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คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, และนีล 
แอล. แอนเดอร์เซ็น

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คัดค้านโปรดทำาเช่นเดียวกัน
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนที่ปรึกษาในฝ่าย

ประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสองในฐานะ
ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ท่ีเห็นตรงข้าม หากมี โปรดทำาเช่นเดียวกัน
ขอเสนอปลดพร้อมกับแสดงความ

ขอบคุณอย่างจริงใจต่อเอ็ลเดอร์แทด อาร์. 
คอลลิสเตอร์ในฐานะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และ
สมาชิกในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ผู้ท่ีจะร่วมแสดงความขอบคุณกับเรา โปรด 
ยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเอ็ลเดอร์ลินน์ จี. 
รอบบินส์ในฐานะสมาชิกในฝ่ายประธาน 
โควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คัดค้าน หากมี
ขอเสนอปลดสาวกเจ็ดสิบภาคต่อไปนี้ มี

ผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2014: เปโดร 
 อี. อาบูลาราค, ฮูลิโอ เอ. อังกูโล, วิกเตอร์  
เอ. อัสโคนาเวียตา, ดูค ซู เบ, ฮวน ซี. บาร์- 
รอส, คอลิน เอช. บริคเนลล์, เดนนิส ซี. บริม-
ฮอลล์, โธมัส  เอ็ม. เชอร์ริงตัน, คิม บี. คลาร์ก, 
วีนน์ อาร์. ดิวสนัป, โรดอลโฟ ซี. แฟรงโค, จี. 
กิเยร์โม การ์เซีย, ฮูลิโอ ซี. กอนซาเลซ, เมาโร 
ฮูนอต เด มาเรีย, แลร์รีย์ เอส. เคเชอร์, เดวิด 
อี. เลซัวร์, เปาโล ซี. โลเรรู, สตีเวน เจ. ลันด์,  
อับราฮัม มาร์ติเนซ, ฮูโก อี. มาร์ติเนซ, เซอร์-
เกย์ เอ็น. มิคูลิน, คริสโตเฟอร์ บี. มันเดย์,  
ฮิโรฟูมิ นาคัตซึกะ, ชิกาโอะ โออิชิ, อาเลฮาน- 
โดร เอส. ปาตาเนีย,  เรนาตู เอ็ม. เปทลา, อนา- 
โตลี เค. เรชีทนิคอฟ, โจนาธาน ซี. โรเบิร์ตส์, 
เจ. เครก โรว์, โรเบิร์ต บี. สมิธ, วอร์เรน จี. เทต, 
เฮสบอน โอ. อูซิ, ตานิเอลา บี. วาโกโล, แรน-
ดีย์ ดับเบิลยู วิลคินสัน, และ ชี ฮอง (แซม) 
วอง

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณ
การรับใช้ท่ียอดเย่ียมของพวกท่าน โปรดยกมือ

ขอเสนอปลดพร้อมกับแสดงความขอบคุณ 
อย่างจริงใจต่อบราเดอร์รัสเซลล์ ที. ออสกู- 
ธอร์พ, เดวิด เอ็ม. แมคคองกี, และ แมทธิว 
โอ. ริชาร์ดสัน ในฐานะฝ่ายประธานโรงเรียน
วันอาทิตย์สามัญ

ผู้คัดค้าน หากมี โปรดยกมือ
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนบอยด์ เคนเน็ธ 

แพคเกอร์ ในฐานะประธานโควรัมอัครสาวก
สิบสอง และสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
ดังต่อไปนี้: บอยด์ เค. แพคเกอร์, แอล. ทอม 
เพอร์รีย์, รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ดัลลิน เอช. 
โอ๊คส์, เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, ริชาร์ด จี. 
สก็อตต์, โรเบิร์ต ดี เฮลส์, เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอล- 
แลนด์, เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. 

นำ�เสนอโดย ประธ�นดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนโธมัส สเป็นเซอร์  
มอนสัน ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู ้
หยั่งรู้ ผู้เปิดเผย และประธานศาสน-

จักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
เฮนรีย์ เบนเนียน อายริงก์ ในฐานะที่ปรึกษา
ที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด และดีเทอร์ ฟรี- 
ดริก อุคท์ดอร์ฟ ในฐานะที่ปรึกษาที่สองใน
ฝ่ายประธานสูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

การสนับสนุน

เจ้าหน้าที่ศาสนจักร

วอชิงตัน ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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ขอเสนอปลดสมาชิกทุกท่านในคณะกรรม- 
การโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญด้วยเช่นกัน

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณ 
พ่ีน้องชายหญิงเหล่าน้ีสำาหรับการรับใช้ท่ียอด 
เย่ียมและการอุทิศตนของพวกเขา โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนสมาชิกใหม่ใน
โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ ชี ฮอง (แซม) 
วอง และเยอร์ก เคลบิงกอต และสมาชิกใหม ่
ในโควรัมที่สองแห่งสาวกเจ็ดสิบ แลร์รีย์ เอส. 
เคเชอร์และฮูโก อี. มาร์ติเนซ

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่คัดค้าน โปรดกระทำาเช่นเดียวกัน
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ต่อไปนี ้

ในฐานะสาวกเจ็ดสิบภาคคนใหม่: ฮูลิโอ เซซาร์ 
อาโกสตา, เบลค อาร์. แอลเดอร์, แอเลน ซี. 
แอลลาร์ด, ทาอิชิ อาโอบะ, คาร์ลอส เอฟ. 
อาร์เรดอนโด, วลาดิเมียร์ เอ็น. อัสตาชอฟ, 
ฮอร์เฆ ที. เบเซร์รา, ไมเคิล เอช. เบอร์น, โรมู- 
โล วี. คาเบรรา, โฮเซ เคลาดิโอ เอฟ. คัมโปส, 
นิโคลัส คัสตันเญดา, วอลเทอร์ ชาโทรา, ฟูค  
เฉวน เสินอ้อ โฉ่ว, เจ. เควิน เอนซ์, เค. มาร์ก 
ฟรอสต์, เมาริซิโอ จี. กอนซากา, เลโอนาร์ด 
ดี. เกรียร์, โฮเซ อิซาเกียร์เร, ไมเคิล อาร์.  
เจนเซ็น, อดอล์ฟ โยฮัน โยฮันส์ซัน, เต กุลจุง, 
วิศิษฐ์ คณาคำา, เซอร์ฆี เอ. โควะลอฟ, เซร์- 
กิโอ กรัสโนเซลสก้ี, มิลาน เอฟ. คุนซ์, ไบรอัน 

อาร์. ลาร์เซ็น, เจอรัลโด ลิมา, ดับเบิลยู. ฌอง- 
ปิแอร์ โลโน, ทาซาระ มากาซิ, คุมบูลานิ  
เอ็มเดล็ตชี, เดล เอช. มังค์, เอดูอาร์โด เอ.  
โนรัมบูเอนา, ยูทากะ ออนดา, ไรมุนดู ปาเชก ู
ดี ปินญู, มาร์โก อันโตนิโอ ไรส, สตีเวน เค. 
แรนดัลล์, อาร์. สก็อตต์ รูเนีย, อเล็กเซย์ วี. 
ซามายคิน, เอ็ดวิน เอ. เซกซ์ตัน, ราอูล เอช. 
สปิทาเล,คาร์ลอส วอลเตอร์ เตรวินโญ, และ 
ฮวน เอ. อูร์รา       

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้าน หากมี
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนแทด อาร์. คอล- 

ลิสเตอร์เป็นประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ 
โดยมีจอห์น เอส. แทนเนอร์เป็นที่ปรึกษาที่
หนึ่ง และเดวิน จี. เดอร์แรนท์เป็นที่ปรึกษา
ที่สอง

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ที่คัดค้าน โปรดทำาเช่นเดียวกัน
เรารับทราบว่าบราเดอร์แทนเนอร์และ

บราเดอร์เดอร์แรนท์ทั้งคู่กำาลังรับใช้เป็นประ-
ธานคณะเผยแผ่ ด้วยเหตุนั้นจึงไม่ได้มาเข้า
ร่วมที่ศูนย์การประชุมใหญ่

พวกท่านจะเริ่มรับใช้อย่างเป็นทางการใน
ฐานะฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ
หลังจากได้รับการปลดจากการเป็นประธาน
คณะเผยแผ่ในเดือนกรกฎาคม 2014

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่ 
สาวกเจ็ดสิบภาค และฝ่ายประธานองค์การ
ช่วยสามัญดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ที่คัดค้าน โปรดทำาเช่นเดียวกัน
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านสำาหรับการออก

เสียงสนับสนุน ตลอดจนศรัทธา และการสวด 
อ้อนวอนตลอดมาของท่าน

ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่ท่ีเพ่ิงได้รับเรียก 
ให้ออกมานั่งประจำาที่บนยกพื้น 




