
เข้าใจเก่ียวกบัคะแนนการยกย่องของมลูนิธิ 
(Understanding Foundation Recognition Points [FRP]) 

 

 
คะแนนการยกย่อง (FRP) คืออะไร? และมีการสะสมอย่างไร? 
ผูบ้รจิาคเงนิใหม้ลูนิธโิรตารเีพือ่กองทุนประจาํปี (Annual Fund) หรอืโปลโิอพลสั (PolioPlus) หรอืเป็นสว่นหน่ึงของผูอุ้ปถมัภท์ุน
สนบัสนุนของมลูนิธ ิ(Foundation Grant) จะไดร้บั FRP  ผูบ้รจิาคจะไดร้บั FRP หน่ึงคะแนนสาํหรบัทุกๆ เหรยีญทีบ่รจิาคให้
กองทุนเหลา่นัน้  แต่การบรจิาคใหก้องทุนถาวร (Permanent Fund) จะไมน่บัเป็น FRP 

ผูบ้รจิาคสามารถมอบ FRP ใหแ้ก่ผูอ้ื่นเพือ่ชว่ยใหพ้วกเขาเป็นหรอืเสนอชือ่ใหพ้วกเขาเป็น พอล แฮรสิ เฟลโลว ์(PHF) หรอืผู้
บรจิาค พอล แฮรสิ เฟลโลว ์หลายครัง้ (Multiple Paul Harris Fellow)FRP เป็นของผูท้ีบ่รจิาคดว้ยตนเองไปตลอดชวีติหรอื
จนกวา่ผูบ้รจิาคจะใชค้ะแนนเหลา่นัน้ (คูค่รองหมา้ยของผูบ้รจิาคกติตมิศกัดิ ์[Major Donor] อาจจะใชค้ะแนนเหลา่นัน้ได)้ 

จะโอน FRP ได้อย่างไร? 
ในการโอนคะแนนแต่ละครัง้ตอ้งทาํอยา่งน้อย 100 คะแนน  และตอ้งลงนามรบัรองเมือ่กรอกแบบฟอรม์ Recognition and 
Transfer Request 

 ผูบ้รจิาคแต่ละรายเป็นผูม้อีาํนาจในการโอน FRP จากบญัชขีองตน 
 นายกสโมสรเป็นผูม้อีาํนาจในการโอน FRP จากบญัชขีองสโมสร 
 ผูว้า่การภาคเป็นผูม้อีาํนาจในการโอน FRP จากบญัชขีองภาค 

ไมส่ามารถโอน FRP จากบุคคลใหแ้ก่สโมสรหรอืภาคได ้

จะสามารถโอน FRP ของโรแทเรียนท่ีเสียชีวิตแล้วได้หรือไม?่ 
ไมไ่ด ้  FRP ของโรแทเรยีนทีเ่สยีชวีติแลว้จะหมดอายุลง นอกเสยีจากวา่ผูเ้สยีชวีติเป็นผูบ้รจิาคกติตมิศกัดิ ์(MajorDonor) ใน
กรณีน้ี คูค่รอง/พารท์เนอร ์เป็นผูจ้ดัการ FRP ไปตลอดชวีติ 

บริษทัห้างร้าน หรือองคก์รสามารถเป็น PHF หรือไม?่ 
ไมไ่ด ้  PHF จะมอบใหแ้ก่บุคคลเทา่นัน้  อยา่งไรกต็าม บรษิทัหา้งรา้นหรอืองคก์รต่างๆ จะไดร้บัประกาศนียบตัรแสดงความ
ขอบคุณ (Certificate of Appreciation) เพือ่เป็นการยกยอ่งเมือ่บรจิาคเงนิ 1,000 เหรยีญหรอืมากกวา่ 

ผูท่ี้เสียชีวิตไปแล้วสามารถเป็น PHF ได้หรือไม่? 
ได ้  ผูบ้รจิาคสามารถยกยอ่งผูท้ีเ่สยีชวีติไปแลว้ไดโ้ดยการขอรบั PHF เพือ่เป็นอนุสรณ์ (Memorial Paul Harris Fellow) 

FRP ถกูนับเป็นส่วนหน่ึงไปสู่การยกย่องเป็นเมเจอรโ์ดนเนอรห์รือไม?่ 
ไมใ่ช ่  เฉพาะการบรจิาคเงนิดว้ยตนเองทีเ่พิม่ขึน้ๆ เทา่นัน้ทีจ่ะนบัไปสูก่ารยกยอ่งเป็นเมเจอรโ์ดนเนอร ์

จะติดตาม FRP ได้จากรายงานใด? 
ผูนํ้าสโมสรและภาคของทา่นสามารถด ูClubRecognitionSummary(สรุปการยกยอ่งของสโมสร) ทีใ่หร้ายละเอยีดจาํนวนเงนิที่
ไดร้บั FRPระดบั PHFในปจัจุบนั และวนัทีซ่ึง่บรรลุระดบั PHF นัน้ๆผา่นระบบ My Rotary(ที ่www.rotary.org) 

ดปูระวตักิารบรจิาคเงนิของตนเอง จาํนวนทีร่บัการยกยอ่ง (Recognition amount)และ FRPทีม่อียูไ่ดท้ีM่yRotary ทา่นสามารถ
ขอสาํเนารายงานประวตัขิองผูบ้รจิาค (DonorHistoryReport)ไดจ้ากมลูนิธ ิโดยอเีมลไปที ่contact.center@rotary.org  



ใน CRS อะไรคือความแตกต่างระหว่างจาํนวน (เงิน) ท่ีได้รบัการยกยอ่ง (Recognition Amount) กบั FRP ท่ีมีอยู่? 
Recognition amountแสดงถงึการยกยอ่งเป็น PHF ทีบุ่คคลไดส้ะสมขึน้มาจากการบรจิาคดว้ยตนเอง รวมกบั FRP ทัง้หมดที่
ไดร้บัจากบุคคลอืน่สโมสรหรอืภาค   FRP ทีร่บัมาจากผูอ้ื่นไมส่ามารถนํามานบัรวมไปสูก่ารยกยอ่งเป็นผูบ้รจิาคกติตมิศกัดิไ์ด ้ 
และจาํนวนสงูสดุทีจ่ะแสดงในCRS คอื 9,000(เครือ่งหมาย “+” แสดงวา่จาํนวนทีแ่ทจ้รงิมากกวา่คะแนนสงูสดุ 9,000 คะแนน) 

FRPท่ีมีอยู่ แสดงถงึคะแนนทีผู่บ้รจิาคไดร้วบรวมสะสมจากการบรจิาคเงนิทนัทดีว้ยตนเองใหแ้ก่มลูนิธ ิคะแนนทัง้หมดทีอ่ยูใ่น
รายการ สามารถโอนใหบุ้คคลอืน่เพือ่ชว่ยใหพ้วกเขาไดร้บัการยกยอ่งเป็นPHF 

สโมสรหรือภาคสามารถดคูะแนนการยกยอ่งใน CRSได้หรือไม?่ 
ได ้  สโมสรสามารถดคูะแนนการยกยอ่งใน CRSได ้

FRP ของภาค มอียูใ่นDonorHistoryReportและภาคอาจจะขอรายงานไดท้ีc่ontact.center@rotary.org 

จะใช้ FRP เพ่ือเพ่ิมการบริจาคเงินให้แก่มลูนิธิได้อย่างไร? 
การสมทบเงนิทีบ่รจิาคทนัทกีบั FRP อาจจะชว่ยใหส้โมสรของทา่นบรรลุหรอืไดม้ากกวา่เป้าหมายกองทุนโปรแกรมประจาํปี 
(APF)รวมทัง้บรรลุการยกยอ่งเป็น PHF 100%   

ในการพจิารณาวา่สโมสรของทา่นใกลจ้ะบรรลุสถานภาพ PHF100% แลว้หรอืไม ่ใหต้รวจสอบคะแนนการยกยอ่งของสมาชกิ
สามญัทัง้หมดใน CRSซึง่จะมรีายชือ่สมาชกิสามญัทัง้หมดของสโมสร 

ในการกาํหนดวา่ทา่นใกลจ้ะบรรลุเป้าหมาย APF หรอืยงั ใหด้ทูี ่Monthly Contribution Report 

โอกาสท่ีจะได้รบัการยกย่องด้วย FRP มีอะไรบา้ง? 

Paul Harris Fellow 
การยกยอ่งเป็น PHF เป็นการแสดงความขอบคุณผูท้ีบ่รจิาคเงนิทนัทหีรอืแบบสะสม (หรอืการ
บรจิาคในชือ่ผูอ้ื่น) เป็นเงนิ 1,000 เหรยีญสหรฐัหรอืมากกวา่ใหแ้ก่กองทุนประจาํปี  กองทุน
โปลโิอพลสัหรอืกองทุนโลก หรอืสว่นหน่ึงของการอุปถมัภท์ุนสนบัสนุนของมลูนิธ ิการยกยอ่ง
ประกอบดว้ยประกาศนียบตัรและเขม็  นอกจากน้ียงัมเีหรยีญ PHFทีส่ามารถสัง่ซือ้ไดท้ี ่
shop.rotary.org ในราคา 15 เหรยีญ  

ประกาศนียบตัรแสดงความขอบคณุ 
ในบางครัง้บางคราวผูบ้รจิาคเงนิ1,000 เหรยีญตอ้งการยกยอ่งบรษิทัหา้งรา้นหรอืองคก์าร 
เน่ืองจากการยกยอ่งเป็น PHF นัน้ใหเ้ฉพาะบุคคลเทา่นัน้ ในกรณน้ีีจงึจะมอบประกาศนียบตัร
แสดงความขอบคุณใหแ้ทน 

 

PHF ผูบ้ริจาคหลายครัง้ 
การยกยอ่งเป็น PHF ผูบ้รจิาคหลายครัง้ 
จะมอบใหแ้ก่การบรจิาคทีค่รบถงึระดบั 
1,000 เหรยีญต่อเน่ืองกนั (2,000 เหรยีญ 
3,000 เหรยีญ เป็นตน้)  การยกยอ่งจะ
ประกอบดว้ยเขม็ประดบัพลอยทีส่อดคลอ้ง
กบัระดบัการบรจิาคของผูร้บั 

2,000 - 2,999.99 เหรยีญ – พลอยสน้ํีาเงนิ 1 เมด็ 
3,000 - 3,999.99 เหรยีญ – พลอยสน้ํีาเงนิ 2 เมด็ 
4,000 - 4,999.99 เหรยีญ – พลอยสน้ํีาเงนิ 3 เมด็ 
5,000 - 5,999.99 เหรยีญ – พลอยสน้ํีาเงนิ 4 เมด็ 
6,000 - 6,999.99 เหรยีญ – พลอยสน้ํีาเงนิ 5 เมด็ 
7,000 - 7,999.99 เหรยีญ – พลอยสแีดง 1 เมด็ 
8,000 - 8,999.99 เหรยีญ – พลอยสแีดง 2 เมด็ 
9,000 - 9,999.99 เหรยีญ – พลอยสแีดง 3 เมด็ 

 

 
สอบถามเพิม่เตมิที ่contact.center@rotary.org 
 


