Korat Cat Expo 2019
ประกวดว ันเสาร์ท ี่ 2 กุมภาพ ันธ์ 2019 (4 rings)

Korat Hall 4th Fl. : CentralPlaza Nakhon Ratchasima
รายละเอียดส่ วนของแมว
ชื่อแมวภาษาอังกฤษ :
เพศ :

(ให ้ตรงกับในใบเพ็ด)

สีตา :

ว.ด.ป.เกิด
( วัน / เดือน / ปี ค.ศ. )

Ped Reg.
สายพันธุ์ :

Microchip :

อายุ :
สีขน :

ชื่อพ่อพันธุ์ :
ชื่อแม่พนั ธุ์ :

บรีดเดอร์ :
รายละเอียดส่ วนของเจ้ าของแมว
ชื่อเจ้ าของ
ที่อยู่

เลขสมาชิก TCC :

หมดอายุวนั ที่

เบอร์ มือถือ :
หมายเหตุ :

Line id :
E-mail :

ร ับสม ัครล่วงหน้าเท่านน
ั้ ปิ ดร ับสม ัครว ันที่ 20 ม.ค.2019 (ไม่ร ับสม ัครหน้างาน)

ลงทะเบียน ตงแต่
ั้
เวลา 10:00 น. -12.30 น. เริม
่ ประกวด 13:00 น.
แมวหนึง่ ต ัวสามารถลงสม ัครได้หลายประเภท แต่ตอ
้ งคนละว ัน และจะเก็ บแต้มได้เพียงประเภทเดียว
แมวทีเ่ ข้าประกวดต้องต ัดเล็บ และมีสข
ุ ภาพแข็งแรง ไม่ม ี เห็ บ , หม ัด และไม่มโี รคติดต่อ

์ าเอง **
** เจ้าของแมวต้องนากรงพ ักแมวหรือบ๊อกซม

โอนเงินเข้ าบัญชี ออมทรัพย์ 261-2-13432-7 นางสุนันท์ โซวประเสริฐสุข กสิกรไทย สาขาพุทธมณฑลสาย 4
่ ใบสม ัครและใบสรุปจานวนแมวพร้อมสลิปโอนเงินทางอีเมล์เท่านน
สง
ั้ tcc_entry@hotmail.com
แจ ้งยืนยันการสง่ ใบสมัคร : คุณยุ ้ย 087-340-2985 Line id : ID: bejizee2533
(กรุณานาใบสมัครและสลิปโอนเงินไปลงทะเบียนหน ้างานด ้วยเพือ
่ ป้ องกันความผิดพลาดในการสง่ เอกสาร)

ใส่ เครื่องหมาย X ลงในช่ องสี่เหลี่ยม

ทาหมันแล้ ว

(1) Kitten 4-7 ด (ลูกแมวพันธุ์แท้ เกิดในไทย มีใบเพ็ด บรี ดเดอร์ เป็ นคนไทย)
(2) Cat 8 ด.ขึ ้นไป (แมวโตพันธุ์แท้ เกิดในไทย มีใบเพ็ด บรี ดเดอร์ เป็ นคนไทย)
(3) Open Kitten 4-7 ด.(ลูกแมวพันธุ์แท้ เป็ นแมวนาเข้ า หรื อไม่มีใบเพ็ด)
(4) Open Cat 8 ด.ขึ ้นไป (แมวโตพันธุ์แท้ เป็ นแมวนาเข้ า หรื อไม่มีใบเพ็ด)
(5) Household Pet 6 ด.ขึ ้นไป (พันธุ์แท้ เลี ้ยงเล่นหรื อทาหมันและพันธุ์ทาง)

ในช่องสี่เหลี่ยมต้ องติกเลือกให้ ครบเพื่อรักษาสิทธิ์
เพศผู้
เพศผู้
เพศผู้
เพศผู้
เพศผู้

เพศเมีย
เพศเมีย
เพศเมีย
เพศเมีย
เพศเมีย

เก็บแต้ ม
เก็บแต้ ม
เก็บแต้ ม
เก็บแต้ ม
เก็บแต้ ม

1,200 บ.
1,200 บ.
1,200 บ.
1,200 บ.
1,200 บ.

ิ และสามารถเก็บแต้มได้ทั้ง 5 รุ่น
แมวทีต
่ อ
้ งการเก็บแต้ม ต้องฝังไมโครชพ
ิ ก ับ TCC Club โดยมีสภาพการเป็นสมาชก
ิ จนถึงว ันร ับถ้วยรางว ัล
แต่เจ้าของแมวต้องเป็นสมาชก
ิ ธิข
ิ และรห ัสสมาชก
ิ TCC ถ้ามี โดยไม่หมดอายุ **
** ร ักษาสท
์ องท่านด้วยการระบุเลขไมโครชพ
่ มาพร้อมก ับใบสม ัครและหล ักฐานต่าง ๆ พร้อมก ันทงหมดค่
** ต้องกรอกใบสรุปจานวนแมว สง
ั้
ะ **

วันที่สมัคร :

ลงชื่อเจ้ าของแมว :

อีเมล์สาหรับส่งใบสมัครประกวด : tcc_entry@hotmail.com / คุณยุ้ย 087-340-2985 Line id : ID: bejizee2533
อีเมล์สาหรับขึ ้นทะเบียนแมว/สมาชิก/ทะเบียนฟาร์ ม : cfct_cat@hotmail.com คุณเล็ก 087-987-8799 Line id : ntsfarm
กรุณาแยกส่งอีเมล์ให้ ถกู ต้ องนะคะ แยกสลิปการโอนเงินค่าสมัคร กับขึ ้นทะเบียนสมาชิก หรือรีจีสแมว คนละใบด้ วยค่ะ
59/23 หมู่ 11 ซ.เพชรเกษม 85 ต.อ้ อมน้ อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 : เว็บไซต์ www.cfct-cat.com

