
 
เวบ็ไซต ์www.rotary.org โฉมใหม ่
ค าแนะน าในการลงทะเบียน (REGISTER) และ SIGN IN  
 
ก่อนทีจ่ะเขา้เวบ็ 
 
ฉันควรใช้ browser ใด? 
ใช ้browser รุน่ใหม ่เช่น Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer (IE) 9 หรอื 10 เพื่อเขา้เวบ็ไซตแ์ละ
ลงทะเบยีน (register) เราแนะน าเป็นอยา่งยิง่ใหท้่านอพัเกรด browser ทีม่อียูห่รอืตดิตัง้ browser ใหมท่ีม่อียู ่ 
จะไมส่ามารถใชเ้วบ็ไซตใ์หมน่ี้โดยการเปิดจาก Internet Explorer 8 หรอื browser รุน่เก่ากว่านี้ได ้ ท าไมล่ะ?  
เราไดล้งทุนทีจ่ะใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้ากทีสุ่ดกบัการใชก้บัโทรศพัทม์อืถอืและแทบเบลต็ (tablet) แทนการใชก้บั 
IE8 ทีก่ าลงัค่อยๆ เลกิไป  หากท่านใช ้Window XP กจ็ะไมส่ามารถ upgrade ไดส้งูกว่า IE8 ในกรณนีี้ เรา
แนะน าใหท้่านดาวน์โหลด Chrome หรอื Firefox ซึง่ดาวน์โหลดไดฟ้ร ี
 
“Compatibility view” คืออะไร? 
Compatibility view คอื การก าหนดค่า (setting) ส าหรบั IE หากท่านใช ้IE9 หรอื 10 และไดร้บัค าเตอืน 
‘compatibility view’ บนเวบ็ไซตข์องเรา  ท่านตอ้งเปลีย่นการก าหนดค่า global compatibility view  ดงันี้ จาก 
IE ไปที ่Tools  Compatibility View Settings และลบ (remove) Rotary.org ออกและลบเครือ่งหมาย  
จาก ‚Display all websites in Compatibility View‛ 
 
การลงทะเบยีนเขา้เวบ็ไซต์ 
 
ใครบ้างท่ีควรลงทะเบียน? 
ทุกคนตอ้งลงทะเบยีนเวบ็ไซตใ์หม ่Rotary.org ผูท้ีเ่คยใช ้Member Access อยูแ่ลว้ สามารถลงทะเบยีนซ ้าใหม่
โดยใช ้user ID เดมิ  เพราะเหตุใด? เราไดป้รบัปรงุระบบความปลอดภยัและความยดืหยุน่ในบทบาทหน้าที่
ต่างๆ บนเวบ็ไซตใ์หม ่แต่นัน่ท าใหทุ้กคนตอ้งสรา้งบญัชใีหม ่(create account) หรอืลงทะเบยีนใหมอ่กีครัง้หนึ่ง 
(re-register)  
 
ฉันจะลงทะเบียนได้อย่างไร? 
 

1. เปิด browser รุน่ใหมข่ึน้มา 
 ค าแนะน า: เราแนะน า Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer 9 หรอื 10   browser เก่าเช่น IE8 จะ

ใชง้านกบัเวบ็ใหมไ่มไ่ด้ 
 

2.  เขา้เวบ็ไซตไ์ปที ่My Rotary ที ่http://www.rotary.org/myrotary และคลิก้ลิง้คท์ี ่Register  
 

3.  ท าตามขัน้ตอนทีบ่อกไวเ้พื่อเริม่การลงทะเบยีน 
 ค าแนะน า: ใส่ “ชือ่สโมสร – Club Name” และรายละเอยีดอืน่ๆ ทีจ่ะช่วยใหเ้ราเปรยีบเทยีบรายละเอยีด

ของท่านกบัระเบยีนสโมสรของท่าน 



 
4.  ท่านจะไดร้บัอเีมลพรอ้มกบัลิง้คท์ีป่ลอดภยั – คลิก้ทีล่ ิง้คเ์พื่อ activate บญัชขีองท่าน 
 ค าแนะน า: หากท่านมปีญัหาเกีย่วกบั browser หลงัจากทีค่ลิ้กลิ้งค ์ใหล้องใช ้browser อืน่ทีแ่นะน า จาก

อเีมลทีไ่ดร้บัใหค้ลิ้กขวาทีล่ ิ้งค ์“Activate your account” เพือ่คดัลอก (copy) และน าไปวาง (paste) บน 
address bar บนหน้าของ browser ใหม่ 

 
5.  สรา้งพาสเวริด์ (password) ทีต่อ้งมตีวัอกัษร 8 ตวั โดยอยา่งน้อยตอ้งม ีตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัใหญ่ 

(uppercase) 1 ตวั และตวัเลก็ (lowercase) 1 ตวั และตวัเลข 1 ตวั  ค าตอบส าหรบัค าถามเพื่อความ
ปลอดภยัตอ้งมตีวัอกัษรอยา่งน้อย 4 ตวั 

 
6.  สรา้งบญัชชีื่อของท่าน 
 ค าแนะน า: ทางเลอืกส าหรบั “Remember Me” ควรท าเครือ่งหมายเอาไวเ้พือ่การ SIGN IN เมือ่ท่าน

กลบัมาใชเ้วบ็อกี 
 
ฉันจะ Sign in ได้อย่างไร? 

1.  ไปทีห่น้า sign in ตามลิง้ค ์http://www.rotary.org/myrotary/user/login  
2.  ใส่ email และ password 
3.  คลิก้ที ่SIGN IN 
 ค าแนะน า: เมือ่ sign in แลว้  ใหค้ลิ้กทีช่ือ่ของท่านดา้นบนของหน้า (page) ใดๆ กต็ามเพือ่ไปสู่เมนู Your 

Profile 
 
ฉันจะ Sign out ได้อย่างไร? 

1.  ไปที ่your profile ที ่http://www.rotary.org/myrotary/en/user/profile/edit 
 ค าแนะน า: คลิ้กทีช่ือ่ของท่านดา้นบนของหน้า (page) ใดๆ กต็ามเพือ่ไปสู่เมนู your profile 
2.  คลิก้ที ่‚SIGN OUT‛ (แทบสุดทา้ย) 

 
ฉันจะก าหนด password ใหม่ได้อย่างไร? 

1.  ไปที ่sign-in ตามลิง้ค ์http://www.rotary.org/myrotary/en/user/email-password 
 ค าแนะน า: เป็นลิ้งคจ์าก your profile 
2.  ใตค้ าว่า ‚Password‛ ใหค้ลิก้ค าว่า ‚Reset‛ 
3.  ใส่ password เดมิทีม่อียูแ่ลว้ กด enter แลว้ยนืยนั password ใหม ่
 ค าแนะน า: Password ตอ้งมอียา่งน้อยทีสุ่ด 8 ตวั โดยตอ้งมตีวัอกัษรภาษาองักฤษใหญ่ (uppercase) 1 

ตวั และตวัเลก็ (lowercase) 1 ตวั และตวัเลข 1 ตวั 
 

ฉันจะเปล่ียนแปลงหรือค้นหาอีเมลท่ีใช้ sign-in ได้อย่างไร? 
 กรอกแบบฟอรม์ Contact Us โดยใชล้ิง้ค ์http://www.rotary.org/myrotary/en/contact 
 ค าแนะน า: จะเป็นระบบอตัโนมตัใินเรว็ๆ นี้ 


