


                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                       งานกลางปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                          วันอาทิตย์ที� 5 ธันวาคม 2564

รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อาย3ุ-6 เดือน เพศเมีย
001 Emme vom der 908

ทะเบียน 110946 เบอร์หู A-4035 วันเกิด 14/08/2564
พ่อ *Nemo von der Schmiede  sz:2319463 ,V,IPO1,I/a
แม่ *Rose Marie vom Gebruder Grimm   sz:2315465, VA, IGP1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เจ้าของ: นายประชา กุศลานุคุณ โทร: 091-789-7987
ที�อยู่ 59/1 หมู่4 ถ.วัดเสด็จ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.เชียงราก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

002 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,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายประชา กุศลานุคุณ โทร: 091-789-7987
ที�อยู่ 59/1 หมู่4 ถ.วัดเสด็จ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.เชียงราก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

003 Daisy vom R.C.Club
ทะเบียน 110831 เบอร์หู V-4175 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: นายประชา กุศลานุคุณ โทร: 091-789-7987
ที�อยู่ 59/1 หมู่4 ถ.วัดเสด็จ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.เชียงราก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

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



005 Roxy vom Aadtarapon
ทะเบียน 110859 เบอร์หู C-4060 วันเกิด 15/06/2564
พ่อ Gomez vom Branch Mark   GDAT:102660 ,SG
แม่ Oprah vom Branch Mark   GDAT:100743
ผู้ผสมพันธุ์: นายสายชล ขันทัง
เจ้าของ: นายสายชล ขันทัง โทร: 089-266-3803
ที�อยู่ 292 หมู่3 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

006 Anko vom Paweikorn Wing7
ทะเบียน 110852 เบอร์หู Z-4026 วันเกิด 02/07/2564
พ่อ Floert von Haus Huezmann  sz:6306407
แม่ Connie vom S.K.Farm   GDAT:102807
ผู้ผสมพันธุ์: นายธิปก คงเรือง
เจ้าของ: นายธิปก คงเรือง โทร: 080-146-9885
ที�อยู่ 67 หมู่1 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

007 Emily vom der 908
ทะเบียน 110944 เบอร์หู A-4033 วันเกิด 14/08/2564
พ่อ *Nemo von der Schmiede  sz:2319463 ,V,IPO1,I/a
แม่ *Rose Marie vom Gebruder Grimm   sz:2315465, VA, IGP1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เจ้าของ: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย โทร: 081-975-7447
ที�อยู่ 216 หมู่11 ถ.นิมิตรเมือง ต.หนองโถ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

008 Iris vom The Prince Club
ทะเบียน 110909 เบอร์หู C-4083 วันเกิด 18/06/2564
พ่อ *Kampus vom Drei Birkenzwinger  sz:2331358 ,V,IPO3,I/a
แม่ *Epona vom Holtkämper Hof  sz:2342124 ,SG
ผู้ผสมพันธุ์: นายจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
เจ้าของ: นายจิรภาส วิภัสสร์สินธนา โทร: 080-493-5180
153 หมู่4 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

009 A-Rainbow vom Sriayuttaya Farm  
ทะเบียน 110932 เบอร์หู Q-4001 วันเกิด 21/07/2564
พ่อ  *Team Marlboro Enzo  DK:03248  ,SG, IGP1 ,1/a
แม่ Berta vom der Pakchong  :103644
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุรพิชญ ภูฐิติวัฒน์
เจ้าของ: นายสุรพิชญ ภูฐิติวัฒน์ โทร:
ที�อยู่ 



010 Mona vom Oldies Haus
ทะเบียน 111006 เบอร์หู C-4091 วันเกิด 06/09/2564
พ่อ  *Naxos Dlha Roven HPK:76501 ,VA,SVV2,I/a
แม่ *Genua vom Kapellenberg  sz:2314740,VA,IPO2,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
เจ้าของ: นายสุริยนต์ สุจา โทร: 089-690-0111
ที�อยู่ 

011 Enka vom der 908
ทะเบียน 110942 เบอร์หู A-4031 วันเกิด 14/08/2564
พ่อ *Nemo von der Schmiede  sz:2319463 ,V,IPO1,I/a
แม่ *Rose Marie vom Gebruder Grimm   sz:2315465, VA, IGP1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เจ้าของ: พ.อ.อ.พรเทพ ก้อนทองคํา โทร: 097-001-4567
301 หมู่8 ถนนแจ้งสนิท ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

012 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
79/148 ซอย11 หฒุบ้านวราบดินทร์ ถ.บางกะเผิ�ง ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

013 Enka vom Pakchong GSD
ทะเบียน 110877 เบอร์หู M--4057 วันเกิด 11/07/2564
พ่อ  *Team Marlboro Enzo  DK:03248  ,SG, IGP1 ,1/a
แม่ Pandy vom der Pakchong   :109166
ผู้ผสมพันธุ์: นายจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ
เจ้าของ: นายวิชิต สมบัติเจริญเมือง โทร:
ที�อยู่ 109/114 หมู่8 บ.ชวนชื�นกรีนบาวด์ ซ.12/2 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

014 Bonna vom Srisamut Farm
ทะเบียน 110949 เบอร์หู V-4205 วันเกิด 21/08/2564
พ่อ  *Izmir von der Alexander  sz:2354233 ,VA, IGP1 ,1/a
แม่ *Vanta vom der Pakchong   :101670 ,V,SchH1,1/a
ผู้ผสมพันธุ์: นางสาวลลิตา ศรีสมุทร
เจ้าของ: นางสาวลลิตา ศรีสมุทร โทร:
ที�อยู่ 45/336 หมู่6 ซอยบุญคุ้ม ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                       งานกลางปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                          วันอาทิตย์ที� 5 ธันวาคม 2564

รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อาย3ุ-6 เดือน เพศผู้
051 Enzo vom der 908

ทะเบียน 110939 เบอร์หู A-4028 วันเกิด 14/08/2564
พ่อ *Nemo von der Schmiede  sz:2319463 ,V,IPO1,I/a
แม่ *Rose Marie vom Gebruder Grimm   sz:2315465, VA, IGP1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เจ้าของ: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โทร:
ที�อยู่ 

052 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

053 Irvin vom The Prince Club
ทะเบียน 110905 เบอร์หู C-4079 วันเกิด 18/06/2564
พ่อ *Kampus vom Drei Birkenzwinger  sz:2331358 ,V,IPO3,I/a
แม่ Epona vom Holtkämper Hof  sz:2342124 ,SG
ผู้ผสมพันธุ์: นายจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
เจ้าของ: นายจิรภาส วิภัสสร์สินธนา โทร: 080-493-5180
153 หมู่4 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

054 August vom Reich Werden
ทะเบียน 111023 เบอร์หู V-4233 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
79/148 ซอย11 หฒุบ้านวราบดินทร์ ถ.บางกะเผิ�ง ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี



055 Austin vom Reich Werden
ทะเบียน 111024 เบอร์หู V-4234 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
79/148 ซอย11 หฒุบ้านวราบดินทร์ ถ.บางกะเผิ�ง ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

056 Luis vom Oldies Haus
ทะเบียน 110829 เบอร์หู C-4055 วันเกิด 09/06/2564
พ่อ  *Team Marlboro Vector  DK:19800  ,V, IPO3 ,1/a
แม่ *Bacara vom Aleks Birkemstrasse BCU:166-033119
ผู้ผสมพันธุ์: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
เจ้าของ: นายแสนสุข แสนสีลม โทร: 080-723-4636
ที�อยู่ 99/5 หมู่7 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

057 Pepper vom der 908
ทะเบียน 110938 เบอร์หู A-4027 วันเกิด 14/08/2564
พ่อ *Nemo von der Schmiede  sz:2319463 ,V,IPO1,I/a
แม่ *Rose Marie vom Gebruder Grimm   sz:2315465, VA, IGP1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เจ้าของ: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โทร:
ที�อยู่ 



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                       งานกลางปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                          วันอาทิตย์ที� 5 ธันวาคม 2564

รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อาย6ุ-9 เดือน เพศเมีย
101 Army vom Punyakorn Farm

ทะเบียน 110685 เบอร์หู V-4110 วันเกิด 02/04/2564
พ่อ *Wuff Klein-Leithawald sz:2331129 ,VA,IPO3,I/a
แม่ Daisy vom P.P.M.1898  :109503
ผู้ผสมพันธุ์: นายณรงค์ รุจิเรข
เจ้าของ:  นายเสรี โพธิ�ทอง โทร: 089-122-5122
ที�อยู่ 177/29 หมู่4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

102 Zara vom Branch Mark
ทะเบียน 110788 เบอร์หู V-4152 วันเกิด 14/05/2564
พ่อ *Zillo aus Agrigento  sz:2343274 ,V,SchH1,I/a
แม่ *Dimsum vom Branch Mark   :103580  ,V,SchH1,1/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

103 Beebee vom Branch Mark
ทะเบียน 110825 เบอร์หู V-4170 วันเกิด 03/06/2564
พ่อ *Urex vom Gebenbacher Land  sz:2332386,VA,IPO3,I/a
แม่ *Gerdy Fabare Bohemia  CMKU:103446 ,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

104 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 



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 Kana vom Oldies Haus
ทะเบียน 110675 เบอร์หู C-4040 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: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ โทร: 084-998-6875
ที�อยู่ 500/21 ซอยรัตนสาขา ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

107 Anna vom R.C.Club
ทะเบียน 110740 เบอร์หู V-4132 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: นายสิปปภาส กําจรเดช โทร:
ที�อยู่ 99/9 หมู่8 ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

108 Zaci vom R.C.Club
ทะเบียน 110588 เบอร์หู V-4092 วันเกิด 06/03/2564
พ่อ  *Izmir von der Alexander  sz:2354233 ,VA, IGP1 ,1/a
แม่ *Gundy Fabare Bohemia  CMKU:103447 ,V,SchH1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายประชา กุศลานุคุณ
เจ้าของ: นายนิมิตร ลี�ธนะรุ้ง โทร:
ที�อยู่ 164/23 บ.ชวนชื�นวัชรพล เรส5 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม .



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                       งานกลางปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                          วันอาทิตย์ที� 5 ธันวาคม 2564

รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อาย6ุ-9 เดือน เพศผู้
151 Justin vom Oldies Haus

ทะเบียน 110716 เบอร์หู C-4049 วันเกิด 24/03/2564
พ่อ *Don di Casa Caputi sz:2343166 , VA, IPO3,1/a
แม่ *Yosie von der Lar-Aue  sz:2343049 ,SG,SchH1,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

152 Arther vom Punyakorn Farm
ทะเบียน 110683 เบอร์หู V-4108 วันเกิด 02/04/2564
พ่อ *Wuff Klein-Leithawald sz:2331129 ,VA,IPO3,I/a
แม่ Daisy vom P.P.M.1898  :109503
ผู้ผสมพันธุ์: นายณรงค์ รุจิเรข
เจ้าของ:  นายณรงค์ รุจิเรข โทร: 062-090-3399
ที�อยู่ 47/3 หมู่12 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

153 Array vom The Season Kennel
ทะเบียน 110667 เบอร์หู V-4100 วันเกิด 21/11/2562
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

154 Zone vom Branch Mark
ทะเบียน 110786 เบอร์หู V-4150 วันเกิด 14/05/2564
พ่อ *Zillo aus Agrigento  sz:2343274 ,V,SchH1,I/a
แม่ *Dimsum vom Branch Mark   :103580  ,V,SchH1,1/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



155 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

156 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:
ที�อยู่ 

157 Dingo vom Bansuan GSD
ทะเบียน 110862 เบอร์หู C-4063 วันเกิด 24/05/2564
พ่อ *Ebatamens Q SKK:13393/2018 ,V,IGP1,I/a
แม่ *Mara vom R.C.Club  :103214 SG,SchH1,1/a
ผู้ผสมพันธุ์: ว่าที�ร.ต.ณัฐพล เสนยอง
เจ้าของ:  นายพรธวัช เพ่งศรี โทร: 081-800-1010
ที�อยู่ 



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                       งานกลางปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                          วันอาทิตย์ที� 5 ธันวาคม 2564

รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อาย9ุ-12 เดือน เพศเมีย
201 Xavir vom R.C.Club

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

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

203 Xandra vom R.C.Club
ทะเบียน 110491 เบอร์หู V-4064 วันเกิด 31/01/2564
พ่อ  *Izmir von der Alexander  sz:2354233 ,VA, IGP1 ,1/a
แม่ *Pearl vom Ortskern sz:2345393 ,V,IGP1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายประชา กุศลานุคุณ
เจ้าของ: นายนพสุริยะ กนกกมล โทร:
ที�อยู่ 214 หมู่17 ร้านคําปองผ้าไหม ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

204 Valve vom Branch Mark
ทะเบียน 110538 เบอร์หู V-4086 วันเกิด 14/02/2564
พ่อ *Costa Fabare Bohemia  sz:2340600 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Evi vomSpessartblick   sz:2302672  ,V,IPO2,1/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



205 Tuktuk vom Branch Mark
ทะเบียน 110452 เบอร์หู V-4059 วันเกิด 24/01/2564
พ่อ *Urex vom Gebenbacher Land  sz:2332386,VA,IPO3,I/a
แม่ *Gyro vom Branch Mark   :101649 ,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

206 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 

207 Ready vom P.P.M.1898
ทะเบียน 110441 เบอร์หู V-4050 วันเกิด 25/01/2564
พ่อ *Haron von der Burg Haidstein sz:2343404 ,V,IGP1,I/a
แม่ Westa vom S.K.Farm  :101453
ผู้ผสมพันธุ์: พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
เจ้าของ:  พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ โทร:
ที�อยู่ 29 หมู่6 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                       งานกลางปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                          วันอาทิตย์ที� 5 ธันวาคม 2564

รุ่นประกวด: รุ่นลูกสุนัขเล็ก อาย9ุ-12 เดือน เพศผู้
251 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

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

253 Rapter vom P.P.M.1898
ทะเบียน 110439 เบอร์หู V-4048 วันเกิด 25/01/2564
พ่อ *Haron von der Burg Haidstein sz:2343404 ,V,IGP1,I/a
แม่ Westa vom S.K.Farm  :101453
ผู้ผสมพันธุ์: พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
เจ้าของ:  พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ โทร:
ที�อยู่ 29 หมู่6 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

254 Baxter vom Anett
ทะเบียน 110402 เบอร์หู V-4037 วันเกิด 05/01/2564
พ่อ  *Team Marlboro Enzo  DK:03248  ,SG, IGP1 ,1/a
แม่ *Malika vom Haus Tchoiz(FCI)  PKRI:86310 ,V,SchH1,1/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายธนศักดิ� วานิชพันธ์
เจ้าของ: นายสุริยนต์ สุจา โทร: 089-690-0111
ที�อยู่ 



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                       งานกลางปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                          วันอาทิตย์ที� 5 ธันวาคม 2564

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย1ุ2-18 เดือน เพศเมีย
301 Pony vom S.T.90   HD:Fast normal

ทะเบียน 110271 เบอร์หู B-3034 วันเกิด 17/10/2563
พ่อ *Finn vom Römerhain  sz:2346466 ,V,IGP1,I/a
แม่ Monika vom S.T.90   :103576
ผู้ผสมพันธุ์: นายสาธิต สุทธิบงกช
เจ้าของ: นายโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล โทร:
ที�อยู่ 

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,I/a
แม่ *Gurdy Fabare Bohemia CMKU:103447/16,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

303 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
ที�อยู่ 216 หมู่11 ถ.นิมิตรเมือง ต.หนองโถ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

304 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 



305 I-pod vom S.K.Mahasarakham   HD:Fast normal
ทะเบียน 110228 เบอร์หู K-3112 วันเกิด 12/09/2563
พ่อ Bentley vom Branch Mark  :103523 ,SG
แม่ Aura vom T.S.Nondindang   :102896
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุริยา ไชยเสน
เจ้าของ: นายแสนสุข แสนสีลม โทร: 080-723-4636
ที�อยู่ 99/5 หมู่7 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                       งานกลางปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                          วันอาทิตย์ที� 5 ธันวาคม 2564

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย1ุ2-18 เดือน เพศผู้
351 Pablo vom Wimbach-Schloß  HD:

ทะเบียน sz: 2368224 Chip Nr: 981189900129098 วันเกิด 22/09/2563
พ่อ *Omen vom Frankengold sz:2340742 ,V,IGP2,kkl
แม่ *Frieda vom Wimbach-Schloß  sz:2307712 ,V,IPO2,kkl
ผู้ผสมพันธุ์:    Peter Langejürgen
เจ้าของ: นายธวัชชัย อมรนฤมิตร โทร:
ที�อยู่

352 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,I/a
แม่ Fanny vom Thanawat   :103431
ผู้ผสมพันธุ์: นายพัฒนพงษ์ โพธิ�งาม
เจ้าของ:  พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ โทร:
ที�อยู่ 29 หมู่6 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

353 Hippy vom Oldies Haus   HD:Fast normal
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,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

354 Ector vom Red Wood    HD:
ทะเบียน 110162 เบอร์หู P-3008 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: 096-374-1311
ที�อยู่ 188 หมู่2 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์



355 Boss vom Chalongchai Farm    HD:Normal
ทะเบียน 110248 เบอร์หู R-3106 วันเกิด 17/09/2563
พ่อ Bayern vom Branch Mark   :103522
แม่ Dolla vom Karsemlit  :102818
ผู้ผสมพันธุ์: นายฉลอง กวินเฟื�องฟูกุล
เจ้าของ: นางสาวอริศรา คุ้มครอง โทร: 098-267-3625
ที�อยู่ 18 หมู่3 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

356 Quenn vom Branch Mark    HD:Normal
ทะเบียน 110321 เบอร์หู V-4018 วันเกิด 09/11/2563
พ่อ *Urex vom Gebenbacher Land  sz:2332386,VA,IPO3,I/a
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

357 Jasper vom Golden Hill GSD.    HD:Normal
ทะเบียน 110203 เบอร์หู K-3106 วันเกิด 30/08/2563
พ่อ Fox pod Babouhorou  :74002/16
แม่ Dascha z Krainy Tura   NR:20270
ผู้ผสมพันธุ์: นายมโนราช ทวีศรี
เจ้าของ: นายวิชัย สีหาบุตร โทร:
ที�อยู่ 

358 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 

359 Whillo vom Sankampang
ทะเบียน 110264 เบอร์หู C-3094 วันเกิด 27/09/2563
พ่อ *Olaf team Agrigento sz:2320642 ,V,SchH1,I/a
แม่ Lizzy von der Mauritshoek  NHSB:3110782 ,SG
ผู้ผสมพันธุ์: นายพรธวัช เพ่งศรี
เจ้าของ:  นายพรธวัช เพ่งศรี โทร: 081-800-1010
ที�อยู่ 



360 Wacron vom Sankampang
ทะเบียน 110263 เบอร์หู C-3093 วันเกิด 27/09/2563
พ่อ *Olaf team Agrigento sz:2320642 ,V,SchH1,I/a
แม่ Lizzy von der Mauritshoek  NHSB:3110782 ,SG
ผู้ผสมพันธุ์: นายพรธวัช เพ่งศรี
เจ้าของ:  นายพรธวัช เพ่งศรี โทร: 081-800-1010
ที�อยู่ 

361 Demo vom Khonkean GSD.
ทะเบียน 110261 เบอร์หู K-3128 วันเกิด 08/10/2563
พ่อ *Bax Veracruz  sz:2343774 ,SG,IGP1,kkl
แม่ Anny vom Khonkean GSD.   :103560
ผู้ผสมพันธุ์: ด.ต.ไวพจน์ แพงมา
เจ้าของ: นายแสนสุข แสนสีลม โทร: 080-723-4636
ที�อยู่ 99/5 หมู่7 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                       งานกลางปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                          วันอาทิตย์ที� 5 ธันวาคม 2564

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 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

404 Ponika vom Richy Club   HD:Normal ,SchH1
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,IPO1,1/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
เจ้าของ: นายนริศ ทอดทอง โทร:
ที�อยู่ 



405 Melon vom Samatha Kennel
ทะเบียน 110084 เบอร์หู K-3080 วันเกิด 17/03/2563
พ่อ *Wuff Klein-Leithawald sz:2331129 ,VA,IPO3,I/a
แม่ Berna vom der Pakchong    :103643
ผู้ผสมพันธุ์: นายนพรุจ ด่านสุวรรณ
เจ้าของ: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย โทร: 081-975-7447
ที�อยู่ 216 หมู่11 ถ.นิมิตรเมือง ต.หนองโถ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

406 Fanta vom Species Yon Club   HD:Normal
ทะเบียน 109766 เบอร์หู A-3009 วันเกิด 09/01/2563
พ่อ  *Team Marlboro Vector  DK:19800/2014  ,V, IPO3 ,kkl
แม่ Zelli vom der Pakchong    :103350
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุริยนต์ สุจา
เจ้าของ: พ.อ.อ.คณาธิป เหมสมิติ โทร:
ที�อยู่ 

407 Sammy vom Sankampang   HD:Normal ,SchH1
ทะเบียน 109968 เบอร์หู C-3025 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: พ.อ.อ.คณาธิป เหมสมิติ โทร:
ที�อยู่ 

408 Cody vom A.P.Farm   HD:Normal
ทะเบียน 109998 เบอร์หู K-3078 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: นายสุริยนต์ สุจา โทร: 089-690-0111
ที�อยู่ 

409 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 



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                       งานกลางปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                          วันอาทิตย์ที� 5 ธันวาคม 2564

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย1ุ8-24 เดือน เพศผู้
451 Quantum vom Richy Club   HD:Normal ,SchH1

ทะเบียน 109990 เบอร์หู K-3066 วันเกิด 29/03/2563
พ่อ *Wuff Klein-Leithawald sz:2331129 ,VA,IPO3,kkl
แม่ *Great vom Branch Mark   :101647 ,V,SchH1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
เจ้าของ: นายอภินนท์ นันทิยา โทร:
ที�อยู่ 

452 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,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายวิมล ทองวิลาศ โทร: 081-907-9619
ที�อยู่ 33 ซอยเรวดี32 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

453 Fighter vom Branch Mark    HD:Normal
ทะเบียน 109792 เบอร์หู V-3038 วันเกิด 10/01/2563
พ่อ *Eros di Casa Massarelli  ROI:15/57858,V,IPO1,kkl
แม่ *Joint vom Branch Mark   :102733 ,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

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 *Palaos du Rhinland    HD:Normal ,SG,IGP1,kkl
ทะเบียน LOF:744328 Chip Nr 250268600297819 วันเกิด 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

456 Ipman vom Branch Mark    HD:Normal
ทะเบียน 109859 เบอร์หู V-3053 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: นางสาวประภัสสร สุภัควรกุล โทร: 081-820-9224
ที�อยู่ 200 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

457 Caesar vom A.P.Farm   HD:Normal
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: 086-451-9411
ที�อยู่ 189 หมู่4 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                       งานกลางปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                          วันอาทิตย์ที� 5 ธันวาคม 2564

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย2ุ4 เดือนขึ�นไป (เกิดในประเทศ) เพศเมีย
501 *Xcell vom Branch Mark  HD:Fast normal ,SG,SchH1,kkl

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: นายประชา กุศลานุคุณ โทร: 095-545-4454
ที�อยู่ 59/1 หมู่4 ถ.วัดเสด็จ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.เชียงราก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

502 *Nunoi vom Branch Mark  HD:Noch zugelassen ,SG,SchH1,kkl
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,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
เจ้าของ: นายเจษฎา คลังเพชร โทร: 081-886-9871
ที�อยู่ 388/4 ซ.ร่วมพัฒนา ถ.พระพิจิตร ต.ในเมือง จ.พิจิตร

503 *Yois vom Branch Mark  HD:Normal ,SG,SchH1,kkl
ทะเบียน 109499 เบอร์หู V-2079 วันเกิด 05/06/2562
พ่อ *Symon di Casa Massarelli sz:2297915 ,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

504 *Item vom Branch Mark  HD:Normal ,SG,SchH1,kkl
ทะเบียน 108803 เบอร์หู V-1107 วันเกิด 26/04/2561
พ่อ *Wesly von der Orangerie sz:2280685 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Xomora de Intercanina  sz:2277998,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 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                          วันอาทิตย์ที� 5 ธันวาคม 2564

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย2ุ4 เดือนขึ�นไป (เกิดในประเทศ) เพศผู้
551 *Boeing vom Branch Mark  HD:Normal ,SG,SchH1,kkl

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: นายเจษฎา คลังเพชร โทร: 081-886-9871
ที�อยู่ 388/4 ซ.ร่วมพัฒนา ถ.พระพิจิตร ต.ในเมือง จ.พิจิตร

552 Calos vom Oldies Haus  HD:Normal, SG,IGP1
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

553 *Webber vom Branch Mark   HD:Normal,SG,SchH1,kkl
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: 081-357-4267
ที�อยู่ 233/502 หมู่บ้านนันทวัน ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

554 Barox vom Branch Mark  HD:Noch zugelassen
ทะเบียน 103521 เบอร์หู V-1045 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: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล โทร: 081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี



555 *Money vom Richy Club  HD:Normal,SG,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

556 Pando vom der Pakchong  HD:Normal ,SG,IGP1
ทะเบียน 109160 เบอร์หู B-2009 วันเกิด 27/12/2561
พ่อ *Greif von der Grafenburg  sz:2252946 ,V,SchH1,I/a
แม่ *Onglee vom der Pakchong   :102706
ผู้ผสมพันธุ์: นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
เจ้าของ: นายจิรภาส วิภัสสร์สินธนา โทร: 080-493-5180
153 หมู่4 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

557 Columbus vom Oldies Haus  HD:Normal, SG,IGP1
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
                       งานกลางปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                          วันอาทิตย์ที� 5 ธันวาคม 2564

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย2ุ4 เดือนขึ�นไป (เกิดต่างประเทศ) เพศเมีย
601 *Diwa vom Baronenwald  HD:Normal,V,IGP2,kkl

ทะเบียน sz:2328231 Chip Nr: 981189900069967 วันเกิด 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

602 *Yosie von der Lars-Aue  HD:Normal,SG,SchH1,kkl
ทะเบียน sz: 2343049 Chip Nr: 981189900101691 วันเกิด 11/01/2561
พ่อ *Lex vom Waldfurter-Wald  sz:2332531 ,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

603 *Ushka vom Lärchenhain  HD:Normal,VA,IGP1,kkl
ทะเบียน sz: 2344619 Chip Nr: 981189900094556 วันเกิด 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

604 *Fina vom Römerhain  HD:Normal,V,IGP1,kkl
ทะเบียน sz:2346471 Chip Nr: 981189900091459 วันเกิด 10/06/2561
พ่อ *Team Marlboro Hilton  sz:2333181 ,VA,IPO3,kkl
แม่ *Tina vom Welsetal  sz:2312825 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: Ulrike Jankowski
เจ้าของ: นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล โทร: 081-820-9224
ที�อยู่ 73/38 หมู่8 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี



605 *Asap-Girl von Arlett  HD:Fast normal,SG,IGP1,kkl
ทะเบียน sz:2366123 Chip Nr: 981189900115520 วันเกิด 11/11/2562
พ่อ *Asap vom Aldamar sz:2336341 ,VA,IGP3,kkl
แม่ *Pepsi von Arlett  sz:2322134,V,IGP1,kkl
ผู้ผสมพันธุ์: Margit van Dorssen
เจ้าของ: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ โทร: 084-998-6875
ที�อยู่ 500/21 ซอยรัตนสาขา ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

606 *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

607 *Tinkerbell von der Grafschaft Mark  HD:Normal,V,IGP3,kkl
ทะเบียน sz:2341965 Chip Nr: 981189900094661 วันเกิด 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



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                       งานกลางปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                          วันอาทิตย์ที� 5 ธันวาคม 2564

รุ่นประกวด: รุ่นสุนัขอาย2ุ4 เดือนขึ�นไป (เกิดต่างประเทศ) เพศผู้
651 *Izmir von der Alexander  HD:Normal ,VA,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

652 *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,I/a
แม่ *Cookie vom Pendler  sz:2284601 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: Wolfgang Meinen
เจ้าของ: นายประชา กุศลานุคุณ โทร: 095-545-4454
ที�อยู่ 59/1 หมู่4 ถ.วัดเสด็จ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.เชียงราก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

653 *Naxos Dlha Roven   HD:Normal ,VA,SVV2,I/a
ทะเบียน SKJ:76501/18 Chip Nr 276098800043456 วันเกิด 02/01/2561
พ่อ *Thiago von der Piste Trophe  sz:2319124 ,V,IGP3,I/a
แม่ *Lisa vom Fourniermühlenbach  sz:2277336 ,V,IPO3,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: 
เจ้าของ: นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ โทร: 084-998-6875
ที�อยู่ 500/21 ซอยรัตนสาขา ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

654 *Nevio von der Juchhe  HD:Normal,SG,SchH1,kkl
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



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

656 *Costa vom Haus Cerba  HD:Normal ,V,IPO1,I/a
ทะเบียน sz:2325849 Chip Nr 981189900075287 วันเกิด 26/01/2559
พ่อ *Gary vom Hühnegrab  sz:2293412 ,VA,IPO3,I/a
แม่ *Zoe vom Haus Cerba  sz:2303538 ,V,IPO1,I/a
ผู้ผสมพันธุ์: 
เจ้าของ: นายธวัชชัย อมรนฤมิตร โทร:
ที�อยู่



                       รายงานสุนัขที�ส่งประกวด ประเภทสวยงาม
                       งานกลางปี 2564 ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล
                          วันอาทิตย์ที� 5 ธันวาคม 2564
รายนามคอกสุนัข (เฉพาะทีขึนทะเบียนกับ สสยท.) ทีส่งสุนัขเข้าประกวด

ลําดับที� คอกสุนัข เพศผู้ เพศเมีย รวม
1 Branch Mark 7 10 17
2 Oldies Haus 5 3 8
3 R.C.Club 1 7 8
4 Sankampang 3 4 7
5 der 908 2 4 6
6 Richy Club 3 2 5
7 Team Bench Mark 2 1 3
8 A.P.Farm 2 1 3
9 Reich Werden 2 1 3
10 Khonkaen GSD 2 0 2
11 P.P.M.1898 1 1 2
12 The Prince Club 1 1 2
13 Punyakorn Farm 1 1 2
14 Der Pakchong 1 0 1
15 Red wood 1 0 1
16 Surat&Sichon GSD 1 0 1
17 Thongthai Tour Farm 1 0 1
18 Anett 1 0 1
19 Golden Hill GSD. 1 0 1
20 Bansuan GSD 1 0 1
21 The Season Kennel 1 0 1
22 Chalongchai Farm 1 0 1
23 Srisamut Farm 0 1 1
24 S.C.Ratchaburi 0 1 1
25 Species Yon Club 0 1 1
26 S.K.Mahasarakham 0 1 1
27 Pakchong G.S.D. 0 1 1
28 Aadtarapon 0 1 1
29 Paweikorn Wing7 0 1 1
30 CNX 0 1 1
31 Sriayuttaya Farm  0 1 1
32 Samatha Kennel 0 1 1
33 S.T.90 0 1 1

Ausland 8 7 15
รวม 49 54 103
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