
อนัดบั

อายุ ปี เดือน

Line id :

กรุณาใสเ่คร่ืองหมาย X ในช่องสี่เหลี่ยมที่ต้องการ

K  เพศผู้  เพศเมีย 200 บาท 300 บาท
A  เพศผู้  เพศเมีย 200 บาท 300 บาท
B  เพศผู้  เพศเมีย 200 บาท 300 บาท
C  เพศผู้  เพศเมีย 200 บาท 300 บาท
D  เพศผู้  เพศเมีย 200 บาท 300 บาท
E  เพศผู้  เพศเมีย 200 บาท 300 บาท
F ท าหมนั  เพศผู้  เพศเมีย 200 บาท 300 บาท

ขาวมณี อาย ุ8 เดอืนขึน้ไป 
แมวไทยพนัธุ์แท้และพนัธุ์ทาง

โทรศพัท์มือถือ :

ช่ือเจ้าของแมว :

ที่อยู่ :

ลกูแมวไทยพนัธุ์แท้ อาย ุ4-7 เดอืน 
วเิชียรมาศ อาย ุ8 เดอืนขึน้ไป 
โคราช อาย ุ8 เดอืนขึน้ไป 

www.cfct-cat.com  /  E-mail: cfct_cat@hotmail.com / Line id : ntsfarm

       วนัที่สมคัร : ลงช่ือเจ้าของแมว :

รางวลัที ่1-3 ทกุประเภท ถ้วยมหกรรมสตัว์เลีย้ง พร้อมอาหารแมว Me-O และโบว์ริบบิน้
รางวลัแมวไทยยอดเยี่ยม รุ่น 8 เดอืนขึน้ไป - ถ้วยพระราชทาน สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ์ฯ

- เจ้าของแมวอุ้มแมวเข้าประกวด และดแูลแมวเองตลอดการประกวด

               ใบสมคัรประกวดแมวไทย

- ใบสมคัรนี ้ถ้ามีแมวมากกวา่หนึ่งตวั สามารถถ่ายส าเนาเพ่ิมได้

59/23 หมู่ 11 ซ.เพชรเกษม 85  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมทุรสาคร 74130 โทร.087-9878799

โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ 261-2-13432-7 นางสุนันท์ โซวประเสริฐสุข กสิกรไทย สาขาพุทธมณฑลสาย 4
แฟ็กซ์เอกสาร หรืออีเมล์ ใบสมคัรมาทีช่มรมฯ  แฟ็กซ์ .0-2420-0993 อีเมล์: cfct_cat@hotmail.com

ลงทะเบยีน ต ัง้แตเ่วลา 10.00 น. -12.00 น. เร ิม่ประกวด 13.00 น.

ช่ือแมวภาษาไทย :

(ภาษาองักฤษ) :

รหสั TCC Reg.

Thailand Grand Pet Show คร ัง้ที ่13

- กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนด้วยตวับรรจง หรือพิมพ์ เพ่ือสิทธิประโยชน์ของทา่นเอง

ณ ฟิชวลิเลจ บา้นโป่ง ราชบรุ ี(ประกวดวนัเสารท์ ี ่23 ธ.ค.60)

เบอร์กรง

เฉพาะเจ้าหน้าที่เทา่นัน้

(กรุณาโทร.ยืนยันการส่งใบสมัครทุกครัง้ที่ส่งใบสมัคร เพื่อป้องกันความผิดพลาดและให้เข้าใจตรงกัน)

แมวทีส่ง่เข้าประกวดต้องตดัเลบ็ และมีสขุภาพแข็งแรง ไม่มี เห็บ , หมดั

ขอสงวนสทิธิถ์ว้ยพระราชทาน ส าหรบัแมวทีข่ ึน้ทะเบยีนกบั TCC

อีเมล์ :

ปิดรบัสมคัรวนัที ่15 ธ.ค.60
ไมไ่ด้เป็นสมาชิก

โกญจา อาย ุ8 เดอืนขึน้ไป 
ศภุลกัษณ์ อาย ุ8 เดอืนขึน้ไป 

TCC Member : M-

TCC Member

ไมโครชิพ : วดป.เกิดแมว :
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