
 TCC  FFF

เพศ : วนัเกิด อายุ

Ped Reg.
สายพนัธุ์ : สขีน :
ช่ือพ่อพนัธุ์ :

ช่ือแม่พนัธุ์ :

บรีดเดอร์ :

ช่ือเจ้าของ
ที่อยู่

Line id :
E-mail :

ใส่เคร่ืองหมาย X ลงในช่องส่ีเหล่ียม

แมวไทยสายพนัธ์ุแท้ (แยกตัดสิน) รางวัล 1-5 ประกวด 6 ริง
 Kitten 4-7 months (ลกูแมว 4-7 ด.)  Kitten 4-7 months (ลกูแมวไทย 4-7 ด.)  เก็บคะแนน
 Adult 8 months up (แมวโต 8 ด.ขึน้ไป)  Adult 8 months up (แมวไทย 8 ด.ขึน้ไป)  เก็บคะแนน

 เก็บคะแนน
 เก็บคะแนน

 2,400 B. Premier (แมวพนัธุ์แท้ทกุสายพนัธุ์ท าหมนั) ต้องขึน้ทะเบียนกบัสมาคมใดก็ได้
 HHP (แมวพนัธุ์ทาง-พนัธุ์แท้เกรดเลีย้งเลน่ อาย ุ4 ด.ขึน้ไป แตถ้่าแมวอาย ุ8 เดือนต้องท าหมนั) 

** ตอ้งกรอกใบสรปุจ ำนวนแมว สง่มำพรอ้มกบัใบสมคัรและหลกัฐำนตำ่ง ๆ พรอ้มกนัท ัง้หมดคะ่ **

แมวทีต่อ้งกำรเก็บคะแนน ตอ้งฝงัไมโครชพิ และขึน้ทะเบยีน (ยกเวน้แมวพนัธุท์ำง HHP ไมต่อ้งข ึน้ทะเบยีน)

 1,800 B.

** รกัษำสทิธิข์องทำ่นดว้ยกำรระบเุลขไมโครชพิ และรหสัสมำชกิ TCC ถำ้ม ีโดยไมห่มดอำย ุ**

โดยเจำ้ของแมวตอ้งเป็นสมำชกิกบั TCC Club โดยมสีภำพกำรเป็นสมำชกิจนถงึวนัรบัถว้ยรำงวลั

 2,400 B.

สง่ใบสมคัรและใบสรปุจ ำนวนแมวพรอ้มสลปิโอนเงนิทำงอเีมลเ์ทำ่น ัน้ tcc_entry@hotmail.com

ในชอ่งสีเ่หลีย่มต้องติกเลอืกให้ครบเพ่ือรักษาสทิธ์ิของทา่น

All Breed (รวมแมวไทย) รางวัล 1-15

All Breed (รวมแมวไทย) รางวัล 1-5

Microchip :
(เฉพาะแมวไทยพนัธุ์แท้ ต้องขึน้ทะเบยีนกบั TCC Club เทา่นัน้)

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

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

ลงช่ือเจ้าของแมว : วนัที่สมคัร :

กรุณาแยกสง่อีเมล์ให้ถกูต้องนะคะ แยกสลปิการโอนเงินคา่สมคัร กบัขึน้ทะเบียนสมาชิก หรือรีจีสแมว คนละใบด้วยคะ่
อีเมล์ส าหรับขึน้ทะเบียนแมว/สมาชิก/ทะเบียนฟาร์ม : cfct_cat@hotmail.com คณุเลก็ 087-987-8799 Line id : ntsfarm

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

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

(กรณุาน าใบสมัครและสลปิโอนเงนิไปลงทะเบยีนหนา้งานดว้ยเพือ่ป้องกันความผดิพลาดในการสง่เอกสาร)

 2,400 B.

รายละเอียดส่วนของเจ้าของแมว

เบอร์มือถือ :
หมายเหต ุ:

3rd TCC & FFF Cat Show 

ประกวดวนัศกุรท์ ี ่19 เม.ย.2019 (6 รงิ)

เวสตเ์กต ฮอลล ์ช ัน้ 4 เซ็นทรลัพลำซำ เวสตเ์กต

รายละเอียดส่วนของแมว

ช่ือแมวภาษาองักฤษ :

Novice (ไมไ่ด้ขึ �นทะเบียน หรือขึ �นทะเบียนกบัสมาคมอื�น)สามารถติกเลือกได้มากกว่า 1

รบัสมคัรลว่งหนำ้เทำ่น ัน้ ปิดรบัสมคัรวนัที ่12 เม.ย.2019 (ไมร่บัสมคัรหนำ้งำน)

** เจำ้ของแมวตอ้งน ำกรงพกัแมวหรอืบอ๊กซม์ำเอง **

แมวหนึง่ตวัสำมำรถลงสมคัรไดห้ลำยประเภท แตต่อ้งคนละวนั และจะเก็บแตม้ไดเ้พยีงประเภทเดยีว

แมวทีเ่ขำ้ประกวดตอ้งตดัเล็บ และมสีขุภำพแข็งแรง ไมม่ ีเห็บ , หมดั และไมม่โีรคตดิตอ่

เลขสมาชิก TCC :

ลงทะเบยีน ต ัง้แตเ่วลำ 09:30 น. เร ิม่ประกวด 11:00 น.

หมดอายวุนัที่

ช่ือเจ้าของพ่อพนัธ์ :

ช่ือเจ้าของแม่พนัธ์ :

Club Name :

สตีา :
(วนั / เดอืน / ปี ค.ศ.)

ทําหมนั



➢ หลักเกณฑ์เบือ้งต้นของการแบ่งรุ่นการประกวด TCC & FFF Cat Show 2019 
- แมวท่ีขึน้ทะเบียนกบั TCC หรือ FFF สามารถเก็บแต้มคะแนนได้ในแต่ละคลบั โดยแยก

เก็บคะแนนกนั ส่วนการเก็บไตเติล้ RW, NW ต้องเป็นแมวท่ีขึน้ทะเบียนกบั FFF เท่านัน้ 

แบ่งเป็นรุ่น Kitten(ลกูแมว 4-7 เดือน) , Cat(แมวโต 8 เดือนขึน้ไป , Premier(แมวพนัธุ์แท้
ท าหมนั) และรุ่น HHP(แมวพนัธุ์ทางหรือแมวพนัธุ์แท้ท่ีไม่ได้อยู่ในเกรดประกวด) 
- แมว Novice หมายถึง แมวท่ีไม่ได้ขึน้ทะเบียน หรือแมวท่ีมีใบเพด็กบัสมาคมอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจาก TCC และ FFF รวมถึงแมวบางสายพนัธุ์ท่ี TCC ไม่ได้รับขึน้ทะเบียน เช่น 
Munchkin Scottish Fold แต่สามารถลงประกวดได้ และเก็บแต้มในรุ่นนีไ้ด้ 
- แมว Household Pet (HHP) หมายถึง แมวพนัธุ์ทาง หรือแมวสายพนัธุ์แท้ท่ีไม่ได้อยู่ใน
เกรดประกวด หรือ มีข้อบกพร่องในลกัษณะของสายพนัธุ์ หางคด หางงอ ไข่ใบเดียว ฯลฯ 
แมวในรุ่นนีถ้้ามีอาย ุ8 เดือนขึน้ไป ต้องท าหมนัถึงจะสามารถจะเข้าประกวดได้ 
- ส าหรับแมวท่ีมีใบเพด็ของ TCC สามารถทรานส์เฟอร์ขึน้ทะเบียนกบั FFF ได้ ถ้ามีใบเพด็ l
สองเจนเนอเรชัน่ โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย ภายในปี 2019 
- ส าหรับแมวท่ีขึน้ทะเบียนกบัสมาคมอ่ืน ๆ สามารถทรานส์เฟอร์กบั FFF ได้ โดยผ่านการ
พจิารณาจากสมาคม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในปี 2019 เพ่ือเก็บไตเติล้ให้แมวมีต าแหน่ง
เป็น RW , NW ส่วนแมว CFA ท่ีมีต าแหน่งนีอ้ยู่แล้วต าแหน่งนีจ้ะติดมากบัแมวได้เลย  

➢ แนะน าการกรอกใบสมัครประกวด 
- การติกเลือกใบเพด็ TCC และ FFF สามารถติกเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ เพราะแมวหนึง่ตวั

สามารถขึน้ทะเบียนและเก็บแต้มได้ทัง้ TCC และ FFF 

- ช่ือแมวควรเขียนให้ตรงกบัในใบเพด็ ส าหรับแมวท่ีมีใบเพด็ 

- เลขไอดีแมว หรือเลขสมาชิก TCC ถ้ายงัไม่ได้ ให้เขียนไว้ว่า “รอเลข” 

- แมวท่ีจะทรานส์เฟอร์กบั FFF ในวนัประกวด สามารถติกเลือกได้เลย แต่ต้องแจ้งทรานส์

เฟอร์ในงานกบัทางสมาคม FFF ในวนังานนัน้ให้เสร็จสิน้ โดยเตรียมใบเพด็จากสมาคมเดิม

มา และกรอกเอกสารการทรานส์เฟอร์ 

- แมวในรุ่น HHP ท่ีมีอาย ุ8 เดือนแล้วถ้าไม่ท าหมนัมา ขอสงวนสิทธ์ิในการตดัสิน 

 

 



Cat Show Name  : ช่ืองาน :

Tel. E-mail :

Cat Show Entry

1 Cat Name / ช่ือแมว :

2 Cat Name / ช่ือแมว :

3 Cat Name / ช่ือแมว :

4 Cat Name / ช่ือแมว :

5 Cat Name / ช่ือแมว :

6 Cat Name / ช่ือแมว :

7 Cat Name / ช่ือแมว :

8 Cat Name / ช่ือแมว :

9 Cat Name / ช่ือแมว :

10 Cat Name / ช่ือแมว :

11 Cat Name / ช่ือแมว :

12 Cat Name / ช่ือแมว :

13 Cat Name / ช่ือแมว :

หมายเหตุ

tcc_entry@hotmail.com / คณุยุย้ 087-340-2985 Line id : ID: bejizee2533

ถา้ไมไ่ดร้บัการยนืยนัการรบัใบสมคัร ภายใน 2 วนั กรณุาตดิตอ่ไดท้ ีน่ ีค่ะ่

             Thailand Cat Club : ชมรมแมวแห่งประเทศไทย
59/23 Moo.11 , Soi.Phetkasem 85 , Omnoi , Krathumbaen , Samutsakhon 74130

Owner / เจ้าของแมว :

Total Cat Show Entry : รวมจ ำนวนแมวทีส่่งประกวด
3rd TCC & FFF Cat Show 2019

www.cfct-cat.com

3rd TCC & FFF Cat Show 2019

ประกวดรุน่
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