
เพศ : สีตา :

Ped Reg.
สายพนัธุ์ : สีขน :
ช่ือพอ่พนัธุ์ :

ช่ือแมพ่นัธุ์ :

บรีดเดอร์ :

Owner :
Address :

Line id :
E-mail :

เพศผู้ เพศเมีย 800 บาท 900 บาท
เพศผู้ เพศเมีย 800 บาท 900 บาท
เพศผู้ เพศเมีย 800 บาท 900 บาท
เพศผู้ เพศเมีย 800 บาท 900 บาท

ประกวดวนัอาทติยท์ ี ่28 มกราคม 2561

ว.ด.ป.เกิด
ช่ือแมวภาษาองักฤษ :

Microchip :

เบอร์มือถือ :

แมวทกุรุน่ทีต่อ้งการเก็บแตม้ ตอ้งฝงัชพิ ถา้เป็นสมาชกิ TCC ฝงัชพิ "ฟร"ี ในงานนีเ้ทา่น ัน้

กรณุาแนบไฟลใ์บเพ็ดดกีร ีส าหรบัแมวพนัธุแ์ทท้ ีต่อ้งการเก็บแตม้ เพือ่รบัถว้ยปลายปี

ยกเวน้แมวพนัธุท์างในรุน่ HHP ไมต่อ้งแสดงใบเพ็ดดกีร ีแตต่อ้งฝงัชพิ

เงินรางวลั 2,000 บาท High Score ในรุ่นลกูแมวพนัธุ์แท้ , แมวโตพนัธุ์แท้ , แมวพนัธุ์แท้ท าหมนั และแมวพนัธุ์ทางท าหมนั

ใส่เคร่ืองหมาย X ลงในช่องส่ีเหล่ียม TCC Member ไมไ่ด้เป็นสมาชิก

(1) Kitten 4-7 Months : ลกูแมวพนัธุ์แท้ 4-7 เดอืน
(2) Cat 8 month up : แมวโตพนัธุ์แท้ 8 เดอืนขึน้ไป

59/23 หมู่ 11 ซ.เพชรเกษม 85  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมทุรสาคร 74130 โทร.087-9878799
www.cfct-cat.com  /  E-mail: cfct_cat@hotmail.com / Line id : ntsfarm

โดยน าคะแนนจากทัง้ 4 ริงมารวมกัน เพ่ือหาแมวที่มีคะแนนสงูสดุ ของแตล่ะรุ่น โดยแบง่เป็น 4 รุ่น จะได้รับเงินสด โบว์ และก๊ิฟเซ็ท

กรุณากรอกใบสรุปจ านวนแมว ส่งมาพร้อมกับใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ พร้อมกันทัง้หมดค่ะ

รบัสมคัรลว่งหนา้เทา่น ัน้ ปิดรบัสมคัรวนัที ่20 ม.ค.2561 (ไมร่บัสมคัรหนา้งาน)

       วนัที่สมคัร :

(3) Premier Cat 6 months up : แมวพนัธุ์แท้ท าหมนั
(4) HHP Cat 6 months up : แมวพนัธุ์ทาง-พิการท าหมนั

( วนั   /   เดือน   /  ปี ค.ศ. )
อาย ุ:

Korat Cat Expo 2018 (27-28 Jan 2018)

Korat Hall 4th Fl. CentralPlaza Nakhonratchasima

ประกวดแมว Fun Show
รายละเอียดส่วนของแมว

รายละเอียดส่วนของเจ้าของแมว

ลงช่ือเจ้าของแมว :

** เจา้ของแมวตอ้งน ากรงพกัแมวหรอืบอ๊กซม์าเอง **
โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ 261-2-13432-7 นางสุนันท์ โซวประเสริฐสุข กสิกรไทย สาขาพุทธมณฑลสาย 4
แฟ็กซ์ใบสมคัรพร้อมสลปิโอนเงิน หรืออีเมล์ ได้ที ่แฟ็กซ์ : 0-2420-0993 หรือ อีเมล์: cfct_cat@hotmail.com

ลงทะเบยีน ต ัง้แตเ่วลา 10:00 น. -12:30 น. เร ิม่ประกวด 13:00 น.

แจง้ยนืยนัการสง่ใบสมคัร : คณุเล็ก 087-9878799 Line id : ntsfarm 

(กรณุาน าใบสมคัรและสลปิโอนเงนิไปลงทะเบยีนหนา้งานดว้ยเพือ่ป้องกนัความผดิพลาดในการสง่เอกสาร)

TCC Member :

แมวหนึง่ตวัสามารถสมคัรไดเ้พยีง 1 การประกวดเทา่น ัน้ ถงึแมจ้ะคนละวนัก็ตาม

แมวทีเ่ขา้ประกวดตอ้งตดัเล็บ และมสีขุภาพแข็งแรง ไมม่ ีเห็บ , หมดั

หมายเหต ุ:
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