
วิธีเสนอชื่อ
สมาชิกใหม่
ง่ายพอๆ กับนับเลข 1 • 2 • 3!

ส่วนที่ 2 (กรอกโดยผู้เสนอแนะหลังจากที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติ) 

ข้าพเจ้าขอยืนยันโดยหนังสือฉบับนี้ว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกสามัญ จากการที่มีสถานภาพในปัจจุบันหรืออดีต เป็นผู้นำทาง
ธุรกิจ วิชาชีพหรือชุมชน และโดยการมีสถานที่ประกอบธุรกิจหรือที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ในอาณาเขตของสโมสรหรือบริเวณใกล้เคียง

ข้าพเจ้าเข้าใจว่า หากได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกแล้ว ข้าพเจ้ามีหน้าที่จะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโรตารีให้เป็นเยี่ยงอย่าง ในการ
ติดต่อต่างๆ หรือกิจกรรมประจำวันของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะยึดมั่นในธรรมนูญของโรตารีสากลและของสโมสร ข้าพเจ้าจะยินยอม
ชำระค่าบำรุงการเข้าเป็นสมาชิกใหม่ และค่าบำรุงรายปีตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสโมสร ข้าพเจ้าอนุญาตไว้ ณ ที่นี้ให้สโมสร
ประกาศชื่อ และประเภทอาชีพที่เสนอของข้าพเจ้าให้สมาชิกอื่นๆ ได้ทราบ

 
ลายมือชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ วันที่ 

กรอกโดยเจ้าหน้าที่สโมสร

ขั้นตอนที่ 3 
สนุกสนานไปกับสโมสรโรตารี
ที่มีความหลากหลายและรุ่งเรือง!

บันทึกการเสนอแนะ  วันที่
เลขานุการสโมสรได้รับการเสนอชื่อ:  

ติดต่อกับสโมสรโรตารีเดิมแล้ว (หากเคยเป็นโรแทเรียน):
   มีคุณสมบัติครบถ้วน    คุณสมบัติไม่ครบถ้วน

เสนอคณะกรรมการสมาชิกภาพ:  

ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ:  
   เห็นชอบ   ไม่เห็นชอบ

ส่งให้คณะกรรมการบริหาร: 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร: 
   เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ

เสนอสโมสร:  
  (หากมีการคัดค้าน คณะกรรมการบริหาร 

ควรแจ้งในการประชุมครั้งต่อไป)

คณะกรรมการบริหารเห็นชอบครั้งสุดท้าย: 

สนเทศโรตารี: 

ลงนามและชำระค่าสมัคร:  

รับเป็นสมาชิก:  

เพิ่มชื่อในระบบ Member Access:  

ประเภทอาชีพ: 

หากเป็นโรแทเรียนเก่า ระบุรายละเอียดของสโมสรก่อนหน้านี้:

 ชื่อสโมสร: 

 หมายเลขภาค: 

 หมายเลขสโมสร*: 

 วันที่: 
 ตั้งแต่ ถึง

 หมายเลขสมาชิกของโรตารี*:  

*หากไม่แน่ใจหมายเลข โปรดติดต่อผู้แทนฝ่ายสนับสนุนสโมสรและภาคของท่าน 
หาข้อมูลการติดต่อได้ที่ www.rotary.org.

หากเคยเป็นผู้ร่วมโปรแกรมของโรตารีสากล 
หรือศิษย์เก่ามูลนิธิโรตารี ระบุชื่อและวันที่ร่วมโปรแกรม:

ชื่อพี่เลี้ยงที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยในการปฐมนิเทศ: 

การบอกรับนิตยสารโรตารี: 
 The Rotarian 
 นิตยสารโรตารีประเทศไทย

Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
www.rotary.org

254-TH—810 (709)

กรอกแบบฟอร์มการแนะนำสมาชิก (Membership Referral Form) ที่ 

w w w . r o t a r y . o r g / m e m b e r s h i p r e f e r r a l 
เพื่อแนะนำเพื่อน สมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลอื่น

ที่มีคุณสมบัติ เพื่อให้เป็นสมาชิกที่คาดหวังในสโมสรอื่นที่มิใช่สโมสร

ของท่านเอง

มาร่วมแสดงความพึงใจ 

ในโรตารี!
แนะนำสมาชิก!
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ขั้นตอนที่ 1 
เชื่อมโยงกับชุมชน 
การเสนอชื่อสมาชิกใหม่เป็นสิ่งสำคัญต่อการที่โรตารีจะบรรลุ
เป้าหมายในการบริการชุมชนและบริการระหว่างประเทศ ใน
ฐานะที่เป็นโรแทเรียน ท่านมีความรับผิดชอบเบื้องต้นอย่าง
หนึ่ง คือ ช่วยบ่งชี้และเสนอชื่อสมาชิกใหม่ พิจารณาแนวทาง
เหล่านี้ในการหาโรแทเรียนในอนาคต:
• ติดเข็มโรตารีเพื่อใช้เริ่มต้นการสนทนาถึงการมีส่วนเกี่ยว
ข้องกับโรตารีของท่าน

• แบ่งปันเรื่องราวโครงการที่ให้แรงบันดาลใจของสโมสรกับ
เพื่อนร่วมงาน มิตรสหาย และคนรู้จัก

• มอบเอกสารพื้นฐานโรตารี (Rotary Basics - 595-EN) แผ่น
พับนี่คือโรตารี (This Is Rotary - 001-EN) และโรตารีคือ
อะไร? (What’s Rotary? - 419-EN) ให้แก่สมาชิกที่คาดหวัง 
สิ่งพิมพ์เหล่านี้หาได้จาก shop.rotary.org รายการสิ่งพิมพ์
ของโรตารี (RI Catalog) หรือสำนักงานระหว่างประเทศของ
ท่าน

• เชิญมิตรสหายและเพื่อนร่วมงานไปร่วมประชุมประจำ
สัปดาห์ของโรตารี

• มอบแผ่นพับข้อมูลที่สรุปประวัติสโมสรและโครงการบำเพ็ญ
ประโยชน์ รวมทั้งกิจกรรมทางสังคมที่ผ่านพ้นไปเมื่อเร็วๆ 
นี้

• ขอให้สมาชิกที่คาดหวังมาร่วมกิจกรรมของสโมสรหรือ
โครงการบำเพ็ญประโยชน์

• ส่งเสริมให้สมาชิกที่คาดหวังท่องเว็บไซต์ของโรตารีสากล ดู
วีดิโอสมาชิกภาพและกรอกแบบฟอร์มสมาชิกที่คาดหวัง 
(www.rotary.org/membershipreferral)

เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.rotary.org เพื่อตรวจสอบข่าวสาร วีดิโอ 
และเอกสารล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาสมาชิกภาพ

ขั้นตอนที่ 2 
กรอกเอกสารให้ครบถ้วน
เมื่อสมาชิกที่คาดหวังแสดงความสนใจที่จะเป็นสมาชิก:
• กรอกแบบฟอร์มการเสนอชื่อสมาชิกส่วนที่ 1 และส่งให้เลขา-
นุการสโมสรเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร โปรดจำไว้ว่า: 
ไม่ควรแจ้งให้สมาชิกที่คาดหวังทราบถึงการเสนอชื่อ จน
กว่าจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

• คอยใหเ้ลขานกุารสโมสรแจง้ผลการพจิารณาของคณะกรรมการ
บริหาร ซึ่งควรจะทราบได้ภายใน 30 วันหลังการเสนอชื่อ

หมายเหตุ: หากคณะกรรมการบริหารของสโมสรไม่อนุมัติ โปรดพูดคุย
กับเลขานุการหรือคณะกรรมการบริหารของสโมสรเกี่ยวกับขั้นตอน
ต่อไป
หลังจากที่คณะกรรมการบริหารสโมสรอนุมัติรับผู้สมัคร:
• จัดเตรียมการสนเทศโรตารีให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือขอให้
สโมสรจัดเตรียมให้ 

• ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกและลงนามในแบบฟอร์มส่วน
ที่ 2 และส่งแบบฟอร์มให้แก่เลขานุการสโมสร

• ประกาศชื่อและประเภทอาชีพของสมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้สมาชิกสโมสรทราบ ข้อบังคับเสนอแนะของสโมสรให้เวลา
แก่สมาชิกสโมสรในการพิจารณาและยื่นคัดค้านได้ภายใน 7 
วัน 

• หากไมม่กีารคัดค้าน ผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่จะเปน็โรแทเรยีนเมือ่
ชำระค่าสมาชิกแรกเข้า

• เลขานุการสโมสรหรือนายกสโมสรแจ้งชื่อสมาชิกใหม่ไปยัง
โรตารีสากลทันที โดยผ่านเมนู Member Access บนเว็บไซต์ 
www.rotary.org 

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็นสมาชิก โปรดดู
คู่มือปฏิบัติการ (Manual of Procedure - 035EN), ธรรมนูญของ
โรตารีสากล มาตรา 5, ข้อบังคับโรตารีสากล มาตรา 4 และธรรมนูญ
มาตรฐานของสโมสรโรตารี มาตรา 7 และ 8 ซึ่งทั้งหมดหาดูได้ที่ 
www.rotary.org

แบบฟอร์มการเสนอชื่อสมาชิก 

ส่วนที่ 1 (กรอกโดยผู้เสนอชื่อและส่งให้เลขานุการสโมสร)

ข้าพเจ้าขอเสนอ:
คำนำหน้าชื่อ:  

ชื่อและนามสกุล: 

ที่อยู่ทางไปรษณีย์: 

หมายเลขโทรศัพท์ (ระบุรหัสพื้นที่ด้วย) หมายเลขโทรสาร (ระบุรหัสพื้นที่ด้วย)

 บ้าน:  

 ที่ทำงาน:  

 มือถือ/อื่นๆ:  

อีเมล:  บ้าน  ที่ทำงาน 

ประเภทอาชีพที่ได้รับการเสนอ: 

หากกลับเข้ามาใหม่หรือเคยเป็นโรแทเรียน โปรดระบุรายละเอียดของสโมสรล่าสุด:

 ชื่อสโมสรก่อนหน้านี้: 

 วันที่:  หมายเลขสมาชิกโรตารีก่อนหน้านี้: 
 ตั้งแต่ ถึง 

 เป็นโรแทเรียนก่อนหน้านี้ (หนึ่งปีหรือน้อยกว่า):  ใช่  ไม่ใช่ 

หากเป็นผู้เคยร่วมโปรแกรมของโรตารีสากลหรือศิษย์เก่ามูลนิธิโรตารี โปรดระบุชื่อและวันที่ร่วมโปรแกรม:

กิจกรรมต่างๆ ที่อาจช่วยในการพิจารณาความเหมาะสมในการเป็นโรแทเรียน: 

 
ลายมือชื่อผู้เสนอแนะ วันที ่

การนำพาผู้นำทางธุรกิจและวิชาชีพที่มีคุณสมบัติ มีความสนใจ
และคำมั่นที่จะดำเนินพันธกิจของโรตารีมาสู่สโมสร เป็นการ
ช่วยสโมสรในเรื่องสมาชิกภาพ  ท่านและมิตรโรแทเรียน
สามารถช่วยสโมสรให้มีผู้แทนทางธุรกิจและวิชาชีพในชุมชน
ของท่านให้มากที่สุดได้ 

ใช้แบบฟอร์มที่อยู่ในชุดเอกสารนี้เพื่อเสนอชื่อสมาชิกใหม่ ท่าน
จะทำให้สโมสรของท่านเข้มแข็ง เติบโต รวมทั้งมีอายุยืนนาน

โปรดลงมือทำในวันนี้!
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