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วิธีปรบัปรงุข้อมลูของสโมสรโรทาแรคทใ์ห้เป็นปัจจบุนั   
(How to Update Rotaract Club Information) 
 
เมื่อตอ้งการรูส้ถานภาพของสโมสรโรทาแรคท์แต่ละสโมสรในภาค ท่านสามารถหาขอ้มลูทัง้หมดไดใ้นทีเ่ดยีวอย่าง
งา่ย ๆ 

• โรแทเรยีนทุกคนสามารถเขา้ถงึรายชื่อสโมสรโรทาแรคทผ์่าน Rotary Club Central โดยไปทีโ่ฮมเพจของ 
Rotary Club Central และเลอืก Reports จากเมนูทางซา้ยมอื 

• ผูแ้ทนโรทาแรคท์ภาคซึ่งถูกเพิม่ชื่อในฐานขอ้มลูของโรตารแีลว้ สามารถเขา้ถงึรายงานนี้ไดเ้ช่นกนั โดยไปที่ 
My Rotary >> Club and District Administration และเลอืก Reports 

 

การปรบัปรงุข้อมูลให้เป็นปัจจบุนัส าหรบัสโมสรท่ีแอค็ทีฟ หรอืเพื่อฟ้ืนฟสูโมสรท่ีถกู
ระงบัชัว่คราว (Updating Data for an Active Club or Reactivating a Suspended 
One) 
นายกสโมสรโรทาแรคทจ์ะตอ้งปรบัปรุงขอ้มลูของสโมสรและสมาชกิใหเ้ป็นปัจจุบนัภายในวนัท่ี 30 มิถนุายนของ
ทุกปี 
 
ท่านสามารถรายงานขอ้มลูของสโมสรและสมาชกิของสโมสรโรทาแรคท์ที่แอค็ทฟีหรอืถูกระงบัชัว่คราวไดผ้่าน  
My Rotary หรอืผูข้ายระบบ Date integration ทีเ่ขา้ร่วม 
 
ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้จะไม่เปลีย่นแปลงสถานภาพของสโมสรทีส่ ิน้สุดสมาชกิภาพแลว้ (Terminated) หรอืสโมสรทีไ่ม่
อยู่ในบนัทกึขอ้มลูของโรตารไีด้ 
 
การปรบัข้อมูลให้เป็นปัจจุบนัผ่าน My Rotary 
 
นายกและทีป่รกึษาของสโมสรโรทาแรคท์ และเจา้หน้าทีข่องสโมสรอุปถมัภ์ทีไ่ดร้ายงานชื่อต่อโรตารสีากลแลว้
สามารถปรบัปรุงสมาชกิภาพและขอ้มลูการตดิต่อโดยทัว่ไปของสโมสรโรทาแรคทไ์ดโ้ดยผ่านบญัช ีMy Rotary ดงันี้ 
1. ลงชื่อเขา้ใช ้My Rotary 
2. ไปทีแ่ทป Member Center คน้หา Resources & reference  แลว้เลอืก Club & District Administration 
3. ภายใตแ้ทป Club Administration เลอืก Manage My Club 
4. ไปทีส่ว่นของ Rotaract ซึง่ท่านจะเหน็ลงิค ์Add, edit or remove Rotaract club member  เพือ่ทีจ่ะเพ่ิม 

แก้ไขหรือลบช่ือเจ้าหน้าท่ีสโมสรโรทาแรคท์ และเพื่อปรบัข้อมูลให้เป็นปัจจบุนั 

https://my.rotary.org/secure/application/516
https://my.rotary.org/en/manage/club-district-administration
https://my.rotary.org/en/
https://my.rotary.org/en/
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ค าแนะน าในการปรบัปรุงขอ้มลูของสมาชกิและสโมสรใหเ้ป็นปัจจุบนัมดีงัต่อไปนี้ 

• บุคคลผูน้ัน้จะตอ้งมรีายชื่ออยู่ในฐานขอ้มลูของโรตารวี่าเป็นสมาชกิของสโมสรโรทาแรคท ์ก่อนทีท่่านจะ
แต่งตัง้ใหเ้ป็นนายกสโมสรโรทาแรคท์  ในการเพิม่ชื่อบุคคลเป็นสมาชกิสโมสร ใหเ้ลอืกเมนู Add, edit or 
remove Rotaract Club Member 

• สมาชกิสโมสรโรทาแรคทส์ามารถรายงานสมาชกิภาพต่อโรตารไีดโ้ดยการสรา้งบญัช ีMy Rotary นายก
สโมสรโรทาแรคท ์ทีป่รกึษา และเจา้หน้าทีข่องสโมสรอุปถมัภส์ามารถเพิม่ชื่อโรทาแรคทท์ีล่งทะเบยีนแลว้
เขา้ในรายชื่อสมาชกิสโมสรได ้

• เมื่อท่านปรบัทีอ่ยู่ของสถานทีป่ระชุมสโมสรใหเ้ป็นปัจจุบนัแลว้ จะท าใหท้ีต่ ัง้ของสโมสรถูกรวมอยู่ใน Club 
Finder ซึง่ท าใหค้น้หาสโมสรได้ 

 
หากท่านมปัีญหาในการเพิม่ชื่อสมาชกิ ใหส้ง่อเีมลไปที ่data@rotary.org เพือ่ขอความช่วยเหลอื  หากไม่สามารถ
ลงชื่อเขา้ใช ้My Rotary ได ้ใหส้ง่อเีมลไปที ่rotarysupportcenter@rotary.org หรอืส านกังานระหว่างประเทศใน
ภูมภิาคของท่าน 
 
การปรบัปรงุข้อมูลให้เป็นปัจจุบนัผ่านระบบการจดัการของสโมสร (Club Management System) 
 
ผูข้ายระบบการจดัการสโมสร (Club Management System) ทีไ่ดร้บัลขิสทิธิจ์ากโรตารสีามารถจดัการขอ้มลูของ
สโมสรโรทาแรคทไ์ดแ้ลว้ในปัจจุบนันี้ ผูข้ายทีม่สีว่นร่วมเหล่านี้สามารถอพัเกรดระบบเพือ่เพิม่ศกัยภาพในเรื่องนี้  
ซึง่ท าใหส้โมสรโรทาแรคทส์ามารถใชร้ะบบการจดัการสโมสรเพือ่จดัการขอ้มลูเกีย่วกบัสมาชกิภาพและใสช่ื่อนายก
สโมสรได ้ ตดิต่อขอความช่วยเหลอืไดท้ี ่data@rotary.org  
 
การรบัรองสโมสรท่ีไม่อยู่ในรายช่ือหรือสโมสรท่ีอยูใ่นรายช่ือสโมสรส้ินสดุสมาชิก
ภาพแล้ว (Certifying Unlisted Clubs or Clubs Listed as Terminated) 
สโมสรโรทาแรคท์ทีไ่มอ่ยู่ในฐานขอ้มลูของโรตาร ีหรอือยู่ในรายชื่อสโมสรซึง่สิน้สุดสมาชกิภาพแลว้ จะตอ้งไดร้บั
การรบัรองจากโรตาร ีโดยจะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. กรอกแบบฟอรม์การรบัรองสโมสรโรทาแรคท ์(Rotaract Club Certification Form) บนัทกึวนัทีก่่อตัง้ใน
ทอ้งถิน่เพือ่ใหรู้ป้ระวตัขิองสโมสร 

2. ช าระค่าธรรมเนียมการรบัรอง 50 เหรยีญ โดยตดิต่อกบัผูแ้ทนการเงนิของโรตารสีากลของท่านเพือ่เลอืก
วธิกีารและค าแนะน าในการช าระเงนิ 

3. สง่แบบฟอรม์ทีก่รอกสมบูรณ์แลว้ไปยงั rotaract@rotary.org หรอืส านกังานระหว่างประเทศในภูมภิาคของ
ท่าน 

 

https://my.rotary.org/en/
https://my.rotary.org/en/club-search
https://my.rotary.org/en/club-search
mailto:data@rotary.org
mailto:rotarysupportcenter@rotary.org
https://www.rotary.org/en/about-rotary/our-leaders/international-offices
https://my.rotary.org/en/manage/community-marketplace/club-management-systems-website-vendors
mailto:data@rotary.org
https://my.rotary.org/en/contact/representatives
mailto:rotaract@rotary.org
https://www.rotary.org/en/about-rotary/our-leaders/international-offices
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การยบุเลิกสโมสรซ่ึงไม่แอค็ทีฟแล้วท่ีอยูใ่นรายช่ือสโมสรท่ีแอค็ทีฟหรือถกูระงบั
ชัว่คราว (Terminating Inactive Clubs Listed as Active or Suspended) 
การยุบเลกิสโมสรทีไ่ม่แอค็ทฟีแลว้ ใหต้ดิตอ่ที่อเีมล rotaract@rotary.org หรอืส านกังานระหว่างประเทศในภูมภิาค
ของท่าน   
 
การเปล่ียนแปลงหรอืการยกเลิกการอปุถมัภส์โมสร (Changing or Removing the 
Sponsorship of a Club) 
ตอ้งพจิารณานโยบายของโรตารทีีเ่กีย่วกบัโรทาแรคท ์ในการเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิการอุปถมัภส์โมสรโรทาแรคท ์ 
จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ Rotaract Club Change of Sponsorship Form ใหส้มบูรณ์และสง่อเีมลไปยงั 
rotaract@rotary.org หรอืส านกังานระหว่างประเทศในภูมภิาคของท่าน  
 

การเปล่ียนช่ือสโมสรหรือฐานท่ีตัง้ของสโมสร (Changing a Club Name of Basse) 
ในการเปลีย่นแปลงสโมสรทีอ่ยู่ในชุมชน (Community-Based) ไปเป็นสโมสรทีอ่ยู่ในมหาวทิยาลยั (University-
Based) หรอืเปลีย่นแปลงจากสโมสรในมหาวทิยาลยัเป็นสโมสรในชุมชน หรอืเปลีย่นชื่อสโมสรโรทาแรคท ์ใหส้ง่ค า
ขอไปที ่rotaract@rotary.org หรอืส านกังานระหว่างประเทศในภูมภิาคของท่าน  และสง่ส าเนาใหน้ายกสโมสร 
โรทาแรคท ์ทีป่รกึษาโรทาแรคทแ์ละนายกสโมสรโรตารทีีอุ่ปถมัภ ์(หากม)ี รวมทัง้ผูน้ าโรทาแรคท์ภาค 
 

ค าถาม? 
หากมคี าถามใหต้ดิต่อ rotaract@rotary.org หรอืส านกังานระหว่างประเทศในภูมภิาคของท่าน 
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