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ยุวธรรมทูต (Holy Childhood) 
ประวัติความเปนมา 
ยุวธรรมทูตในประเทศไทย 
ประเทศไทยไดเร่ิมงานยุวธรรมทูต ในป ค.ศ.1990 โดย คุณพอจําเนียร สันติสุขนิรันดร (ปจจุบันคือพระอัคร
สังฆราช อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง) ตั้งแตป ค.ศ.1990-1995 ในวาระท่ีทานรับผิดชอบเปนผูอํานวยการของ
สมณองคกรสนับสนุนงานแพรธรรมในประเทศไทย (Pontifical Mission Societies: PMS Thailand) สงผูแทนไป
สัมมนาและดูงานท่ีประเทศศรีลังกา วันท่ี 13-23 กุมภาพันธ ค.ศ.1995 จัดแปลเอกสารยุวธรรมทูตตาง ๆ ท่ีไดมาจาก
การไปสัมมนาและดูงาน เผยแพร และประชาสัมพันธไปยังสังฆมณฑล หนวยงาน โรงเรียน และคณะนักบวชตาง ๆ 
และไดจัดใหมีการประชุมเรื่องยุวธรรมทูตเปนครั้งแรกในปเดียวกัน การเริ่มตั้งกลุมยุวธรรมทูตในประเทศไทยครั้ง
นี้ไมไดรับการตอบรับเทาท่ีควร เนื่องจากการส่ือสารท่ีสรางความเขาใจผิดวาจะตั้งกลุมยุวธรรมทูตแทนกลุมอ่ืน ๆ 
 
ป ค.ศ.1995-1998 คุณพออดุลย คูรัตน เปนผูอํานวยการสมณองคกรสนับสนุนงานแพรธรรมในประเทศไทย 
(Pontifical Mission Societies: PMS Thailand) ประเทศไทยไดสงผูแทนเขารวมสัมมนา School Of Missionary 
Animators - Level I (SOMA I) จํานวน 7 คน ซ่ึงเปนการสัมมนาครั้งแรกในเอเชีย จัดขึ้นท่ีบานผูหวาน สามพราน จ.
นครปฐม ระหวางวันท่ี 21-27 กันยายน ค.ศ.1997 ผูแทนท่ีเขารวมสัมมนาไดพยายามทํางาน แบงปนและเผยแพรส่ิง
ท่ีไดรับจากการเขารวมสัมมนา  วันท่ี 20-26 กันยายน ค.ศ.1998 ไดเขารวมสัมมนา School Of Missionary 
Animators - Level II (SOMA II) ท่ีบานเขาเงียบเบธานี ตาไกไต ประเทศฟลิปปนส การสัมมนาท้ังสองครั้งนี้ มีผล
ทําใหงานยุวธรรมทูตของพระศาสนจักรในประเทศไทยเติบโตขึ้นในเวลาตอมา 
 
ป ค.ศ.1998-2009 คุณพอวีรศักดิ์ วนาโรจนสุวิช เปนผูอํานวยการสมณองคกรสนับสนุนงานแพรธรรมใน
ประเทศไทย (Pontifical Mission Societies: PMS Thailand) ไดจัดประชุม ผูรับผิดชอบงานแพรธรรมของแตละสังฆ
มณฑล เพ่ือสรางความรวมมือกันและสรางความเขาใจท่ีถูกตองใหกับกลุม และองคกรท่ีทํางานในดานการอภิบาล
เด็ก ในการจัดประชุมครั้งนี้ไดมีการตั้งทีมอบรมเคล่ือนท่ี จัดการสัมมนา School Of Missionary Animators Level I 
(SOMA I) ใหกับผูแทนจากทุกสังฆมณฑลในประเทศไทย คณะครูและผูรับผิดชอบหนวยงานเด็ก ท่ีบานผูหวาน 
สามพราน จ.นครปฐม ในวันท่ี 12-14 พฤศจิกายน ค.ศ.1999 ในการสัมมนาครั้งนี้เปนกาวสําคัญของงานยุวธรรมทูต
ในประเทศไทยท่ีไดเริ่มตนขึ้น ซ่ึงอาจเรียกวาอยางเปนทางการ 
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ทีมอบรมเคลื่อนที่จะออกไปจัดการอบรมใหสังฆมณฑลหรือหนวยงานท่ีพรอมจะเริ่มงาน ไดสงบุคลากรไปรวม
สัมมนาและศึกษาดูงานยุวธรรมทูตท่ีประเทศศรีลังกาอีกครั้ง 
เม่ือมีการจัดอบรมยุวธรรมทูตในวันท่ี 2-6 พฤศจิกายน 1999 วันท่ี 4-6 กรกฎาคม 2003 ไดสงผูแทนไปรวมงานยุวธ
รรมทูตท่ีจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือสรางความเขมแข็งและความเขาใจตอสมณองคกรยุวธรรมทูต พรอม ๆ 
กับการเผยแพรกลุมยุวธรรมทูต ไดรณรงคใหมีการบริจาคเงิน สวดภาวนา และทําพลีกรรมเพ่ืองานแพรธรรมกับ
เด็ก ๆ มากขึ้น 
 
ป ค.ศ.2005 ประเทศไทยไดสงผูแทนเยาวชนยุวธรรมทูต 2 คน และจิตตาภิบาล 2 คน ไปรวมงานเยาวชนโลกท่ี
ประเทศเยอรมัน ตลอดชวงเวลาท่ีคุณพอวีระศักดิ์ วนาโรจนสุวิช เปนผูอํานวยการ ไดจัดทีมอบรมเคล่ือนท่ี เพ่ือให
ความรูเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุมยุวธรรมทูตและใสจิตตารมณธรรมทูตในองคกรเด็กท่ีมีอยูแลว ซ่ึงถือไดวา เมล็ดพันธุ
ของยุวธรรมทูตไดถูกหวานไปยังสังฆมณฑลท้ัง 10 แหง รวมท้ังโรงเรียนในเครือเซนตปอล เดอ ชารต และเครือ
เซนตคาเบรียล ซ่ึงตอมาทุกโรงเรียนในเครือคณะเซนตปอล เดอ ชารต มีการจัดตั้งกลุมยุวธรรมทูตและมีกิจกรรมท่ี
กาวหนามากขึ้น ไดจัดแปลเอกสารของยุวธรรมทูตเปนจํานวนมาก เพ่ือเปนอุปกรณและเครื่องมือในการอบรม อีก
ท้ังยังจัดทําสือตาง ๆ เชน เทป ซีดีเพลงยุวธรรมทูต โปสเตอรเพ่ือการรณรงค  กางเขนสําหรับผูเขาเปนสมาชิกยุวธ
รรมทูต สายประคําธรรมทูต รูปปนพระเยซูกุมารองคอุปถัมภสมณองคกรยุวธรรมทูต  กระปุกออมสิน แปล
ภาพยนตร ซีดียามเม่ือดอกไมบาน ซ่ึงเปนประวัติและการตั้งกลุมยุวธรรมทูต จัดทําคูมืออบรมสําหรับคณะครูและ
ทีมงาน เพ่ือเปนเครื่องมือใชในการอบรมยุวธรรมทูตในแตละสัปดาห 
 
ป ค.ศ.2009 ถึงปจจุบัน คุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ เปนผูอํานวยการสมณองคกรสนับสนุนงานแพรธรรมใน
ประเทศไทย (Pontifical Mission Societies: PMS Thailand) คุณพอเนนงานดานการอบรมและการเผยแผจิตตารมณ
ยุวธรรมทูตไปตามกลุมตาง ๆ เปนตนในกลุมองคกรเด็ก ในบานเณร และคณะนักบวชตาง ๆ สังฆมณฑลใดท่ียังไม
มีการจัดตั้งกลุม คุณพอไดพยายามใหความชวยเหลือและสงเสริมใหมีการจัดตั้ง นอกจากนี้ ยังมีการจัดทํา ส่ือ
อุปกรณตาง ๆ  จัดพิมพคูมือ-สมณองคกรยุวธรรมทูต และมีการจัดแปลการตูนประวัติยุวธรรมทูต เรื่อง The 
Children Helping Children Story เปนภาษาไทย และจัดทําเว็ปไซต  www.missionarychildhood.com  เพ่ือ
ประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสาร และประสานงานยุวธรรมทูตในสังฆมณฑลตาง ๆ รวมท้ังของคณะนักบวชและ
โรงเรียนในประเทศไทย เพ่ือสงเสริมความเปนหนึ่งเดียวกันของพระศาสนจักรทองถ่ินและพระศาสนจักรสากล 
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ยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อยูในฝายงานธรรมทูตฯ ตั้งแตป ค.ศ.2010 เปนตนมา คุณพอเปโตร 
สมเกียรติ บุญอนันตบุตร  ผูอํานวยการสมณองคกรสนับสนุนงานแพรธรรมของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได
สงเสริมใหมีการอบรมจิตตารมณยุวธรรมทูตใหกับเด็ก ๆ ในโรงเรียนของสังฆมณฑล และไดขอความรวมมือจาก
คณะนักบวชดวย ฝายงานธรรมทูตฯ แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต และแผนกศาสนสัมพันธฯ รวมใน การ
ดําเนินงาน ดวยความรวมมือตาง ๆ เหลานี้ ทําใหงานยุวธรรมทูตในอัครสังฆมณฑล กาวไปไดอีกกาวหนึ่ง 
 
กิจกรรมในโครงการตาง ๆ ของยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
จุดประสงค 

1. เพ่ือฟนฟูจิตตารมณของกลุมยุวธรรมทูต สงเสริม สนับสนุนใหครูและนักเรียนไดเฉลิมฉลองวันยุวธรรม
ทูตรวมกัน เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณและไดรับกําลังใจ มีความภาคภูมิใจในการเปนยุวธรรมทูตมากขึน้ 
2. เพ่ืออบรมครูและนักเรียนไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานยุวธรรมทูต 
3. เพ่ือจัดตั้งกลุมยุวธรรมทูตในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลฯ เพ่ือเปนกิจกรรมท่ีนําใหบรรดาเด็ก ๆ มา
รวมตัวกันทําส่ิงดีตาง ๆ เปนการปลูกฝงการเปนคริสตชนท่ีดีแตเด็ก ๆ 

 
ก) กิจกรรมเฉลิมฉลองวันยุวธรรมทูต (วันสมโภชพระคริสตเจาสําแดงองค) 
งานชุมนุมยุวธรรมทูต 
วัตถุประสงค  เพ่ือเปนการรวมพลังสมาชิกยุวธรรมทูต รวมฉลองวันยุวธรรมทูต สงเสริมและสนับสนุนยุวธรรมทูต 
         ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ใหมีความเขมแข็งขึ้น 
          เพ่ือรณรงคใหเด็ก ๆ ไดมีจิตตารมณแหงความรัก รับใช และกาวหนาไปดวยกัน 
คร้ังที่ 1 วันอาทิตยท่ี 31 มกราคม 2010 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา คติพจน “สรางศิษยติดตามพระคริสตเจา” 
คร้ังที่ 2 วันอาทิตยท่ี 30 มกราคม 2011 ณ วัดนักบุญเปโตร คติพจน “เพื่อนชวยเพื่อน ชวนเพื่อนไปวัดทุกวัน
อาทิตย” 
คร้ังที่ 3 วันเสารท่ี 7 มกราคม 2012 ณ วัดแมพระฟาติมา ดินแดง คติพจน “อยากลัวที่จะเปนนักบุญ” 

คร้ังที่ 4 วันท่ี 26 มกราคม 2013 ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร คติพจน “อัครสาวก 12 องค คือรากฐานแหงความ
เช่ือของยุวธรรมทูต” 
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คร้ังที่ 5 วันเสารท่ี 23 พฤศจิกายน 2013 ณ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา คติพจน “ยุวธรรมทูต ความเช่ือตองไดรับ
การแบงปนออกไป” 

คร้ังที่ 6 วันเสารท่ี 17 มกราคม 2015 ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร คติพจน “ยุวธรรมทูต สวมใสพระคริสตเจา” 
 

ข) อบรมครูคาทอลิกในโรงเรียนเปนผูนํายุวธรรมทูต 
 วันท่ี 7 -  8 มิถุนายน  2013 ณ บานผูหวาน สามพราน 
 วันท่ี 22-23 กรกฎาคม 2013 ณ โรงเรียนสันติวิทยา อ.เมือง จ.เชียงราย 
 วันท่ี 6-7 มิถนายน 2014 ณ บานผูหวาน สามพราน 
  
ค) สรางเยาวชนคาทอลิกใหเปนผูนํายุวธรรมทูต  
 วันท่ี 21-22 มิถุนายน 2013 อบรมระดับมัธยมศึกษาตอนตน ณ บานสวนยอแซฟ สามพราน 
 วันท่ี 15-16 พฤศจิกายน 2013 อบรมระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ บานสวนยอแซฟ สามพราน 
 วันท่ี 27-28 มิถุนายน 2014 อบรมระดับประถมฯ ณ บานธารพระพร สามพราน  
 วันท่ี 20-21 มิถุนายน 2014 อบรมระดับมัธยมฯ ณ บานธารพระพร สามพราน 
 
ง) ยุวธรรทูตกับงานศาสนสัมพันธ 
 วันท่ี 6 – 8 กรกฎาคม 2012 อบรมระดับมัธยมศึกษาตอนตน ณ บานสวนยอแซฟ สามพราน 
 วันท่ี 23-25 สิงหาคม 2013 อบรมระดับมัธยมศึกษาตอนตน ณ บานสวนยอแซฟ สามพราน 
 วันท่ี 30-31 สิงหาคม 2013 อบรมระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ บานสวนยอแซฟ สามพราน 
 วันท่ี 25-27 กรกฎาคม 2014 ระดับประถมปท่ี 4-6  
 วันท่ี 18-20 กรกฎาคม 2014 ระดับมัธยมปท่ี 1-3  
 
ฉ) ยุวธรรมทูตกับเด็กอพยพยายถิ่น ณ ศูนยคาทอลิกสงเคราะห น.อันนา ทาจีน 
   วันท่ี 23 สิงหาคม 2013 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 วันท่ี 30 สิงหาคม 2013 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
 วันท่ี 23; 26 กันยายน 2013 อบรมจิตตารมณยุวธรรมทูตกับเด็กผูอพยพยายถ่ิน 
 วันท่ี 25 กรกฎาคม 2014 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
 วันท่ี 18 กรกฎาคม 2014 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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แนะนําองคกร PMS 
สมณองคกรสนับสนุนงานแพรธรรมของสันตะสํานัก 
 (Pontifical Mission Societies : PMS) 

สมณองคกรสนับสนุนงานแพรธรรมของสันตะสํานัก(PMS) มีองคกรท่ีชวยเหลืองานดาน
การแพรธรรม 4 องคกรดังนี ้
1.  สมณองคกรเผยแพร ความเชื่อ 
(Pontifical Society for the Propagation of Faith)  
       ผูกอตั้งคือ สตรีฆราวาสช่ือ มารี โปลิน จาริโก ในป 1822 โดยมีจุดประสงคเพ่ือปลุก
จิตสํานึก  และใหการสนับสนุน ในเรื่องของงาน แพรธรรมแกสังฆมณฑลตาง ๆในประเทศ

มิสซัง เปนตนงานดานการแพรธรรม เชน ใหการสนับสนุนครูคําสอน และงานท่ี เกี่ยวของกับการสอนคําสอน การ
สรางวัด การสงเสริมใหวัดแตละวัด ไดชวยเหลือกันและกัน ท้ังทางดานความรู บุคลากร   และวัสดุส่ิงของตาง ๆ 
สงเสริมใหแตละประเทศ จัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ เรื่องงานธรรมทูต และใหความ รวมมือกันในงาน
ธรรมทูตตลอดป เปนตนในเดือนตุลาคม ซ่ึงเปนวัน แพรธรรมสากล นอกจากนี้ ยังใหการ ชวยเหลือ พระสังฆราชท่ี
เกษียณอายุ ในประเทศมิสซังอีกดวย 
 

2. สมณองคกรนักบุญเปโตร อัครสาวก 
(Pontifical Society of Saint Peter Apostle)  
          กอตั้งโดย สตรีฆราวาส 2 ทาน คือ จันเนอะ และมารดาช่ือสเตฟานี บีการด ในป ค.ศ. 
1889 โดยมี จุดประสงค เพ่ือสนับสนุน กระแสเรียกการเปนพระสงฆ และนักบวช ดวยการ
สนับสนุน และชวยเหลือบานเณรเล็ก บานเณรใหญในประเทศมิสซัง สถานฝกอบรม 

นักบวชชายหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การฝกอบรม บรรดาสงฆพ้ืนเมือง 
 

3.  สมณองคกรยุวธรรมทูต 
(Pontifical  Society  of  the  Missionary Childhood)    
        ผูกอตั้งคือ พระสังฆราชชารลส เดอ ฟอรแบง เจนสัน ในป ค.ศ. 1843 โดยมี จุดประสงค
ท่ีจะปลุกจิตสํานึก เด็ก ๆ คาทอลิกทุกคน ใหอุทิศตัวเพ่ือ พระเยซูคริสตในการประกาศขาวดี 
ของพระองคไปยังเพ่ือน ๆ ทุกมุมโลก โดย....  " การมีความเช่ือศรัทธาท่ีลึกซ้ึง"การดําเนิน
ชีวติอยางซ่ือสัตยตามความเช่ือ "การแบงปนความเช่ือดวยความยินด ีสมณองคกรยุวธรรมทูต

จึงมีหนาท่ี ท่ีจะเตรียมเด็ก ๆ คาทอลิกทุกคน ใหมีความภูมิใจในความเช่ือศรัทธา ของตนเอง และพรอมท่ีจะ
แบงปน   ความเช่ือนี้ใหกับเพ่ือน ๆ ท่ีอยูรอบขาง สงเสริมใหเด็ก ๆ ไดสวดภาวนา เพ่ืองานแพรธรรมในท่ีตาง ๆ ให
เคารพผูอาวุโส และมีความคิด ท่ีจะเปนผูใหมากกวาผูรับ เปนการ ใหท้ังทางดานวัตถุส่ิงของ และทาง ดานความเช่ือ 
นําผูอ่ืนใหมารูจัก และรักพระเยซูเจา สมณองคกร ยุวธรรมทูตจึงใหสนับสนุนกิจกรรม ท่ีสงเสริมการพัฒนาชีวิต
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ของเด็กเล็ก และสงเคราะหเด็กยากไรท่ีมีอาย ุต่ํากวา 14 ป โดยมุงเนนในดาน ศาสนาและวัฒนธรรม  อีกท้ังสงเสริม 
เด็กคริสตชนใหเปนธรรมทูตของ พระคริสตเจา 
 
4. สมณองคกรสหพันธธรรมทูตของพระสงฆและนักบวช 
( Pontifical Missionary Union of Clegy)  

        มีคุณพอเปาโลมานนา สงฆคณะ PIME เปนผูกอตั้งในป 1917 มีจุดมุงหมายท่ีจะให
กําลังใจ บรรดาพระสงฆ-นักบวช ใหดํารงชีวิตม่ันคงในกระแสเรียก อีกท้ังมีจิตใจเปนธรรม
ทูตในพ้ืนท่ีท่ีทํางาน โดยถืออุดมคติวา "พระศาสนจักรท้ังหมดรวมใจกันทํางานแพรธรรม 
เพ่ือการกลับใจ ของคนท้ังโลก" องคกรนี้ไดพิมพหนังสือนิตยสารช่ือ "ออมนิส แตรรา" เพ่ือ
สงเสริมและประชาสัมพันธงานดานการแพรธรรมของสงฆ และนักบวชท่ัวโลก 

        ในป 1922 สันตะสํานักไดประกาศอยางเปนทางการใหหนวยงานท้ัง 4 หนวยงานดังกลาวเปนองคกรชวยเหลือ
งานแพรธรรมขององคสมเด็จประสันตะปาปา 
 
สมณองคกรเผยแพรความเชื่อ 
(Pontifical Society for the Propagation of the Faith) (Statute 6) 
         สมณองคกรเผยแพรความเช่ือ สํานึกวาการประกาศพระวรสารนั้น เหนืออ่ืนใดเปนการกระทําของพระจิต 
ประการแรกนั้นสนับสนุนสัตบุรุษใหสวดภาวนาและทําพลีกรรมเพ่ือการแพรธรรม โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
คือ 
         ก.  เ พ่ือสร างประชากรของพระเจาให มีความตระหนักถึงกระแสเรียกการเปนธรรมทูตท่ัวโลก   
         ข. เพ่ือใหความรูแกบรรดาคริสตชนในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและความตองการของพระศาสนจักรในดินแดนมิส
ซัง ตลอดจนการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร การแบงปนคุณคาของชีวิตฝายจิต การเปนประจักษพยานถึงความเปนน้าํ
หนึ่งอันเดียวกันในยามถูกทดลอง การใหความชวยเหลือทางดานมีศีลธรรมและดานวัตถุในยามทุกขยาก 
         ค.  เพ่ือเพ่ิมความชวยเหลือฝายจิตใจและทางดานวัตถุระหวางพระศาสนจักรทองถ่ิน ในความตั้งใจเปนพิเศษ
เ พ่ื อ แ ล ก เ ป ล่ี ย น บุ ค ล า ก ร ก า ร แ พ ร ธ ร ร ม ใ น มุ ม ม อ ง ข อ ง ก า ร ป ร ะ ก า ศ พ ร ะ ว ร ส า ร ท่ั ว โ ล ก 
         ง. เพ่ือสงเสริมกระแสเรียกการเปนธรรมทูตสูนานาชาต ิ(ad gentes) โดยเฉพาะผูซ่ึงเปนธรรมทูตตลอดชีวิต 
         จ. สงเสริมการศึกษาในเรื่องความมีใจเปนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหการฝกอบรมและใหความรูกับ
บรรดาเยาวชนในเรื่องเกี่ยวกับหลักคําสอนทางดานสังคมของพระศาสนจักร เพ่ือสนับสนุนใหพวกเขาใหความ
ชวยเหลือ และทํางานเพ่ือเพ่ิมธรรมทูต ความตระหนักในเรื่องนี้จะนําพวกเขาไปสูการอทิศตนเองของพวกเขาเพ่ือ
งานแพรธรรม เพ่ือท่ีจะมุงไปสูการตั้งสมาคม“เยาวชนธรรมทูตผูรับใช” 
         ฉ. เพ่ือสงเสริมความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันทางดานการเงิน ดวยการขอรองจากบรรดาคริสตชนท่ีใจดีท่ัวโลก 
และพัฒนาความยุติธรรมทางสังคม และชวยเหลือโครงการซ่ึงเปนการสนองความตองการพ้ืนฐานของพระศาสน
จักรทองถ่ินตางๆในดินแดนมิสซังใหเปนไปตามระเบียบ 
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ผูรับผิดชอบงาน PMS ประเทศไทย 
ผูรับผิดชอบงาน PMS ในประเทศไทย 
สมณองคกรสนับสนุนงานแพรธรรมของสันตะสํานัก(ประเทศไทย) 
คณพอวัชศิลป  กฤษเจริญ 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
คุณพอสมเกียรต ิบุญอนันตบุตร 
สังฆมณฑลจันทบุรี 
คุณพอพงษศักดิ ์   แซเตียว 
สังฆมณฑลราชบุรี 
คุณพอเสนอ  ดําเนินสดวก 
สังฆมณฑลอุบลราธาน ี
คุณพอเสกสรร สมศร ี
สังฆมณฑลอุดรธานี 
คุณพอเฟอรมิน รีอาโน 
สังฆมณฑลสุรษฎรธานี 
คุณพอไพฑูรย  ยันงาม 
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 
คุณพอทวีชัย ศรีวรกุล 
สังฆมณฑลนครราชสีมา 
คุณพอสุรชัย  เจริญพงศ 
สังฆมณฑลเชียงใหม 
คุณพอธงชัย  สุวรรณใจ 
สังฆมณฑลนครสวรรค 
คุณพอไพโรจน  เกตุรัตน 
 


