




















                      รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                     งานปลายปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                           วันเสาร์ที� 15 มกราคม 2565
รายนามคอกสุนัข (เฉพาะทีขึนทะเบียนกับ สสยท.) ทีส่งสุนัขเข้าประกวด

ลําดับที� คอกสุนัข เพศผู้ เพศเมีย รวม
1 Branch Mark 3 11 14
2 Oldies Haus 7 4 11
3 R.C.Club 3 4 7
4 Sankampang 3 3 6
5 Richy Club 3 3 6
6 A.P.Farm 3 0 3
7 Team Bench Mark 2 1 3
8 Reich Werden 2 1 3
9 Red wood 1 2 3
10 Surat&Sichon GSD 2 0 2
11 P.P.M.1898 1 1 2
12 der 908 2 0 2
13 Srisamut Farm 2 0 2
14 Haus Shepler 2 0 2
15 SK.Farm 1 0 1
16 Anett 1 0 1
17 Thongthai Tour Farm 1 0 1
18 The Prince Club 1 0 1
19 Khonkaen GSD 1 0 1
20 Bansuan GSD 1 0 1
21 The Season Kennel 1 0 1
22 S.K.Mahasarakham 1 0 1
23 CNX 0 1 1
24 Samatha Kennel 0 1 1
25 S.C.Ratchaburi 0 1 1
26 Spcies Yon Club 0 1 1

Ausland 10 9 19
รวม 54 43 97





                      รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                     งานปลายปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                           วันเสาร์ที� 15 มกราคม 2565

รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อาย3ุ-6 เดือน เพศเมีย
001 Bonna vom Srisamut Farm

ทะเบียน 110949 เบอร์หู V-4205 วันเกิด 21/08/2564
พ่อ  *Izmir von der Alexander  sz:2354233 ,VA, IGP1 ,kkl
แม่ *Vanta vom der Pakchong   :101670 ,V,SchH1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นางสาวลลิตา ศรีสมุทร
เจ้าของ: นางสาวลลิตา ศรีสมุทร โทร:
ที�อยู่ 45/336 หมู่6 ซอยบุญคุ้ม ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี

002 Mika vom Oldies Haus
ทะเบียน 111005 เบอร์หู C-4090 วันเกิด 06/09/2564
พ่อ  *Naxos Dlha Roven HPK:76501 ,VA,SVV2,kkl
แม่ *Genua vom Kapellenberg  sz:2314740,VA,IPO2,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
เจ้าของ: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ โทร: 084-998-6875
ที�อยู่ 500/21 ซอยรัตนสาขา ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

003 Bischa vom Srisamut Farm
ทะเบียน 110948 เบอร์หู V-4204 วันเกิด 21/08/2564
พ่อ  *Izmir von der Alexander  sz:2354233 ,VA, IGP1 ,kkl
แม่ *Vanta vom der Pakchong   :101670 ,V,SchH1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นางสาวลลิตา ศรีสมุทร
เจ้าของ: นายสายชล ขันทัง โทร: 089-266-3803
ที�อยู่ 292 หมู่3 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

004 Elsa vom der 908
ทะเบียน 110945 เบอร์หู A-4034 วันเกิด 14/08/2564
พ่อ *Nemo von der Schmiede  sz:2319463 ,V,IPO1,kkl
แม่ *Rose Marie vom Gebruder Grimm   sz:2315465, VA, IGP1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เจ้าของ: นายวิสูตร วัฒนาดิลกกุล โทร: 081-357-4267
ที�อยู่ 233/502 หมู่บ้านนันทวัน ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ



005 Double vom Branch Mark
ทะเบียน 111017 เบอร์หู V-4227 วันเกิด 03/09/2564
พ่อ  *Izmir von der Alexander  sz:2354233 ,VA, IGP1 ,1/a
แม่ *Glucose vom Branch Mark   GDAT:101646 ,V,SchH1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล โทร: 081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

006 Jacqueline vom Red Wood
ทะเบียน 111030 เบอร์หู P-4019 วันเกิด 11/09/2564
พ่อ *Eros di Casa Massarelli  ROI:15/57858 ,V,IPO1,kkl
แม่ Bodie vom Branch Mark   GDAT:103528
ผู้ผสมพันธุ์: นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
เจ้าของ: นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง โทร: 096-374-1311
ที�อยู่ 188 หมู่2 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

007 Aimer vom Reich Werden
ทะเบียน 111025 เบอร์หู V-4235 วันเกิด 23/08/2564
พ่อ *Digger vom Goldschmiedsborn sz:2349311 ,V,IPO2,I/a
แม่ *Tinkerbell von der Grafschaft Mark sz:2341965 ,SG,IGP3,1/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายศิวดล อ่อนมณี
เจ้าของ:นายศิวดล อ่อนมณี โทร: 089-777-2815
ที�อยู่ 79/148 ซอย11 หฒุบ้านวราบดินทร์ ถ.บางกะเผิ�ง ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

008 Peggy vom Species Yon Club
ทะเบียน 111056 เบอร์หู A-4047 วันเกิด 29/09/2564
พ่อ  *Team Marlboro Vector  DK:19800/2014  ,V, IPO3 ,kkl
แม่ Sabina vom Branch Mark   GDAT:102170
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุริยนต์ สุจา
เจ้าของ: นายสุริยนต์ สุจา โทร: 089-690-0111
ที�อยู่

009 Lily vom Team Bench Mark
ทะเบียน 110914 เบอร์หู V-4192 วันเกิด 09/08/2564
พ่อ Santiaus Yum2  RKF:5812925
แม่ *Rika zum Gigelsfelsen  sz:2277112 , V, IPO1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายประชา กุศลานุคุณ โทร: 091-789-7987
ที�อยู่ 59/1 หมู่4 ถ.วัดเสด็จ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.เชียงราก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี



010 E-Rose vom der 908
ทะเบียน 110947 เบอร์หู A-4036 วันเกิด 14/08/2564
พ่อ *Nemo von der Schmiede  sz:2319463 ,V,IPO1,kkl
แม่ *Rose Marie vom Gebruder Grimm   sz:2315465, VA, IGP1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เจ้าของ:  นายพรธวัช เพ่งศรี โทร: 081-800-1010
ที�อยู่ 96 ซอยพัฒนาการ54 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

011 D-Cim vom Haus Shepler
ทะเบียน 111079 เบอร์หู W-4001 วันเกิด 27/09/2564
พ่อ  *Team Marlboro Enzo  DK:03248  ,SG, IGP1 ,kkl
แม่ Aroma vom Red House Farm   GDAT:108865
ผู้ผสมพันธุ์: นายอดิเรก เอกสินิทธ์กุล
เจ้าของ: นายศิรัณ บุญสังข์ โทร: 082-247-7119
ที�อยู่ ที�ว่าการอําเภอสังขละบุรี อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

012 Danger vom Haus Shepler
ทะเบียน 111081 เบอร์หู W-4003 วันเกิด 27/09/2564
พ่อ  *Team Marlboro Enzo  DK:03248  ,SG, IGP1 ,kkl
แม่ Aroma vom Red House Farm   GDAT:108865
ผู้ผสมพันธุ์: นายอดิเรก เอกสินิทธ์กุล
เจ้าของ: นายศิรัณ บุญสังข์ โทร: 082-247-7119
ที�อยู่ ที�ว่าการอําเภอสังขละบุรี อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

013 Beo vom Narin Club
ทะเบียน 111108 เบอร์หู K-4146 วันเกิด 22/09/2564
พ่อ  *Izmir von der Alexander  sz:2354233 ,VA, IGP1 ,kkl
แม่ *Chilli vom Emkendorfer Park  sz:2320555 ,V,SchH1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายณรงค์ นรินยา
เจ้าของ: นายณรงค์ นรินยา โทร:
ที�อยู่ 



รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อาย3ุ-6 เดือน เพศเมีย ขนยาว
031 Mona vom Oldies Haus

ทะเบียน 111006 เบอร์หู C-4091 วันเกิด 06/09/2564
พ่อ  *Naxos Dlha Roven HPK:76501 ,VA,SVV2,kkl
แม่ *Genua vom Kapellenberg  sz:2314740,VA,IPO2,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
เจ้าของ: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ โทร: 084-998-6875
ที�อยู่ 500/21 ซอยรัตนสาขา ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

032 Disco vom Branch Mark
ทะเบียน 111016 เบอร์หู V-4226 วันเกิด 03/09/2564
พ่อ  *Izmir von der Alexander  sz:2354233 ,VA, IGP1 ,kkl
แม่ *Glucose vom Branch Mark   GDAT:101646 ,V,SchH1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล โทร: 081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

033 Effect vom Branch Mark
ทะเบียน 111021 เบอร์หู V-4231 วันเกิด 08/09/2564
พ่อ *Eros di Casa Massarelli  ROI:15/57858 ,V,IPO1,kkl
แม่ *Hiclass vom Branch Mark   GDAT:101655 ,V,SchH1,kkl
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
                     งานปลายปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                           วันเสาร์ที� 15 มกราคม 2565

รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อาย3ุ-6 เดือน เพศผู้
051 Marcus vom Oldies Haus

ทะเบียน 111003 เบอร์หู C-4088 วันเกิด 06/09/2564
พ่อ  *Naxos Dlha Roven HPK:76501 ,VA,SVV2,kkl
แม่ *Genua vom Kapellenberg  sz:2314740,VA,IPO2,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
เจ้าของ: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ โทร: 084-998-6875
ที�อยู่ 500/21 ซอยรัตนสาขา ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

052 August vom Reich Werden
ทะเบียน 111023 เบอร์หู V-4233 วันเกิด 23/08/2564
พ่อ *Digger vom Goldschmiedsborn sz:2349311 ,V,IPO2,kkl
แม่ *Tinkerbell von der Grafschaft Mark sz:2341965 ,SG,IGP3,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายศิวดล อ่อนมณี
เจ้าของ:นายศิวดล อ่อนมณี โทร: 089-777-2815
79/148 ซอย11 หฒุบ้านวราบดินทร์ ถ.บางกะเผิ�ง ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

053 Austin vom Reich Werden
ทะเบียน 111024 เบอร์หู V-4234 วันเกิด 23/08/2564
พ่อ *Digger vom Goldschmiedsborn sz:2349311 ,V,IPO2,kkl
แม่ *Tinkerbell von der Grafschaft Mark sz:2341965 ,SG,IGP3,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายศิวดล อ่อนมณี
เจ้าของ:นายศิวดล อ่อนมณี โทร: 089-777-2815
79/148 ซอย11 หฒุบ้านวราบดินทร์ ถ.บางกะเผิ�ง ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

054 Grammy vom R.C.Club
ทะเบียน 110971 เบอร์หู V-4214 วันเกิด 02/09/2564
พ่อ  *Izmir von der Alexander  sz:2354233 ,VA, IGP1 ,kkl
แม่ *Fatma Team Gigilsfelsen sz:2350608 ,VA,IGP1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายประชา กุศลานุคุณ
เจ้าของ: พ.อ.อ.คณาธิป เหมสมบัติ โทร:
ที�อยู่ 



                      รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                     งานปลายปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                           วันเสาร์ที� 15 มกราคม 2565

รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อาย6ุ-9 เดือน เพศเมีย
101 Wilga vom P.P.M.1898

ทะเบียน 110808 เบอร์หู V-4165 วันเกิด 24/05/2564
พ่อ *Costa vom Haus Cerba sz:2325849 ,V,IPO1,kkl
แม่ *Guitar vom Branch Mark  GDAT:101648 ,V,SchH1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
เจ้าของ:  นายจตุพล คําแก้ว โทร: 065-517-7784
ที�อยู่ 29/44 หมู่5 Patio พระราม5-สิรินทร ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

102 Beebee vom Branch Mark
ทะเบียน 110825 เบอร์หู V-4170 วันเกิด 03/06/2564
พ่อ *Urex vom Gebenbacher Land  sz:2332386,VA,IPO3,kkl
แม่ *Gerdy Fabare Bohemia  CMKU:103446 ,V,SchH1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล โทร: 081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

103 Bella vom Branch Mark
ทะเบียน 110826 เบอร์หู V-4171 วันเกิด 03/06/2564
พ่อ *Urex vom Gebenbacher Land  sz:2332386,VA,IPO3,kkl
แม่ *Gerdy Fabare Bohemia  CMKU:103446 ,V,SchH1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายภัทรชัย บุญวงศ์ โทร: 097-979-7891
ที�อยู่ 

104 Maria  Maria Stella Maris
ทะเบียน LOI:146910 Chip Nr 380260101786448วันเกิด 24/06/2564
พ่อ *Minato Marin Stella Maris  ROI:19/27703 ,SG,IGP1
แม่ *Vicky di Casa Lupo  LOI:9111559 ,SG,IGP1
ผู้ผสมพันธุ์: Giuseppe Adamo
เจ้าของ: นายไตรรัตน์ รัตนจันทร์ โทร: 080-569-1516
ที�อยู่ 57/272 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี



105 Ava vom R.C.Club
ทะเบียน 110741 เบอร์หู V-4133 วันเกิด 29/04/2564
พ่อ  *Izmir von der Alexander  sz:2354233 ,VA, IGP1 ,1/a
แม่ *Hadina vom Lärchenhain sz:2314200 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายประชา กุศลานุคุณ
เจ้าของ: พ.อ.อ.คณาธิป เหมสมิติ โทร:
ที�อยู่ 

106 Anna vom R.C.Club
ทะเบียน 110740 เบอร์หู V-4132 วันเกิด 29/04/2564
พ่อ  *Izmir von der Alexander  sz:2354233 ,VA, IGP1 ,kkl
แม่ *Hadina vom Lärchenhain sz:2314200 ,V,IPO1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายประชา กุศลานุคุณ
เจ้าของ: นายสิปปภาส กําจรเดช โทร:
ที�อยู่ 99/9 หมู่8 ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อาย6ุ-9 เดือน เพศเมีย ขนยาว
131 E-Ducky vom S.C.Ratchaburi

ทะเบียน 110815 เบอร์หู R-4015 วันเกิด 23/05/2564
พ่อ Valensia vom Branch Mark  :109407 ,SG
แม่ Disney vom Richy Club  :103459
ผู้ผสมพันธุ์: นายอลงกรณ์ จันทร์ทอง
เจ้าของ: นายอลงกรณ์ จันทร์ทอง โทร:
ที�อยู่ 



                      รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                     งานปลายปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                           วันเสาร์ที� 15 มกราคม 2565

รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อาย6ุ-9 เดือน เพศผู้
151 Zone vom Branch Mark

ทะเบียน 110786 เบอร์หู V-4150 วันเกิด 14/05/2564
พ่อ *Zillo aus Agrigento  sz:2343274 ,V,SchH1,kkl
แม่ *Dimsum vom Branch Mark   GDAT:103580 ,V,SchH1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล โทร: 081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

152 Dingo vom Bansuan GSD
ทะเบียน 110862 เบอร์หู C-4063 วันเกิด 24/05/2564
พ่อ *Ebatamens Q SKK:13393/2018 ,V,IGP1,kkl
แม่ *Mara vom R.C.Club  :103214 SG,SchH1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: ว่าที�ร.ต.ณัฐพล เสนยอง
เจ้าของ:  นายพรธวัช เพ่งศรี โทร: 081-800-1010
ที�อยู่ 96 ซอยพัฒนาการ54 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

153 Alex vom R.C.Club
ทะเบียน 110736 เบอร์หู V-4128 วันเกิด 29/04/2564
พ่อ  *Izmir von der Alexander  sz:2354233 ,VA, IGP1 ,kkl
แม่ *Hadina vom Lärchenhain   sz:2314200 ,V, IPO1 ,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายประชา กุศลานุคุณ
เจ้าของ: ดร.พงษ์สกร ดําเนิน โทร: 086-666-3313
ที�อยู่ 9/140 หมู่บ้านลดาวัลย์ ราชพฤกษ์-ปิ�นเกล้า แขวงบางระมาด เขตตลิ�งชัน กทม .

154 Duran vom R.C.Club
ทะเบียน 110830 เบอร์หู V-4174 วันเกิด 21/06/2564
พ่อ *Urex vom Gebenbacher Land  sz:2332386,VA,IPO3,I/a
แม่ *Eva vom Branch Mark   GDAT:103605 ,V, SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายประชา กุศลานุคุณ
เจ้าของ: นายนพสุริยะ กนกกมล โทร:
ที�อยู่ 214 หมู่17 ร้านคําปองผ้าไหม ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี



รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อาย6ุ-9 เดือน เพศผู้  ขนยาว
181 Luis vom Oldies Hus

ทะเบียน 110829 เบอร์หู C-4055 วันเกิด 09/06/2564
พ่อ  *Team Marlboro Vector  DK:19800/2014  ,V, IPO3 ,kkl
แม่ *Bacara vom Aleks Birkemstrasse BCU:166-0331199 ,V,OKD2,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
เจ้าของ: นายสุริยา ไชยเสน โทร:
ที�อยู่ 



                      รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                     งานปลายปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                           วันเสาร์ที� 15 มกราคม 2565

รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อาย9ุ-12 เดือน เพศเมีย
201 Kana vom Oldies Haus

ทะเบียน 110675 เบอร์หู C-4040 วันเกิด 24/03/2564
พ่อ *Volvo vom Alex Birkendorf  RKF:5263550 ,SG,OKD1,ZKS1,kkl
แม่ *Unika vom Rettich    BCU:166-031666 ,V,OKD2,ZKS2,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
เจ้าของ: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ โทร: 084-998-6875
ที�อยู่ 500/21 ซอยรัตนสาขา ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

202 Yona H.S. vom Sankampang
ทะเบียน 110598 เบอร์หู C-4024 วันเกิด 01/02/2564
พ่อ *Olaf team Agrigento sz:2320642 ,V,SchH1,I/a
แม่ Jill H.S. vom Sankampang  :103422
ผู้ผสมพันธุ์: นายพรธวัช เพ่งศรี
เจ้าของ:  นายพรธวัช เพ่งศรี โทร: 081-800-1010
ที�อยู่ 96 ซอยพัฒนาการ54 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

203 Xavir vom R.C.Club
ทะเบียน 110493 เบอร์หู V-4066 วันเกิด 31/01/2564
พ่อ  *Izmir von der Alexander  sz:2354233 ,VA, IGP1 ,kkl
แม่ *Pearl vom Ortskern sz:2345393 ,V,IGP1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายประชา กุศลานุคุณ
เจ้าของ: นายประชา กุศลานุคุณ โทร: 091-789-7987
ที�อยู่ 59/1 หมู่4 ถ.วัดเสด็จ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.เชียงราก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

204 Xena vom R.C.Club
ทะเบียน 110494 เบอร์หู V-4067 วันเกิด 31/01/2564
พ่อ  *Izmir von der Alexander  sz:2354233 ,VA, IGP1 ,kkl
แม่ *Pearl vom Ortskern sz:2345393 ,V,IGP1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายประชา กุศลานุคุณ
เจ้าของ: นายประชา กุศลานุคุณ โทร: 091-789-7987
ที�อยู่ 59/1 หมู่4 ถ.วัดเสด็จ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.เชียงราก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี



205 Valve vom Branch Mark
ทะเบียน 110538 เบอร์หู V-4086 วันเกิด 14/02/2564
พ่อ *Costa Fabare Bohemia  sz:2340600 ,VA,IPO3,kkl
แม่ *Evi vomSpessartblick   sz:2302672  ,V,IPO2,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล โทร: 081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

206 Uziss vom Branch Mark
ทะเบียน 110537 เบอร์หู V-4085 วันเกิด 09/02/2564
พ่อ *Urex vom Gebenbacher Land  sz:2332386,VA,IPO3,I/a
แม่ *Maxi Team Agrigento   sz:2312194  ,V,IPO2,kkl
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
                     งานปลายปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                           วันเสาร์ที� 15 มกราคม 2565

รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อาย9ุ-12 เดือน เพศผู้
251 Array vom The Season Kennel

ทะเบียน 110667 เบอร์หู V-4100 วันเกิด 28/03/2564
พ่อ Dax vom Waldfurter Wald(FCI)  PKRI:89740
แม่ Oleen vom P.S.Buriram   :103660
ผู้ผสมพันธุ์: นายอาทิตย์ เชื�อนาข่า
เจ้าของ: นายอาทิตย์ เชื�อนาข่า โทร: 085-135-7515
ที�อยู่ 37/143 หมู่2 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ35 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

252 Justin vom Oldies Haus
ทะเบียน 110716 เบอร์หู C-4049 วันเกิด 24/03/2564
พ่อ *Don di Casa Caputi sz:2343166 , VA, IPO3,kkl
แม่ *Yosie von der Lar-Aue  sz:2343049 ,SG,SchH1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
เจ้าของ: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ โทร: 084-998-6875
ที�อยู่ 500/21 ซอยรัตนสาขา ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

253 Alex vom Thongthai Tour Farm
ทะเบียน 110530 เบอร์หู A-4007 วันเกิด 16/02/2564
พ่อ *Wuff Klein-Leithawald sz:2331129 ,VA,IPO3,kkl
แม่ *Mary vom Branch Mark  :102833 ,V,ScHh1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส
เจ้าของ:  นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส โทร: 081-331-8804
ที�อยู่ 60/1 หมู่7 ม.พีระวัสร ถ.เพิ�มสิน แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.

254 Harry vom The Prince Club
ทะเบียน 110710 เบอร์หู C-4043 วันเกิด 17/03/2564
พ่อ  *Lynard von Melanchthon  sz:2340068  ,V , IGP1 ,kkl
แม่ Bijoux  ROI:18/96507
ผู้ผสมพันธุ์: นายจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
เจ้าของ: นายกิตติทัศน์ โพธิมาศ โทร: 062-939-5915
ที�อยู่ 54/174 หมู่บ้าน Vallry Hills ต.สุรศักดิ� อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี



255 Denzo vom Surat&Sichon GSD
ทะเบียน 110719 เบอร์หู Z-4007 วันเกิด 28/02/2564
พ่อ  *Team Marlboro Enzo  DK:03248  ,SG, IGP1 ,1/a
แม่ Quality vom Branch Mark  :109030
ผู้ผสมพันธุ์: นายณัฐพล ประจันพล
เจ้าของ: นายณัฐพล ประจันพล โทร: 085-661-2723
ที�อยู่ 60/240 ม.กรีนวิลล์ ม.3 ถ.สุราษําร์ฯ-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษําร์ธานี

256 Harry vom Team Bench Mark
ทะเบียน 110694 เบอร์หู V-4111 วันเกิด 20/03/2564
พ่อ *Eros di Casa Massarellintiaus   ROI:15/57858  V,SchH1,1/a
แม่ *Facebook vom Branch Mark   :103606 , V, 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

257 King vom Oldies Haus
ทะเบียน 110674 เบอร์หู C-4039 วันเกิด 24/03/2564
พ่อ *Volvo vom Alex Birkendorf  RKF:5263550 ,SG,OKD1,ZKS1,I/a
แม่ *Unika vom Rettich    BCU:166-031666 ,V,OKD2,ZKS2
ผู้ผสมพันธุ์: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
เจ้าของ: พ.อ.อ.เอนก เปียจําปา โทร: 087-010-6896
ที�อยู่ มอ.ดับเพลิงและกู้ภัย กองบิน1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อาย9ุ-12 เดือน เพศผู้  ขนยาว
271 Esto vom Khonkaen GSD

ทะเบียน 110749 เบอร์หู K--4103 วันเกิด 11/04/2564
พ่อ *Wuff Klein-Leithawald sz:2331129 ,VA,IPO3,I/a
แม่ Miki vom Branch Mark  :102834
ผู้ผสมพันธุ์: ด.ต.ไวพจน์ แพงมา
เจ้าของ:  นายวราชันย์ เชื�อบ้านเกาะ โทร: 088-096-4259
ที�อยู่ 116 ซอยลาดพร้าว83(จิตต์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม .



                      รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                     งานปลายปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                           วันเสาร์ที� 15 มกราคม 2565

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย1ุ2-18 เดือน เพศเมีย
301 Option vom Branch Mark  HD:Fast normal

ทะเบียน 110187 เบอร์หู V-3148 วันเกิด 01/08/2563
พ่อ *Quax von Carrara  sz:2321997 ,VA,IGP3,kkl
แม่ *Gundy Fabare Bohemia CMKU:103447/16,V,SchH1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง โทร: 096-374-1311
ที�อยู่ 188 หมู่2 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

302 Oxygen vom Branch Mark  HD:Noch zugelassen
ทะเบียน 110188 เบอร์หู V-3149 วันเกิด 01/08/2563
พ่อ *Quax von Carrara  sz:2321997 ,VA,IGP3,kkl
แม่ *Gundy Fabare Bohemia CMKU:103447/16,V,SchH1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล โทร: 081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย1ุ2-18 เดือน เพศเมีย  ขนยาว
331 Shinhan vom Richy Club   

ทะเบียน 110195 เบอร์หู K-3105 วันเกิด 04/08/2563
พ่อ *Wuff Klein-Leithawald sz:2331129 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Mary vom Branch Mark  :102833 ,V,ScHh1,1/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
เจ้าของ: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย โทร: 081-975-7447
ทีอยู่ 216 หมู่11 ถ.นิมิตรเมือง ต.หนองโถ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

332 Vixtoria Secret vom Sankampang
ทะเบียน 110217 เบอร์หู C-3092 วันเกิด 24/07/2563
พ่อ *Spencer di Casa Massarelli  sz:2342816 ,VA,IPO3,kkl
แม่ *Ilary vom Winnloh   sz:2328970 ,SG,IGP1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายพรธวัช เพ่งศรี
เจ้าของ:  นายพรธวัช เพ่งศรี โทร: 081-800-1010
ที�อยู่ 96 ซอยพัฒนาการ54 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.



                      รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                     งานปลายปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                           วันเสาร์ที� 15 มกราคม 2565

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย1ุ2-18 เดือน เพศผู้
351 Igo vom Oldies Haus

ทะเบียน 110315 เบอร์หู C-4001 วันเกิด 08/11/2563
พ่อ  *Team Marlboro Vector  DK:19800  ,V, IPO3 ,kkl
แม่ *Edra vom Finkenschlag sz:2314756 ,V,IPO1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
เจ้าของ: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ โทร: 084-998-6875
ที�อยู่ 500/21 ซอยรัตนสาขา ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

352 Johnny vom S.K.Farm
ทะเบียน 110375 เบอร์หู V-4022 วันเกิด 19/12/2563
พ่อ  *Finn vom Römerhain  sz:2346466  ,V, IGP1 ,kkl
แม่ *Iska Kaizen sz:2330159 ,V,SchH1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
เจ้าของ: นายธีร์ดนัย ปักษา โทร:
ที�อยู่ 

353 Edwand vom A.P.Farm
ทะเบียน 110207 เบอร์หู K-3107 วันเกิด 26/08/2563
พ่อ  *Bax Veracruz  sz:2343774  ,SG, IGP1 ,kkl
แม่ Gaby vom P.P.M.98  GDAT:102768
ผู้ผสมพันธุ์: นายพัฒนพงษ์ โพธิ�งาม
เจ้าของ: นายสมพร ปงฤทธิ� โทร: 087-542-9539
ที�อยู่ 10 หมู่2 ตป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

354 Wacron vom Sankampang
ทะเบียน 110263 เบอร์หู C-3093 วันเกิด 27/09/2563
พ่อ *Olaf team Agrigento sz:2320642 ,V,SchH1,kkl
แม่ Lizzy von der Mauritshoek  NHSB:3110782 ,SG
ผู้ผสมพันธุ์: นายพรธวัช เพ่งศรี
เจ้าของ:  นายพรธวัช เพ่งศรี โทร: 081-800-1010
ที�อยู่ 96 ซอยพัฒนาการ54 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.



รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย1ุ2-18 เดือน เพศผู้  ขนยาว
371 Baxter vom Anett

ทะเบียน 110402 เบอร์หู V-4037 วันเกิด 05/01/2564
พ่อ  *Team Marlboro Enzo  DK:03248  ,SG, IGP1 ,kkl
แม่ *Malika vom Haus Tchoiz(FCI)  PKRI:86310 ,V,SchH1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายธนศักดิ� วานิชพันธ์
เจ้าของ: นายสุริยนต์ สุจา โทร: 089-690-0111
ที�อยู่ 

372 Veron vom Sankampang
ทะเบียน 110214 เบอร์หู C-3089 วันเกิด 24/07/2563
พ่อ *Spencer di Casa Massarelli sz:2342816 ,VA,IGP3,kkl
แม่ *Ilary vom Winnloh   sz:2328970 ,SG,IGP1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายพรธวัช เพ่งศรี
เจ้าของ:  นายพรธวัช เพ่งศรี โทร: 081-800-1010
ที�อยู่ 96 ซอยพัฒนาการ54 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

373 Whillo vom Sankampang
ทะเบียน 110264 เบอร์หู C-3094 วันเกิด 27/09/2563
พ่อ *Olaf team Agrigento sz:2320642 ,V,SchH1,kkl
แม่ Lizzy von der Mauritshoek  NHSB:3110782 ,SG
ผู้ผสมพันธุ์: นายพรธวัช เพ่งศรี
เจ้าของ:  นายพรธวัช เพ่งศรี โทร: 081-800-1010
ที�อยู่ 96 ซอยพัฒนาการ54 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.



                      รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                     งานปลายปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                           วันเสาร์ที� 15 มกราคม 2565

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย1ุ8-24 เดือน เพศเมีย
401 Erina vom Oldies Haus   HD:Normal

ทะเบียน 110026 เบอร์หู C-3044 วันเกิด 14/04/2563
พ่อ *Farukh vom Aleks Birkenstrasse  RKF:4507693 ,V,OKD1,kkl
แม่ *Diva van't Groot-fehn  sz:2341063,V,SchH1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
เจ้าของ: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ โทร: 084-998-6875
ที�อยู่ 500/21 ซอยรัตนสาขา ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

402 Ariel vom CNX
ทะเบียน 110096 เบอร์หู C-3061 วันเกิด 28/05/2563
พ่อ *Nine vom Branch Mark   :102922 ,V,SchH1,kkl
แม่ Bodie vom Branch Mark   :103528
ผู้ผสมพันธุ์: นายเอกนิรันดร์ สุภาตาล
เจ้าของ: นายสายชล ขันทัง โทร: 089-266-3803
ที�อยู่ 292 หมู่3 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

403 *Ponika vom Richy Club   HD:Normal ,SchH1,kkl
ทะเบียน 109849 เบอร์หู K-3043 วันเกิด 19/02/2563
พ่อ *Kaspar von Tronje  sz:2310341 ,VA,IPO3,kkl
แม่ *Quolle vom Team Hühnegrab   sz:2319663 ,V,IPO1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
เจ้าของ: นายนริศ ทอดทอง โทร:
ที�อยู่ 

404 Remy vom Richy Club   HD:Normal 
ทะเบียน 110111 เบอร์หู K-3087 วันเกิด 28/05/2563
พ่อ *Nero von Ghattas  sz:2340259 ,VA,IPO3,kkl
แม่ *Lilly Kaizen   sz:2343663 ,SG,IGP1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
เจ้าของ: นายนริศ ทอดทอง โทร:
ที�อยู่ 



405 Kimmy vom Branch Mark    HD:Normal
ทะเบียน 110033 เบอร์หู V-3113 วันเกิด 25/03/2563
พ่อ *Netzer von Aducht  sz:2295202,VA,IPO3,kkl
แม่ *Bam vom Branch Mark   :102443 ,V,SchH1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล โทร: 081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

406 Sereen vom Sankampang   HD:Normal
ทะเบียน 109970 เบอร์หู C-3027 วันเกิด 03/04/2563
พ่อ *Henko vom Holtkämper Hof  sz: 2312796 ,VA,IPO3,kkl
แม่ *Roma vom Team Hühnegrab  sz:2319945 ,V,IPO1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายพรธวัช เพ่งศรี
เจ้าของ:  นายพรธวัช เพ่งศรี โทร: 081-800-1010
ที�อยู่ 96 ซอยพัฒนาการ54 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

407 Miso vom Samatha Kennel  HD:Fast normal
ทะเบียน 110081 เบอร์หู K-3077 วันเกิด 17/03/2563
พ่อ *Wuff Klein-Leithawald sz:2331129 ,VA,IPO3,kkl
แม่ Berna vom der Pakchong    :103643
ผู้ผสมพันธุ์: นายนพรุจ ด่านสุวรรณ
เจ้าของ: นายฤทธิเกียรติ สาระคํา โทร: 080-765-4858
ที�อยู่ 121 หมู่9 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย1ุ8-24 เดือน เพศเมีย ขนยาว
431 Edita vom Red Wood    HD:Normal

ทะเบียน 110165 เบอร์หู P-3011 วันเกิด 02/07/2563
พ่อ *Jacksen vom La'Mirage  sz:2336824 ,V,IGP1,kkl
แม่ *Xanti aus dem Haus Zygadto  sz:2304987 ,V,IPO1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
เจ้าของ: นายพิเชฐ รัตนวัฒนาพงษ์ โทร: 095-429-1003
ที�อยู่ 50/7 หมู่8 ต.ท้ายสําเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช



                      รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                     งานปลายปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                           วันเสาร์ที� 15 มกราคม 2565

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย1ุ8-24 เดือน เพศผู้
451 Hippy vom Oldies Haus   HD:Fast normal ,SG,IGP1

ทะเบียน 110123 เบอร์หู C-3070 วันเกิด 03/07/2563
พ่อ *Usher aus der Brunnenstraße sz:2344020 ,VA,IGP3,FH1,kkl
แม่ *Genua vom Kapellenberg  sz:2314740,VA,IPO2,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
เจ้าของ: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ โทร: 084-998-6875
ที�อยู่ 500/21 ซอยรัตนสาขา ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

452 Duke vom A.P.Farm   HD:Noch zugelassen
ทะเบียน 110157 เบอร์หู K-3097 วันเกิด 08/07/2563
พ่อ *Wuff Klein-Leithawald sz:2331129 ,VA,IPO3,kkl
แม่ Fanny vom Thanawat   :103431
ผู้ผสมพันธุ์: นายพัฒนพงษ์ โพธิ�งาม
เจ้าของ: นายธิปก คงเรือง โทร: 080-146-9885
ที�อยู่ 67 หมู่1 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

453 Ector vom Red Wood    HD:Fast normal
ทะเบียน 110162 เบอร์หู P-3008 วันเกิด 02/07/2563
พ่อ *Jacksen vom La'Mirage  sz:2336824 ,V,IGP1,kkl
แม่ *Xanti aus dem Haus Zygadto  sz:2304987 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
เจ้าของ: นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง โทร: 096-374-1311
ที�อยู่ 188 หมู่2 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

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



455 *Plato vom Richy Club  HD:Normal
ทะเบียน 109847 เบอร์หู K-3041 วันเกิด 19/02/2563
พ่อ *Kaspar von Tronje  sz:2310341 ,VA,IPO3,kkl
แม่ *Quolle vom Team Hühnegrab   sz:2319663 ,V,IPO1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
เจ้าของ: นายเทพพิทักษ์ พัฒนชัย โทร:
ที�อยู่ 

456 Jocky vom Branch Mark    HD:Normal
ทะเบียน 109950 เบอร์หู V-3076 วันเกิด 15/02/2563
พ่อ *Costa Fabare Bohemia  sz:2340600 ,VA,IPO3,kkl
แม่ *Xenza vom Branch Mark  GDAT:102282 ,V,SchH1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล โทร: 081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

457 Igaro vom Branch Mark    HD:Normal
ทะเบียน 109858 เบอร์หู V-3052 วันเกิด 17/02/2563
พ่อ *Quenn von der Piste Trophe  sz:2314520 ,VA,IPO3,kkl
แม่ *Elsa von der Stadt Mossbach  sz:2342150 ,V,IGP1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล โทร: 081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

458 Caesar vom A.P.Farm   HD:Normal
ทะเบียน 109993 เบอร์หู K-3069 วันเกิด 16/04/2563
พ่อ *Wuff Klein-Leithawald sz:2331129 ,VA,IPO3,kkl
แม่ Yora vom der Pakchong   :103318
ผู้ผสมพันธุ์: นายพัฒนพงษ์ โพธิ�งาม
เจ้าของ: ร.ต.ยุทธศิลป์ บุณยารมย์ โทร: 086-451-9411
ที�อยู่ 189 หมู่4 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

459 Danny vom Team Bench Mark  HD:Normal
ทะเบียน 109954 เบอร์หู V-3080 วันเกิด 23/03/2563
พ่อ *Zillo aus Agrigento  sz:2343274 ,V,SchH1,kkl
แม่ *Eva vom Branch Mark   GDAT:103605 ,V, SchH1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายวิมล ทองวิลาศ โทร: 081-907-9619
ที�อยู่ 33 ซอยเรวดี32 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี



460 Buddy vom Surat&Sichon GSD   HD:Normal
ทะเบียน 110079 เบอร์หู Z-3004 วันเกิด 29/04/2563
พ่อ *Wuff Klein-Leithawald sz:2331129 ,VA,IPO3,kkl
แม่ Amita vom Branch Mark  GDAT:103474
ผู้ผสมพันธุ์: นายณัฐพล ประจันพล
เจ้าของ: นายพิเชฐ รัตนวัฒนาพงษ์ โทร: 095-429-1003
ที�อยู่ 50/7 หมู่8 ต.ท้ายสําเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช



                      รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                     งานปลายปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                           วันเสาร์ที� 15 มกราคม 2565

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย2ุ4 เดือนขึ�นไป (เกิดในประเทศ) เพศเมีย
501 *Joint vom Branch Mark  HD:Normal ,V,SchH1,kkl

ทะเบียน 102733 เบอร์หู V-9134 วันเกิด 24/09/2559
พ่อ *Symon di Casa Massarelli sz:2297915 ,VA,IPO3,kkl
แม่ *Honda vom Pendler  sz:2297082,V,IPO1,kkl
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
                     งานปลายปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                           วันเสาร์ที� 15 มกราคม 2565

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย2ุ4 เดือนขึ�นไป (เกิดในประเทศ) เพศผู้
551 *Money vom Richy Club  HD:Normal,V,SchH1,kkl

ทะเบียน 109688 เบอร์หู K-3005 วันเกิด 21/11/62
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

552 *Calos vom Oldies Haus  HD:Normal, V,IGP1,kkl
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

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย2ุ4 เดือนขึ�นไป (เกิดในประเทศ) เพศผู้ ขนยาว
571 *Columbus vom Oldies Haus  HD:Normal, V,IGP1,kkl

ทะเบียน 109492 เบอร์หู C-2026 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: นายจิรภาส วิภัสสร์สินธนา โทร: 080-493-5180
153 หมู่4 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่



                      รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                     งานปลายปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                           วันเสาร์ที� 15 มกราคม 2565

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย2ุ4 เดือนขึ�นไป (เกิดต่างประเทศ) เพศเมีย
601 *Ushka vom Lärchenhain  HD:Normal,ED:Normal ,VA,IGP1,kkl

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

602 *Genua vom Kapellenberg  HD:Fast normal,ED:Normal ,VA,IPO2,kkl
ทะเบียน sz:  2314740 Chip Nr: 981189900047979วันเกิด 06/04/2558
พ่อ *Zorro vom La'Mirage  sz:2289165 ,V,IPO3,kkl
แม่ *Queen vom Kapellenberg  sz:2227233 ,VA,IPO3,kkl
ผู้ผสมพันธุ์:  Johann Köller
เจ้าของ: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ โทร: 084-998-6875
ที�อยู่ 500/21 ซอยรัตนสาขา ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

603 *Drixi TEAM Gigelsfelsen HD:Fast normal,ED:Normal ,V,IGP3,kkl
ทะเบียน sz:2323854 Chip Nr: 981189900059076วันเกิด 09/03/2559
พ่อ *Uranus zum Gigelsfelsen sz:2304587,V,IPO3,kkl
แม่ *Quisela zum Gigelsfelsen sz: 2275644 ,V,IPO2,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: Nicole Augspurger
เจ้าของ: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ โทร: 084-998-6875
ที�อยู่ 500/21 ซอยรัตนสาขา ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

604 *Tinkerbell von der Grafschaft Mark  HD:Normal,ED:NormalV,IGP3,kkl
ทะเบียน sz:2341965 Chip Nr: 981189900094661วันเกิด 25/12/2560
พ่อ *Whillo vom Klostermoor  sz:2286837 ,VA,IPO3,kkl
แม่ *Mascha von der Grafschaft Mark sz:2319048 ,V,IPO2,I/a
ผู้ผสมพันธุ์:  Andreas Aschke
เจ้าของ:นายศิวดล อ่อนมณี โทร: 089-777-2815
79/148 ซอย11 หฒุบ้านวราบดินทร์ ถ.บางกะเผิ�ง ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี



605 *Maxi Team Agrigento  HD:Normal,ED:Normal ,V,IPO2,kkl
ทะเบียน sz:2312194 Chip Nr: 981189900059840วันเกิด 10/01/2558
พ่อ *Luis aus Agrigento  sz:2271231 ,V,IPO1,kkl
แม่ *Brenda Team Agrigento  sz:229970 ,V,SchH1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: Kerstin Schweikert
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล โทร: 081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

606 *Yulka vom Hühnegrab HD:Normal,ED:Normal ,V,IGP2,kkl
ทะเบียน sz: 2334158 Chip Nr: 981189900101098วันเกิด 10/03/2560
พ่อ *Duran vom Team Hühnegrab sz: 230590 ,VA,IPO3,kkl
แม่ *Alin vom Team Hühnegrab sz:2300291 ,V,IPO1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: Christel Scheerer
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล โทร: 081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

607 *Wallerie vom Team Hühnegrab HD:Normal,ED:Fast normal,V,IPO1,kkl
ทะเบียน sz: 2327729 Chip Nr: 981189900072456วันเกิด 12/07/2561
พ่อ *Duran vom Team Hühnegrab sz: 230590 ,VA,IPO3,kkl
แม่ *Angie vom Team Hühnegrab sz:2300292 ,V,IPO1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: Christel Scheerer
เจ้าของ:  นายพรธวัช เพ่งศรี โทร: 081-800-1010
ที�อยู่ 96 ซอยพัฒนาการ54 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

608 *Diwa vom Baronenwald  HD:Normal,ED:NormalV,IGP2,kkl
ทะเบียน sz:2328231 Chip Nr: 981189900069967วันเกิด 09/08/2559
พ่อ *Uranus zum Gigelsfelsen sz:2304587 ,V,IPO3,kkl
แม่ *Wilow von der Blautalhalle  sz: 2292156 ,V,IPO3,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: Bruno Antonietti
เจ้าของ: นายประชา กุศลานุคุณ โทร: 095-545-4454
ที�อยู่ 59/1 หมู่4 ถ.วัดเสด็จ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.เชียงราก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี



                      รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                     งานปลายปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                           วันเสาร์ที� 15 มกราคม 2565

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย2ุ4 เดือนขึ�นไป (เกิดต่างประเทศ) เพศผู้
651 *Naxos Dlha Roven   HD:Normal ,VA,SVV2,kkl

ทะเบียน SKJ:76501/18 Chip Nr 276098800043456วันเกิด 02/01/2561
พ่อ *Thiago von der Piste Trophe  sz:2319124 ,V,IGP3,kkl
แม่ *Lisa vom Fourniermühlenbach  sz:2277336 ,V,IPO3,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: 
เจ้าของ: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ โทร: 084-998-6875
ที�อยู่ 500/21 ซอยรัตนสาขา ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

652 *Peejay von der Lars-Aue  HD:Normal,ED:Normal ,V,IPO2,kkl
ทะเบียน sz: 2317910 Chip Nr 981189900054839 วันเกิด 26/06/2558
พ่อ *Pacino I del Barranquet  sz:2289821 ,VA,IPO3,kkl
แม่ *Heaven von der Lars-Aue  sz: 2272712 ,V,IPO1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: Lars Kuhenmann
เจ้าของ: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ โทร: 084-998-6875
ที�อยู่ 500/21 ซอยรัตนสาขา ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

653 *Lukky vom Emkendorfer Park  HD:normal,V,IGP3,kkl
ทะเบียน sz:2344587 Chip Nr 981189900094404วันเกิด 24/12/2560
พ่อ *Cyrus vom Osterberger Land  sz:2314414 ,VA,IPO3,kkl
แม่ *Dorle vom Emkendorfer Park   sz:2322830 ,V,IPO1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: Hans Jurgen Begier
เจ้าของ:นายศิวดล อ่อนมณี โทร: 089-777-2815
79/148 ซอย11 หฒุบ้านวราบดินทร์ ถ.บางกะเผิ�ง ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

654 *Palaos du Rhinland    HD:Normal,ED:Normal ,SG,IGP1,kkl
ทะเบียน LOF:744328 Chip Nr 250268600297819วันเกิด 26/12/2562
พ่อ *Wacron del Rione Antico  LOI:17/106712 ,V,IGP3,kkl
แม่ *Maika du Rhinland  LOF: 702410 ,V,IPO2,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: Henri Motz
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล โทร: 081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี



655 *Uberto vom Klostermoor  HD:Normal,ED:Normal,V,IGP1,kkl
ทะเบียน sz:2347462 Chip Nr 981189900098004วันเกิด 11/07/2561
พ่อ *Spencer di Casa Massarelli  sz:2342816 ,VA,IPO3,kkl
แม่ *Frida vom Klostermoor  sz:2307240 ,V,IPO1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์:  Bernhard Norda
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล โทร: 081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

656 *Costa Fabare Bohemia  HD:Normal,EDNormal,VA,IPO3,kkl
ทะเบียน sz:2340600 Chip Nr 981098104286835วันเกิด 12/12/2559
พ่อ *Groovy di Casa Massarelli  ROI:12/8835 ,VA,IPO3,kkl
แม่ *Nirwanna Fabare Bohemia  CMKU:91500/13/15,V,IPO1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์:  SKRBEK Pavel
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล โทร: 081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

657 *Izmir von der Alexander  HD:Normal,ED:Normal ,VA,IGP1,kkl
ทะเบียน sz:2354233 Chip Nr 100240000009214วันเกิด 28/07/2560
พ่อ *Henko vom Holtkämper Hof  sz:2312796 ,VA,IPO3,kkl
แม่ *Demetra von der Alexander BSV:148824 ,V,IPO1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: 
เจ้าของ: นายประชา กุศลานุคุณ โทร: 095-545-4454
ที�อยู่ 59/1 หมู่4 ถ.วัดเสด็จ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.เชียงราก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

658 *Ohio vom Pendler  HD: Fast normal ,V,IGP2,kkl
ทะเบียน sz:2352958 Chip Nr 981189900109038 วันเกิด 14/03/2562
พ่อ *Nero von Ghattas  sz:2340259 ,VA,IPO3,kkl
แม่ *Cookie vom Pendler  sz:2284601 ,V,IPO1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: Wolfgang Meinen
เจ้าของ: นายประชา กุศลานุคุณ โทร: 095-545-4454
ที�อยู่ 59/1 หมู่4 ถ.วัดเสด็จ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.เชียงราก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

659 *Olaf Team Agrigento  HD:Normal,ED:Fast normal ,V,SchH1,kkl
ทะเบียน sz: 2320642 Chip Nr 981189900064273 วันเกิด 25/10/2558
พ่อ *Whillo vom Klostermoor  sz:2286837 ,VA,IPO3,kkl
แม่ *Dori Team Agrigento  sz: 2280310 ,V,IPO1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: Kerstin Schweikert
เจ้าของ: นายศรัณย์ฤทธิ� ยารังษี โทร:
ที�อยู่ 



660 Uso vom Klostermoor  HD:Fast normal,ED:Normal,V,IGP1
ทะเบียน sz: 2347466 Chip Nr 981189900095002วันเกิด 11/07/2561
พ่อ *Spencer di Casa Massarelli  sz:2342816 ,VA,IPO3,kkl
แม่ *Frida vom Klostermoor  sz:2307240 ,V,IPO1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์:  Bernhard Norda
เจ้าของ:  นายพรธวัช เพ่งศรี โทร: 081-800-1010
ที�อยู่ 96 ซอยพัฒนาการ54 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
เจ้าของ:  นายพรธวัช เพ่งศรี โทร: 081-800-1010
ที�อยู่ 96 ซอยพัฒนาการ54 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
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