ใบขึ้นทะเบียนแมว : TCC Registration Form
ชมรมแมวแห่งประเทศไทย : 59/23 หมู่ 11 ซ.เพชรเกษม 85 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร 74130
(ใบขึ้นทะเบียนฉบับนี้ ใช้สาหรับขึ้นทะเบียนแมวที่ไม่มีประวัติพ่อ-แม่แมวเท่านัน้ ฟอร์ม 1 ใบขึ้นได้ 2 ตัว / 1 เจ้าของ)
ชื่อเจ้ าของแมว-ภาษาไทย :

ภาษาอังกฤษ :

ต้องเขียนชื่อ และทีอ่ ยู่ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยระบุให้ครบถ้วน เช่น ตาบล อาเภอ รหัสไปรษณีย์

ทีอ่ ยู่ -ภาษาไทย
Tel.

ทีอ่ ยู่ -ภาษาอังกฤษ
E-mail :

สมาชิกหมดอายุวนั ที่ :

TCC Member No.

Tel.

ชื่อ-นามสกุล (สมาชิก) :

ช่องนี้ สาหรับเจ้าหน้ าที่ ชมรมฯ เป็ นผูก้ รอก
ควรตัง้ ชือ่ สารองเมือ่ เกิดกรณีชอ่ื ซ้ากับแมวตัวอื่น (เขียนช่องละหนึ่งตัวอักษรเป็ นภาษาอังกฤษ รวมทัง้ เครือ่ งหมายต่าง ๆ และเว้นวรรค)ไม่เกิน35ตัวอักษร
ชื่อแมวตัวที่ 1 ภาษาอังกฤษ
ชื่อสารอง

ภาษาอังกฤษ

แมวไทยสายพันธุ์ :
เพศ :
ประเภทขน :

วิเชียรมาศ
เพศผู้
ขนสัน้

โคราช
เพศเมีย
ขนยาว

สายพันธุต์ ่างประเทศ :

ขาวมณี
ศุภลักษณ์
โกญจา
ห้ามผสมพันธุ์
วดป.เกิด : วัน / เดือน /
สีตา
Microchip :

ปี ค.ศ.

สีขน :
เฉพาะสก็อตทิชโฟล์ด :
ค่าธรรมตลอดชีพตัวละ :

Fold Eared (หูพบั )

Straight Eared (หูตงั ้ )
ถ้าแมวอายุเกิน 2 ปี 500 บาท

ตัวละ150 บาท
ช่องนี้ สาหรับเจ้าหน้ าที่ ชมรมฯ เป็ นผูก้ รอก

แมวทีม่ ลี าย Tabby กรุณาระบุลายมาด้วย

ควรตัง้ ชือ่ สารองเมือ่ เกิดกรณีชอ่ื ซ้ากับแมวตัวอื่น (เขียนช่องละหนึ่งตัวอักษรเป็ นภาษาอังกฤษ รวมทัง้ เครือ่ งหมายต่าง ๆ และเว้นวรรค)ไม่เกิน35ตัวอักษร
ชื่อแมวตัวที่ 2 ภาษาอังกฤษ
ชื่อสารอง

ภาษาอังกฤษ

แมวไทยสายพันธุ์ :
เพศ :
ประเภทขน :

วิเชียรมาศ
เพศผู้
ขนสั ้น

โคราช
เพศเมีย
ขนยาว

สายพันธุต์ ่างประเทศ :

ขาวมณี
ศุภลักษณ์
โกญจา
ห้ามผสมพันธุ์
วดป.เกิด : วัน / เดือน /
สีตา
Microchip :

ปี ค.ศ.

สีขน :
Fold Eared (หูพบั )
Straight Eared (หูตงั ้ )
เฉพาะสก็อตทิชโฟล์ด :
แมวทีม่ ลี าย Tabby กรุณาระบุลายมาด้วย
ถ้าแมวอายุเกิน 2 ปี ตัวละ 500 บาท
ค่าธรรมตลอดชีพตัวละ :
ตัวละ 150 บาท
** กรุ ณาตรวจสอบข้ อมูลให้ ถกู ต้ อง และกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน *** ดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้ ที่เว็บ www.cfct-cat.com
ถ้ าผู้ขายต้ องการขึ ้นทะเบียนแมวให้ กบั ลูกค้ า ผู้ขายจะต้ องขึ ้นทะเบียนสมาชิกกับชมรมก่อน จึงสามารถแจ้ งขึ ้นทะเบียนแมวให้ กบั ลูกค้ าได้
ชื่อบัญชี นางสุนนั ท์ โซวประเสริ ฐสุข ออมทรัพย์ 261-2-13432-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขาพุทธมณฑลสาย 4
59/23 หมู่ 11 ซ.เพชรเกษม 85 ต.อ้ อมน้ อย อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร 74130 E-mail : cfct_cat@hotmail.com โทร.087-9878799 Fax:0-2420-0093
กรุณาส่งเอกสารและหลักฐานการโอนเงินพร้อมกัน และเอกสารจะจัดส่งให้กบั ผูแ้ จ้งขึน้ ทะเบียน กรณีฟาร์มขึน้ ให้กบั ลูกค้าเพือ่ ให้ฟาร์มจัดส่งต่อให้ลกู ค้าเอง

วันทีข่ ึ ้นทะเบียนตรงกับวันโอนเงิน

ลงชื่อผู้ขอขึ ้นทะเบียน

ผู้รับลงทะเบียน

ใบเสร็ จ (ชมรมเป็ นผู้กรอก)

