
ช่ือเจ้าของแมว-ภาษาไทย :

ทีอ่ยู่ -ภาษาไทย

ทีอ่ยู่ -ภาษาองักฤษ

TCC Member No.
ช่ือ-นามสกุล (สมาชิก) : Tel.

ช่ือแมวตวัที่ 1 ภาษาองักฤษ

ช่ือส ารอง       ภาษาองักฤษ

    แมวไทยสายพนัธุ์ :
เพศ :  

ประเภทขน :  / /
สายพนัธุต่์างประเทศ :  

สขีน :  

เฉพาะสกอ็ตทชิโฟลด์ :  

คา่ธรรมตลอดชพีตวัละ :  

ช่ือแมวตวัที่ 2 ภาษาองักฤษ

ช่ือส ารอง       ภาษาองักฤษ

    แมวไทยสายพนัธุ์ :
เพศ :  

ประเภทขน :  / /
สายพนัธุต่์างประเทศ :  

สขีน :  

เฉพาะสกอ็ตทชิโฟลด์ :  

คา่ธรรมตลอดชพีตวัละ :  

วนัทีข่ึน้ทะเบียนตรงกบัวนัโอนเงิน

ปี ค.ศ.วนั

วนั เดอืน

 โกญจา

ใบขึ้นทะเบียนแมว : TCC Registration Form
                           ชมรมแมวแห่งประเทศไทย : 59/23 หมู่ 11 ซ.เพชรเกษม 85 ต.ออ้มน้อย อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 74130

Tel.

ภาษาองักฤษ :

(ใบขึ้นทะเบียนฉบบัน้ี ใช้ส าหรบัขึ้นทะเบียนแมวท่ีไม่มีประวติัพ่อ-แม่แมวเท่านัน้ ฟอรม์ 1 ใบขึ้นได้ 2 ตวั / 1 เจ้าของ)

ตอ้งเขยีนชื่อ และทีอ่ยู่ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยระบุใหค้รบถว้น เช่น ต าบล อ าเภอ รหสัไปรษณยี์

กรุณาส่งเอกสารและหลกัฐานการโอนเงนิพรอ้มกนั และเอกสารจะจดัส่งใหก้บัผูแ้จง้ขึน้ทะเบยีน กรณฟีารม์ขึน้ใหก้บัลกูคา้เพือ่ใหฟ้ารม์จดัส่งต่อใหล้กูคา้เอง
59/23 หมู่ 11 ซ.เพชรเกษม 85 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 74130 E-mail : cfct_cat@hotmail.com โทร.087-9878799 Fax:0-2420-0093

ควรตัง้ชือ่ส ารองเมือ่เกดิกรณชีือ่ซ ้ากบัแมวตวัอื่น (เขยีนช่องละหนึ่งตวัอกัษรเป็นภาษาองักฤษ รวมทัง้เครือ่งหมายต่าง ๆ และเวน้วรรค)ไมเ่กนิ35ตวัอกัษร

ลงช่ือผู้ขอขึน้ทะเบยีน ผู้ รับลงทะเบยีน ใบเสร็จ (ชมรมเป็นผู้กรอก)

วดป.เกดิ : 

 ศุภลกัษณ์

ช่ือบญัชี  นางสนุนัท์ โซวประเสริฐสขุ  ออมทรัพย์ 261-2-13432-7 ธนาคารกสกิรไทย สาขาพทุธมณฑลสาย 4

ช่องน้ีส าหรบัเจา้หน้าท่ีชมรมฯ เป็นผูก้รอก
ควรตัง้ชือ่ส ารองเมือ่เกดิกรณชีือ่ซ ้ากบัแมวตวัอื่น (เขยีนช่องละหนึ่งตวัอกัษรเป็นภาษาองักฤษ รวมทัง้เครือ่งหมายต่าง ๆ และเวน้วรรค)ไมเ่กนิ35ตวัอกัษร

** กรุณาตรวจสอบข้อมลูให้ถกูต้อง และกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน *** ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บ www.cfct-cat.com
ถ้าผู้ขายต้องการขึน้ทะเบยีนแมวให้กบัลกูค้า ผู้ขายจะต้องขึน้ทะเบยีนสมาชิกกบัชมรมกอ่น จงึสามารถแจ้งขึน้ทะเบยีนแมวให้กบัลกูค้าได้

สตีา

E-mail :

สตีา วดป.เกดิ : 

 ศุภลกัษณ์  โกญจา
 หา้มผสมพนัธุ์

ช่องน้ีส าหรบัเจา้หน้าท่ีชมรมฯ เป็นผูก้รอก

ปี ค.ศ.

 Microchip :
เดอืน

แมวทีม่ลีาย Tabby กรุณาระบุลายมาดว้ย

 Fold Eared (หพูบั)  Straight Eared (หตูัง้)

 Microchip :

แมวทีม่ลีาย Tabby กรุณาระบุลายมาดว้ย

สมาชิกหมดอายวุนัที ่:

 ขาวมณี

 เพศเมยี
 ขนยาว

 หา้มผสมพนัธุ์
 ขาวมณี

 วเิชยีรมาศ
 เพศผู้
 ขนสั ้น้

 โคราช
 เพศเมยี
 ขนยาว

 Straight Eared (หตูัง้)
 ถา้แมวอายุเกนิ 2 ปี ตวัละ 500 บาท

 Fold Eared (หพูบั)
 ตวัละ 150 บาท

 ตวัละ150 บาท  ถา้แมวอายุเกนิ 2 ปี 500 บาท

 วเิชยีรมาศ
 เพศผู้
 ขนสั ้น

 โคราช
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