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ผู้ เมยี
เกดิวนั / เดอืน / ปี ค.ศ.  ขนสัน้

ชือ่พอ่พนัธุ ์:

สขีน :
สายพนัธุ ์: ชือ่เจา้ของ(ภาษาไทย) :
ชือ่เจา้ของแมว :
TCC Member : Cattery No.
สมาชกิหมดอายุวนัที ่: ฟารม์หมดอายุวนัที ่:
ทีอ่ยู่(กรณียา้ยทีใ่หม)่  ใบรจีสี+เพด็ดกีร ี1 gen = 250 บ.  ใบรจีสี+เพด็ดกีร ี2 gen = 300 บ.  

 ใบรจีสี+เพด็ดกีร ี3 gen = 350 บ.  ใบรจีสี+เพด็ดกีร ี4 gen = 400 บ.  ใบรจีสี+เพด็ดกีร ี5 gen = 450 บ.
โทร. และ อเีมล์ :

ชือ่แม่พนัธุ ์:  ขนสัน้

สขีน :
สายพนัธุ ์:
ชือ่เจา้ของแมว :
TCC Member : Cattery No. ชือ่เจา้ของ(ภาษาไทย) :
สมาชกิหมดอายุวนัที ่: ฟารม์หมดอายุวนัที ่:

ทีอ่ยู่(กรณียา้ยทีใ่หม)่

โทร. และ อเีมล์ :  ใบรจีสี+เพด็ดกีร ี1 gen = 250 บ.  ใบรจีสี+เพด็ดกีร ี2 gen = 300 บ.  
 ใบรจีสี+เพด็ดกีร ี3 gen = 350 บ.  ใบรจีสี+เพด็ดกีร ี4 gen = 400 บ.  ใบรจีสี+เพด็ดกีร ี5 gen = 450 บ.
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 ขนยาว

 ขนยาว

 ใบรจีสี 150 บาท
จดัส่งเอกสารให้กบับรีดเดอร ์(เจ้าของแม่พนัธุ)์ เท่านัน้

วนัทีข่ ึน้ทะเบยีน (วนัเดยีวกบัทีโ่อนเงนิ) ชือ่บญัช ี นางสุนนัท ์โซวประเสรฐิสุข  ออมทรพัย ์261-2-13432-7 ธนาคารกสกิรไทย สาขาพทุธมณฑลสาย 4

พมิพอ์กัษร X ลงในชอ่งสีเ่หลีย่ม

ทีอ่ยู่ (ภาษาองักฤษ) :

Tel. / e-mail: 

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) :

สขีน :
(TCC Registration Number) (สขีนทีม่ลีกัษณะเป็น Tabby ตอ้งระบุลายมาดว้ย เช่น Classic , Mackerel , Spotted , Ticked)

ชือ่เจา้ของ(ภาษาองักฤษ) :

 Straight Eared (หตูัง้)
สตีา : Microchip :  หา้มผสมพนัธุ ์(Not for Breed)
เพศ :

 ใบรจีสี 150 บาท

 Fold Eared (หพูบั)

ชือ่ลูกแมว :
ส่วนท่ี 3 - ประวติัแม่พนัธุ์ ชือ่ส ารอง :

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) :

พมิพอ์กัษร X ลงในชอ่งสีเ่หลีย่ม Tel. / e-mail: 

ทีอ่ยู่ (ภาษาองักฤษ) :

สขีน :
(สขีนทีม่ลีกัษณะเป็น Tabby ตอ้งระบุลายมาดว้ย เช่น Classic , Mackerel , Spotted , Ticked)

ชือ่เจา้ของ(ภาษาองักฤษ) :
(ชือ่พอ่พนัธุ ์ตอ้งเขยีนใหเ้หมอืนในใบรจีสีเทา่นัน้ หา้มย่อ)

 Straight Eared (หตูัง้)
ส่วนท่ี 2 - ประวติัพ่อพนัธุ์ สตีา :  หา้มผสมพนัธุ ์(Not for Breed)Microchip :

ชือ่ส ารอง :
สายพนัธุ์ ใสจ่ านวนลกูแมวในครอกนี้ เพศ :  Fold Eared (หพูบั)

ต้องขึน้ทะเบียนลกูแมวพร้อมกนัทัง้ครอก ไม่สามารถขึน้ทะเบียนเพ่ิมเติมได้อีก ชมรมแมวแห่งประเทศไทย (TCC) : ใบขึ้นทะเบียนลูกแมว แผ่นที่
ส่วนท่ี 1 : รายละเอียดการเกิดลกูแมว (รบัแจ้งเกิดลกูแมวอายไุม่เกิน 2 ปี เท่านัน้) ส่วนท่ี 4 -ช่ือแมวเป็นภาษาองักฤษไม่เกิน 35 ตวัอกัษร สระหรือสญัญลษัณ์ต่าง ๆ ถือเป็นหน่ึงตวัอกัษร

แบบฟอรม์หนี่งใบขึน้ทะเบยีนลูกแมวได ้2 ตวั ถา้มากกว่านัน้ใหเ้ขยีนเพิม่ใบต่อไป ชือ่ลูกแมว :

(ชือ่แมพ่นัธุ ์ตอ้งเขยีนใหเ้หมอืนในใบรจีสีเทา่นัน้ หา้มย่อ)

(ลายเซน็เจา้ของพอ่พนัธุ์)

(ลายเซน็เจา้ของแมพ่นัธุ์)

(TCC Registration Number)
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