
ช่ือแมว :
เพศ : สีตา :

Ped Reg.
สายพนัธุ์ : สีขน :
ช่ือพอ่พนัธุ์ :

ช่ือแมพ่นัธุ์ :

บรีดเดอร์ :

ช่ือเจ้าของ
ที่อยู่

Line id :
E-mail :

ใส่เคร่ืองหมาย X ลงในช่องส่ีเหล่ียม ไม่เก็บแต้ม ต้องการเก็บแต้ม

เพศผู้ เพศเมีย 200 บาท 300 บาท
เพศผู้ เพศเมีย 200 บาท 300 บาท
เพศผู้ เพศเมีย 200 บาท 300 บาท
เพศผู้ เพศเมีย 200 บาท 300 บาท

แมวทกุรุน่ทีต่อ้งการเก็บแตม้ ตอ้งมเีลขไมโครชพิทกุตวั

ถา้เป็นแมวพันธุท์างใหร้ะบสุาย

พันธุว์า่ พันธุท์าง ไมต่อ้งใสเ่ลข

 Ped Reg.

รายละเอียดส่วนของเจ้าของแมว

เบอร์มือถือ :

ราคาสมาชิก

สง่ใบสมคัรและใบสรปุจ านวนแมวพรอ้มสลปิโอนเงนิทางอเีมลเ์ทา่น ัน้ tcc_entry@hotmail.com

หมายเหต ุ:

เจา้ของแมวตอ้งเป็นสมาชกิกบั TCC Club โดยมสีภาพการเป็นสมาชกิจนถงึวนัรบัถว้ยรางวลั

** เจา้ของแมวตอ้งน ากรงพกัแมวหรอืบอ๊กซม์าเอง **

14thThailand's Grand Pet Show 2018

ณ ฟิชวลิเลจ บา้นโป่ง ราชบรุ ี(ประกวดวนัเสารท์ ี ่15 ธ.ค.2561)

ใบสมคัรประกวดแมวไทย

รายละเอียดส่วนของแมว

Microchip :
( วัน   /   เดือน   /  ปี ค.ศ. )

อาย ุ:

ว.ด.ป.เกิด
(ถ้าเก็บแต้มช่ือแมวต้องตรงกับในใบเพ็ด)

แมวหนึง่ตวัสามารถลงสมคัรไดห้ลายประเภท แตต่อ้งคนละวนั และจะเก็บแตม้ไดเ้พยีงประเภทเดยีว

แมวทีเ่ขา้ประกวดตอ้งตดัเล็บ และมสีขุภาพแข็งแรง ไมม่ ีเห็บ , หมดั และไมม่โีรคตดิตอ่

เลขสมาชิก TCC :

ลงทะเบยีน ต ัง้แตเ่วลา 10:00 น. -12.30 น. เร ิม่ประกวด 13:00 น.

หมดอายวุนัที่

รบัสมคัรลว่งหนา้เทา่น ัน้ ปิดรบัสมคัรวนัที ่7 ธนัวาคม 2561 (ไมร่บัสมคัรหนา้งาน)

(3) Thai Premiership 6 ด.ขึน้ไป (แมวไทยพนัธุ์แท้ท าหมนั) 1-5 โบว์และถ้วย
(4) Thai HHP  6 ด.ขึน้ไป (แมวไทยพนัธุ์ทางหรือเลีย้งเลน่) 1-5 โบว์และถ้วย

แจง้ยนืยนัการสง่ใบสมคัร : คณุยุย้ 087-340-2985 Line id : ID: bejizee2533

โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ 261-2-13432-7 นางสุนันท์ โซวประเสริฐสุข กสิกรไทย สาขาพุทธมณฑลสาย 4

ไม่ได้เป็นสมาชิก

(1) Thai Kitten 4-7 ด (ลกูแมวไทยพนัธุ์แท้) 1-10 โบว์และถ้วย
(2) Thai Cat 8 ด.ขึน้ไป (แมวไทยพนัธุ์แท้) 1-10 โบว์และถ้วย

(กรณุาน าใบสมคัรและสลปิโอนเงนิไปลงทะเบยีนหนา้งานดว้ยเพือ่ป้องกนัความผดิพลาดในการสง่เอกสาร)

**ตอ้งกรอกใบสรปุจ านวนแมว สง่มาพรอ้มกบัใบสมคัรและหลกัฐานตา่ง ๆ พรอ้มกนัท ัง้หมดคะ่**

       วนัที่สมคัร :

สว่นแมวทีไ่มไ่ดเ้ก็บแตม้ จะเป็นแมวไทยทีม่ใีบเพ็ดจากชมรมใดก็ได ้

แมวไทยพนัธุแ์ทท้ ีต่อ้งการเก็บแตม้ ตอ้งเป็นแมวทีเ่กดิในไทย ใบเพ็ดจาก TCC Club 

กรุณาแยกสง่อีเมล์ให้ถกูต้องนะคะ แยกสลิปการโอนเงินคา่สมคัร กับขึน้ทะเบยีนสมาชิก หรือรีจีสแมว คนละใบด้วยคะ่
อีเมล์ส าหรับขึน้ทะเบยีนแมว/สมาชิก/ทะเบยีนฟาร์ม : cfct_cat@hotmail.com คณุเล็ก 087-987-8799 Line id : ntsfarm

59/23 หมู่ 11 ซ.เพชรเกษม 85  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมทุรสาคร 74130 : เว็บไซต์ www.cfct-cat.com

อีเมล์ส าหรับสง่ใบสมคัรประกวด : tcc_entry@hotmail.com / คณุยุ้ย 087-340-2985 Line id : ID: bejizee2533

ลงช่ือเจ้าของแมว :
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