
Exhibitor #

Entry #

Sex:เพศ Eye / สตีา:

Breed : สายพันธุ ์ ปี เดอืน

Color Coat : สขีน 

Address : ทีอ่ยู ่

Phone :

กรุณาใสเ่คร่ืองหมาย X ในชอ่งสีเ่หลีย่มทีต้่องการ TCC Member ไม่ได้เป็นสมาชิก

 Male  Female 400 บาท 500 บาท
 Male  Female 400 บาท 500 บาท
 Male  Female 400 บาท 500 บาท
 Male  Female 400 บาท 500 บาท

เจ้าของแมวอุ้มแมวเข้าประกวด และดแูลแมวเองตลอดการประกวด
ใบสมคัรนี ้ถ้ามีแมวมากกวา่หนึง่ตวั สามารถถ่ายส าเนาเพ่ิมได้
กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนด้วยตวับรรจง หรือพิมพ์ เพ่ือสิทธิประโยชน์ของทา่นเอง

รางวลัที ่1-10 ทัง้ 3 ประเภท - ถ้วยมหกรรมสตัว์เลีย้ง 1-10 พร้อมอาหารแมว Me-O และโบว์ริบบิน้

1) KITTEN 4-7 MONTHS : ลกูแมวพนัธุ์แท้ทกุสายพนัธุ์ อาย ุ4-7 เดอืน

2) CAT 8 MONTHS UP : แมวพนัธุ์แท้ทกุสายพนัธุ์ อาย ุ8 เดอืนขึน้ไป

3) HOUSEHOLD PET 4-7 MONTHS : แมวพนัธุ์แท้เกรดเลีย้งเลน่และพนัธุ์ทาง
3.1) HOUSEHOLD PET 8 MONTHS UP : แมวพนัธุ์แท้และพนัธุ์ทางท าหมนัแล้ว

( Day   /     Month   /      Year )
Born : วนัเกดิ

โอนเงนิเขา้บญัช ีคณุสนัุนท ์โซวประเสรฐิสขุ 261-2-1432-7 กสกิรไทย สาขาพทุธมณฑล สาย 4

Microchip :

59/23 หมู่ 11 ซอยเพชรเกษม 85 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 087-9878799 , 0-2811-0029
www.cfct-cat.com / E-mail: cfct_cat@hotmail.com 

รางวลั Best Cat in Show - ถ้วยพระราชทาน สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติฯ์
(รางวลัถ้วยพระราชทาน ขอสงวนสทิธ์ิเฉพาะแมวทีเ่กิดในประเทศไทยเทา่นัน้ จะเป็นเพ็ดดกีรีของสมาคมใดก็ได้)

แจง้ยนืยันการสง่ใบสมัคร : คณุเล็ก 087-9878799 Line id : ntsfarm 

(กรุณาน าใบสมัครไปลงทะเบยีนหนา้งานดว้ยเพือ่ป้องกนัความผดิพลาดในการสมัครลว่งหนา้ )

Date : วนัทีส่มัคร ลงชือ่ผูส้มัคร :

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

แมวหนึง่ตวัสามารถสมคัรไดเ้พยีง 1 การประกวดเทา่น ัน้ ถงึแมจ้ะคนละวนัก็ตาม

แมวทีเ่ขา้ประกวดตอ้งตดัเล็บ และมสีขุภาพแข็งแรง ไมม่ ีเห็บ , หมดั

** เจา้ของแมวตอ้งน ากรงพกัแมวหรอืบอ๊กซม์าเอง **

สมคัรลว่งหนา้ ปิดรบัสมคัรวนัที ่15 ธ.ค.60

สง่ใบสมัครและหลกัฐานการโอนเงนิทางอเีมล ์cfct_cat@hotmail.com หรอื Fax: 0-2420-0993

Cat Name: ชือ่แมว 

Line id : E-mail :

ประกวดวนัเสารท์ ี ่23 ธนัวาคม 2560

OWNER'S PARTICULARS (รายละเอยีดเจา้ของแมว)

Owner : เจา้ของแมว TCC Member : M-

Age : อายุ

13thThailand's Grand Pet Show 2017
ประกวดวนัเสาร์ที ่23 Dec 2017

Fish Village Ratchaburi

ใบสมคัรประกวดแมว FUN SHOW (2 Rings)
OFFICIAL USE ONLY
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