376 ถ.สุขาภิบาล5 แขวงท่าแร้ง เขต บางเขน กทม.
007 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
008 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
009 Climax vom Thananchai Farm
ทะเบียน 109935
เบอร์หู M-3056
พ่อ Zoko Emsi-Haus JR:749037
แม่ Baron vom Thananchai Farm :102813
ผู้ผสมพันธุ์: นายธนันชัย นิลกลาง
เจ้าของ: นายธนันชัย นิลกลาง
ที�อยู่

วันเกิด

โทร:

22/03/2563

010 Sofia vom Sankampang
ทะเบียน 109972
เบอร์หู C-3029
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
011 Keirra vom P.P.M.1898
ทะเบียน 109986
เบอร์หู V-3099
วันเกิด 03/03/2563
พ่อ *Cami von Pallas Athene sz:2332650 ,V,IPO1,I/a
แม่ Zita vom P.P.M.98 :103594
ผู้ผสมพันธุ์: พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
เจ้าของ: พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
โทร:
ที�อยู่
012 Yanny vom Barco
ทะเบียน csz:305422 เบอร์หู
9776611 วันเกิด 17/03/2563
พ่อ *Ballack von der Brucknerallee sz:2266879 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Alissa vom Barco csz:2248265
ผู้ผสมพันธุ์:
เจ้าของ: พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
โทร:
ที�อยู่
013 Balloon vom Team Bench Mark
ทะเบียน 109867
เบอร์หู V-3061
วันเกิด
พ่อ *Libero von Aducht sz:2290133 ,V,IPO1,I/a
แม่ Eva vom Branch Mark :108832 ,SG
ผู้ผสมพันธุ์: นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายภัทรชัย บูญวงศ์
โทร:
ที�อยู่

18/02/2563

097-979-7891

รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานกลางปี 2563 ณ.สนามคอก R.C.Club
วันอาทิตย์ที� 9 สิงหาคม 2563
รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อายุ3-6 เดือน เพศผู้
051 Jocky vom Branch Mark
ทะเบียน 109950
เบอร์หู V-3076
วันเกิด 15/02/2563
พ่อ *Costa Fabare Bohemia sz:2340600 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Xenza vom Branch Mark :102282 ,V,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายภัทรชัย บูญวงศ์
โทร:
097-979-7891
ที�อยู่
052 Caesar vom A.P.Farm
ทะเบียน 109993
เบอร์หู K-3069
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: ร.ต.ยุทธศิลป์ บุณยารมย์
โทร:
ที�อยู่
053 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
054 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

055 Pirlo vom Richy Club
ทะเบียน 109846
เบอร์หู K-3040
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: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
โทร:
081-975-7447
ที�อยู่ 216 หมู่11 ถ.นิมิตรเมือง ต.หนองโถ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
056 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: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
โทร:
081-975-7447
ที�อยู่ 216 หมู่11 ถ.นิมิตรเมือง ต.หนองโถ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
057 Danny vom Team Bench Mark
ทะเบียน 109954
เบอร์หู V-3080
วันเกิด
พ่อ *Zillo aus Agrigento sz:2343274 ,SG,SchH1,I/a
แม่ *Eva vom Branch Mark :103605 ,SG,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายภัทรชัย บูญวงศ์
โทร:
ที�อยู่
058 Charie vom Thananchai Farm
ทะเบียน 109931
เบอร์หู M-3052
พ่อ Zoko Emsi-Haus JR:749037
แม่ Baron vom Thananchai Farm :102813
ผู้ผสมพันธุ์: นายธนันชัย นิลกลาง
เจ้าของ: นายธนันชัย นิลกลาง
ที�อยู่

วันเกิด

23/03/2563

097-979-7891

22/03/2563

โทร:

059 Kapdo vom K.K.Ruangchokedee
ทะเบียน 109904
เบอร์หู K-3049
วันเกิด 03/03/2563
พ่อ *Wuff Klein-Leithawald sz:2331129 ,VA,IPO3,I/a
แม่ Nancy vom Sutinee :103172
ผู้ผสมพันธุ์: นายรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์
เจ้าของ: นายวิชัย คําบุศย์
โทร:
ที�อยู่

รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานกลางปี 2563 ณ.สนามคอก R.C.Club
วันอาทิตย์ที� 9 สิงหาคม 2563
รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อายุ6-9 เดือน เพศเมีย
101 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
102 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: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
โทร:
084-998-6875
ที�อยู่ 500/21 ซอยรัตนสาขา ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
103 Netty vom Richy Club
ทะเบียน 109694
เบอร์หู K-3011
วันเกิด 05/12/2562
พ่อ *Wuff Klein-Leithawald sz:2331129 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Mary vom Branch Mark :102833 ,SG,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
104 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

105 Vona vom R.C.Club
ทะเบียน 109667
เบอร์หู V-3013
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: พ.อ.อ.คณาธิป เหมสมิติ
โทร:
ที�อยู่
106 Bena vom A.P.Farm
ทะเบียน 109700
เบอร์หู K-3017
วันเกิด
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

27/11/2562

107 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
108 Anna vom Langsan Bauernhof
ทะเบียน 109787
เบอร์หู M-3025
วันเกิด 25/12/2562
พ่อ *Hoogan degli Achei ROI:11/120696 ,V,IPO2,I/a
แม่ *Horga vom Thanaphon :103158
ผู้ผสมพันธุ์: นายสมชาย มิ�งไม้
เจ้าของ: นายสมชาย มิ�งไม้
โทร:
ที�อยู่

รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานกลางปี 2563 ณ.สนามคอก R.C.Club
วันอาทิตย์ที� 9 สิงหาคม 2563
รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อายุ6-9 เดือน เพศผู้
151 Karneharneha von der 908
ทะเบียน 109762
เบอร์หู B-3014
วันเกิด
พ่อ *Willas vom Team Hühnegrab sz:2327727 ,SG
แม่ *Hailey Kaizen sz:2326444 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: พล.ต.หญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เจ้าของ: พล.ต.หญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โทร:
ที�อยู่

03/01/2563

152

Denzo vom Branch Mark
ทะเบียน 109707
เบอร์หู V-3015
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
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Money vom Richy Club
ทะเบียน 109688
เบอร์หู K-3005
วันเกิด 21/11/2562
พ่อ *Yes degli Achei ROI:15/38678 ,V,SchH1,I/a
แม่ *Babka vom Emkendorfer Park sz:2311005 ,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
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Ethan vom Species Yon Club
ทะเบียน 109635
เบอร์หู A-3002
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: นายสุริยนต์ สุจา
โทร:
089-690-0111
ที�อยู่ 376 ถ.สุขาภิบาล5 แขวงท่าแร้ง เขต บางเขน กทม.

155

Amigo vom Langsan Bauernhof
ทะเบียน 109784
เบอร์หู M-3022
วันเกิด 25/12/2562
พ่อ *Hoogan degli Achei ROI:11/120696 ,V,IPO2,I/a
แม่ *Horga vom Thanaphon :103158
ผู้ผสมพันธุ์: นายสมชาย มิ�งไม้
เจ้าของ: นายสมชาย มิ�งไม้
โทร:
ที�อยู่

รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานกลางปี 2563 ณ.สนามคอก R.C.Club
วันอาทิตย์ที� 9 สิงหาคม 2563
รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อายุ9-12 เดือน เพศเมีย
201 Bone vom Branch Mark
ทะเบียน 109559
เบอร์หู V-2104
วันเกิด 20/08/2562
พ่อ *Symon di Casa Massarelli sz:2297915 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Grace zur Medbacher Mühle sz:2285553 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายภัทรชัย บุญวงศ์
โทร:
0979797891
ที�อยู่
202 Carfley vom Zeionee
ทะเบียน 109577
เบอร์หู V-2070
พ่อ Bright vom Branch Mark :102442 ,SG
แม่ Darlene vom Kittinapa Kennel :102495
ผู้ผสมพันธุ์: น.อ.กิรทัด นีระเสน
เจ้าของ: พ.อ.อ.อเนก เปียจําปา
ที�อยู่
203 Cita vom K.C.
ทะเบียน 109616
เบอร์หู V-2113
พ่อ Audi vom T.S.Nondindang :102892
แม่ Dara vom Branch Mark :100048
ผู้ผสมพันธุ์: นางสาวคัทลียา ชโลธร
เจ้าของ: นางสาวคัทลียา ชโลธร
ที�อยู่

วันเกิด

25/09/2562

โทร:

วันเกิด

27/10/2562

โทร:

204 Chanel vom Knokke
ทะเบียน 109623
เบอร์หู X-2038
วันเกิด 12/10/2562
พ่อ *Milow vom Himmeltal sz:2290815 ,V,IPO3,I/a
แม่ *Sydney vom St.Michaelsberg sz:2289261 ,VA,IPO3,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายกนก บุญย้อยหยัด
เจ้าของ: นายกนก บุญย้อยหยัด
โทร:
094-929-6646
ที�อยู่ 88/99 หมู่3 Zenmura Village ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานกลางปี 2563 ณ.สนามคอก R.C.Club
วันอาทิตย์ที� 9 สิงหาคม 2563
รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อายุ9-12 เดือน เพศผู้
251 Crown Prince vom Knokke
ทะเบียน 109618
เบอร์หู X-2033
วันเกิด 12/10/2562
พ่อ *Milow vom Himmeltal sz:2290815 ,V,IPO3,I/a
แม่ *Sydney vom St.Michaelsberg sz:2289261 ,VA,IPO3,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายกนก บุญย้อยหยัด
เจ้าของ: นายกนก บุญย้อยหยัด
โทร:
094-929-6646
ที�อยู่ 88/99 หมู่3 Zenmura Village ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานกลางปี 2563 ณ.สนามคอก R.C.Club
วันอาทิตย์ที� 9 สิงหาคม 2563
รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอายุ12-18 เดือน เพศเมีย
301 Cartier vom Oldies Haus
ทะเบียน 109495
เบอร์หู C-2029
วันเกิด
พ่อ *Team Marlboro Hilton sz:2333181 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Edra vom Finkenschlag sz:2314756 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
เจ้าของ: นายสุริยนต์ สุจา
โทร:
ที�อยู่ 376 ถ.สุขาภิบาล5 แขวงท่าแร้ง เขต บางเขน กทม.

24/05/2562

089-690-0111

302 Vivo vom Branch Mark
ทะเบียน 109409
เบอร์หู V-2071
วันเกิด 25/03/2562
พ่อ *Netzer von Aducht sz:2295202 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Gerdy Fabare Bohemia CMKU:103446/16,V,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายภัทรชัย บูญวงศ์
โทร:
097-979-7891
ที�อยู่
303 Xcell vom Branch Mark
ทะเบียน 109412
เบอร์หู V-2074
วันเกิด 05/04/2562
พ่อ *Netzer von Aducht sz:2295202 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Dana von der Hopfenhalle sz:2277551 ,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
304 Bella vom J.I.P.Farm
ทะเบียน 109314
เบอร์หู M-2035
พ่อ Bright vom Branch Mark :102442 ,SG
แม่ Kiwi vom der Pakchong :100696
ผู้ผสมพันธุ์: พ.อ.อ.เอนก เปียจําปา
เจ้าของ: นางสาวกนกพร โกยสวัสดิ�
ที�อยู่

วันเกิด

โทร:

25/02/2562

305 Ciqala vom Oldies Haus
ทะเบียน 109498
เบอร์หู C-2032
วันเกิด
พ่อ *Team Marlboro Hilton sz:2333181 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Edra vom Finkenschlag sz:2314756 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
เจ้าของ: นางสาวสุภาภรณ์ นาคู
โทร:
ที�อยู่

24/05/2562

306

Lucy vom Richy Club
ทะเบียน 109376
เบอร์หู K-2067
วันเกิด 20/03/2562
พ่อ *Yes degli Achei ROI:15/38678 ,V,SchH1,I/a
แม่ *Mary vom Branch Mark :102833 ,SG,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

307

Daisy vom P.P.M.1898
ทะเบียน 109503
เบอร์หู V-2083
วันเกิด
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

308

Kaen vom Thanasap Garden
ทะเบียน 109442
เบอร์หู T-2025
พ่อ Western vom Branch Mark :102275
แม่ Enja vom Thanawut :102985
ผู้ผสมพันธุ์: นายธนากร เวชสิทธิ�
เจ้าของ: พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
ที�อยู่

309

วันเกิด

30/06/2562

29/04/2562

โทร:

Chloe vom Oldies Haus
ทะเบียน 109496
เบอร์หู C-2030
วันเกิด
พ่อ *Team Marlboro Hilton sz:2333181 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Edra vom Finkenschlag sz:2314756 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
เจ้าของ: นายวัชรินทร์ วนาสินชัย
โทร:
ที�อยู่

24/05/2562

310

Ava vom Knokke
ทะเบียน 109362
เบอร์หู X-2021
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: นายกนก บุญย้อยหยัด
โทร:
094-929-6646
ที�อยู่ 88/99 หมู่3 Zenmura Village ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานกลางปี 2563 ณ.สนามคอก R.C.Club
วันอาทิตย์ที� 9 สิงหาคม 2563
รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอายุ12-18 เดือน เพศผู้
351 Webber vom Branch Mark HD:Normal
เบอร์หู V-2072
วันเกิด 02/04/2562
ทะเบียน 109410
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
352 Calos vom Oldies Haus
ทะเบียน 109489
เบอร์หู C-2023
วันเกิด 24/05/2562
พ่อ *Team Marlboro Hilton sz:2333181 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Edra vom Finkenschlag sz:2314756 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
เจ้าของ: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
โทร:
084-998-6875
ที�อยู่ 500/21 ซอยรัตนสาขา ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
353

Charlie vom Oldies Haus
ทะเบียน 109491
เบอร์หู C-2025
วันเกิด
พ่อ *Team Marlboro Hilton sz:2333181 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Edra vom Finkenschlag sz:2314756 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
เจ้าของ: นายธรรมไพบูลย์ พรวัฒนา
โทร:
ที�อยู่

354

Caesar vom Oldies Haus
ทะเบียน 109488
เบอร์หู C-2022
วันเกิด
พ่อ *Team Marlboro Hilton sz:2333181 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Edra vom Finkenschlag sz:2314756 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
เจ้าของ: นายวิภาส ปวโรจน์กิจ
โทร:
ที�อยู่

24/05/2562

24/05/2562

รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานกลางปี 2563 ณ.สนามคอก R.C.Club
วันอาทิตย์ที� 9 สิงหาคม 2563
รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอายุ18-24 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 Rule vom Branch Mark
ทะเบียน 109074
เบอร์หู V-2005
วันเกิด 05/11/2561
พ่อ *Kaspar von Trnje sz:2310341,VA,IPO3,I/a
แม่ *Yois de Intercanina sz:2282004,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
403 Kitty vom New Wave
ทะเบียน 109180
เบอร์หู X-2007
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
งานกลางปี 2563 ณ.สนามคอก R.C.Club
วันอาทิตย์ที� 9 สิงหาคม 2563
รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอายุ18-24 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 Nevio von der Juchhe HD:Normal,ED:Fast normal
ทะเบียน sz:2350517 Chip Nr: 981189900090337 วันเกิด 12/08/2561
พ่อ *Optimus Team Agrigento sz:2320643 ,V,IPO2,I/a
แม่ *Clodin vom Türkenkopf sz:2327508 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: Bert Wille
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
โทร:
081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานกลางปี 2563 ณ.สนามคอก R.C.Club
วันอาทิตย์ที� 9 สิงหาคม 2563
รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอายุ24 เดือนขึ�นไป (เกิดในประเทศ) เพศเมีย
501 *Cimberry vom Branch Mark ,V,SchH1,I/a
ทะเบียน 102616
เบอร์หู V-9100
วันเกิด 26/05/2559
พ่อ *Dario di Casa Massarelli LOI:12/36369 ,V,IPO1,I/a
แม่ *Amway vom Branch Mark :100032,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
งานกลางปี 2563 ณ.สนามคอก R.C.Club
วันอาทิตย์ที� 9 สิงหาคม 2563
รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอายุ24 เดือนขึ�นไป (เกิดในประเทศ) เพศผู้
551 *Pogba vom Branch Mark ,V,SchH1,I/a
ทะเบียน 103052
เบอร์หู V-0059
วันเกิด 21/02/2560
พ่อ *Netzer von Aducht sz:2295202 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Emeli von der Schanziache sz:2289880,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
โทร:
ที�อยู่

รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานกลางปี 2563 ณ.สนามคอก R.C.Club
วันอาทิตย์ที� 9 สิงหาคม 2563
รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอายุ24 เดือนขึ�นไป (เกิดต่างประเทศ) เพศเมีย
601 *Escada von Michael Burg ,V,IPO1,I/a
ทะเบียน COR A:32417-17 Chip Nr: 642090003547867 วันเกิด 20/07/2560
พ่อ *Groovy di Casa Massarelli ROI:12/88535 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Jaki Haus Jackson COR A:30153-16 ,SG,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: Pintilie Mihai
เจ้าของ: นางทัศนียา ตรียาภรณ์
โทร:
086-072-6665
ที�อยู่ 45/10 ซอยพร้อมสุขคอนโด ซอยอรรถกระวี แขวงสุขุมวิท26 เขตคลองเตย กทม.
602 *Elsa von der Stadt Mosbach ,SG,IGP1,I/a
ทะเบียน sz: 2342150 Chip Nr: 981189900093679 วันเกิด 13/12/2560
พ่อ *Solo vom Panonian Haus JR:743030 ,V,IPO3,I/a
แม่ *Sydney vom St.Michaelsberg sz:2289261 ,VA,IPO3,I/a
ผู้ผสมพันธุ์:
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
โทร:
081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี
603 *Quolle vom Team Hühnegrab ,V,IPO1,I/a
ทะเบียน sz: 2319663 Chip Nr: 981189900085803 วันเกิด 09/10/2558
พ่อ *Indro vom Hühnegrab sz: 2292147 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Gamba vom Hühnegrab sz:2293415 ,VA,IPO3,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: Christel Scheerer
เจ้าของ: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
โทร:
081-975-7447
ที�อยู่ 216 หมู่11 ถ.นิมิตรเมือง ต.หนองโถ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
604 *Wallerie vom Team Hühnegrab ,V,IPO1,I/a
ทะเบียน sz:2327729 Chip Nr: 981189900072456 วันเกิด 12/07/2561
พ่อ *Duran vom Team Hühnegrab sz:2303590 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Angie vom Team Hühnegrab sz:2300292 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: Christel Scheerer
เจ้าของ: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
โทร:
081-975-7447
ที�อยู่ 216 หมู่11 ถ.นิมิตรเมือง ต.หนองโถ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

605 Lilly Kaizen ,SG,IGP1
ทะเบียน sz:2343663 Chip Nr: 981189900095889 วันเกิด 05/02/2561
พ่อ *Cyrus vom Osterberger-Land sz: 2314414 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Quibelle Kaizen sz:2314616 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์:
เจ้าของ: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
โทร:
081-975-7447
ที�อยู่ 216 หมู่11 ถ.นิมิตรเมือง ต.หนองโถ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
606

*Edra vom Finkenschlag ,V,IPO1,I/a
ทะเบียน sz:2314756 Chip Nr: 981189900068977 วันเกิด 15/05/2558
พ่อ *Cronos del Seprio sz:2304505 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Jolly vom Loosbrökenhaus sz:2312171 ,V,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: Hans Peter Fetten
084-998-6875
เจ้าของ: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
โทร:
ที�อยู่ 500/21 ซอยรัตนสาขา ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

607

*Diwa vom Baronenwald ,V,IPO1,I/a
ทะเบียน sz:2328231 Chip Nr: 981189900069967 วันเกิด 09/08/2559
พ่อ *Uranus zum Gigelsfelsen sz: 2304587 ,V,IPO3,I/a
แม่ *Wilow von der Blautalhalle sz: 2292156 ,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

608

*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

609

*Sydney vom St.-Michaels-Berg ,VA,IPO3,I/a
ทะเบียน sz:2289261 Chip Nr: 981189900023828 วันเกิด 10/12/2555
พ่อ *Fred vom Rumbachtal sz: 2237270 ,VA,SchH3,I/a
แม่ *Xabina vom St.-Michaels-Berg sz:2193240 ,V,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์:
เจ้าของ: นายกนก บุญย้อยหยัด
โทร:
094-929-6646
ที�อยู่ 88/99 หมู่3 Zenmura Village ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
งานกลางปี 2563 ณ.สนามคอก R.C.Club
วันอาทิตย์ที� 9 สิงหาคม 2563
รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอายุ24 เดือนขึ�นไป (เกิดต่างประเทศ) เพศผู้
651 *Eros di Casa Massarelli ,V,IPO1,I/a
ทะเบียน sz:2336002 Chip Nr 981189900072118 วันเกิด 26/10/2559
พ่อ *Ballack von der Brucknerallee sz:2266879 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Cristal di Casa Massarelli ROI:12/530K123 ,VA,IPO3,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: Libero Massarelli
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
โทร:
081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี
652 *Zillo aus Agrigento ,SG,SchH1,I/a
ทะเบียน sz:2343274 Chip Nr 981189900086871 วันเกิด 26/01/2561
พ่อ *Optimus Team Agrigento sz:2320643 ,V,IPO2,I/a
แม่ *Paige aus Agrigento sz:2277960 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์:
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
โทร:
081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี
653 *Wuff Klein-Leithawald ,V,IPO3,I/a
ทะเบียน sz:2331129 Chip Nr 981189900085988 วันเกิด 06/10/2559
พ่อ *Pepe vom Leithawald sz:2301016 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Irana von Bellissimo MNJK:27122 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: Karin Ehrenhofer
เจ้าของ: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
โทร:
081-975-7447
ที�อยู่ 216 หมู่11 ถ.นิมิตรเมือง ต.หนองโถ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
654 *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

655 *Peejay von der Lars-Aue ,V,IPO2,I/a
ทะเบียน sz:2317910 Chip Nr 981189900054839 วันเกิด 24/06/2558
พ่อ *Pacino I del Barranquet sz:2289821 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Heaven von der Lars-Aue sz:2272712 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: Lars Kühnemann
084-998-6875
เจ้าของ: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
โทร:
ที�อยู่ 500/21 ซอยรัตนสาขา ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
656 *Team Marlboro Uno ,VA,IPO1,I/a
ทะเบียน DKK:19549/2014 Chip Nr 208250000058236 วันเกิด 07/11/2557
พ่อ *Schumann von Tronje sz:2266033 ,VA,IPO2,I/a
แม่ *Team Marlboro Zasi DKK:05329/2012 ,VA,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: Per Frost
เจ้าของ: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
โทร:
084-998-6875
ที�อยู่ 500/21 ซอยรัตนสาขา ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
657 *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

