
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ4  สิริสุทธิ4 
1.กาํเนิดและครอบครัว 
 ชืAอนักบุญ  ยอแซฟ   
 ชืAอ      ชูศกัดิ-   
  นามสกลุ  สิริสุทธิ-  
 วนั เดือน ปีเกดิ  วนัที6  24   กมุภาพนัธ์   พ.ศ. 2499 
 สถานทีAเกดิ  บางนกแขวก 

 รับศีลล้างบาปทีA    อาสนวหิารแม่พระบงัเกิด   
 ภูมิลาํเนา  บางคนที  สมุทรสงคราม 

 เป็นสัตบุรุษวดั  อาสนวหิารแม่พระบงัเกิด บางนกแขวก 

 ชืAอบิดา   นายมานิต  สิริสุทธิ-  (เสียชีวติแลว้) 

 ชืAอมารดา   นางสวสัดิ-   สิริสุทธิ-  

 จํานวนพีAน้องในครอบครัว  9  คน  เป็นบุตรคนที6 7 (รายชื6อเรียงตามลาํดบั) 
 1. อาํไพ  สิริสุทธิ-   6.  ศรีมาลี  สิริสุทธิ-  

 2.  อาํพนธ์  สิริสุทธิ-   7.  พระสงัฆราช ยอแซฟ ชูศกัดิ-   สิริสุทธิ-  

 3. ปรีชา  สิริสุทธิ-   8.  ศรีวไิล  สิริสุทธิ-  

 4.  มีชยั  สิริสุทธิ-    9.  ธนพร  มั6นคง 

 5.  วนิดา  รุ่งสิริชยัรัตน์ 

2.กระแสเรียก 
 -เหตุจูงใจการเข้าบ้านเณร  พอ่แม่ส่งเขา้บา้นเณร 

 -เข้าบ้านเณรในนามของวดั อาสนวหิารแม่พระบงัเกิด  บางนกแขวก 

 -ผู้ส่งเข้าบ้านเณร  คุณพอ่สมกิจ   นนัทวสุิทธิ-  

 2.1. บ้านเณรเลก็   แม่พระนิรมล ราชบุรี 

 2.2. บ้านเณรกลาง  - 
 2.3. บ้านเณรใหญ่  แสงธรรม  สามพราน  จ.นครปฐม 

  2.3.1. ได้รับแต่งตัWงเป็นผู้อ่านพระคมัภีร์  เมื6อปี พ.ศ. 2523          ที6      บา้นเณรใหญ่แสงธรรม       
  2.3.2. ได้รับแต่งตัWงเป็นผู้ช่วยพธีิกรรม เมื6อปี พ.ศ. 2524          ที6      บา้นเณรใหญ่แสงธรรม       
  2.3.3. ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร  เมื6อปี พ.ศ. 2525          ที6      บา้นเณรใหญ่แสงธรรม       
                                 โดยพระคาร์ดินลัไมเกิ[ล มีชยั  กิจบุญชู  
 2.4. บวชเป็นพระสงฆ์  เมื6อวนัที6  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2527  ที6 สามเณราลยันกับุญยอแซฟ  อ.สามพราน  

   จ.นครปฐม    โดย พระสนัตะปาปายอห์น ปอล ที6 2 

 2.5. ได้รับการอภิเษกแต่งตัWงเป็นพระสังฆราช  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  เมื6อวนัที6 10  กมุภาพนัธ์  

         พ.ศ. 2550 ที6อาสนวหิารแม่พระประจกัษที์6เมืองลูร์ด  โดย พระสงัฆราช ยออากิม พเยาว ์ มณีทรัพย ์   

 2.5. คติพจน์ 



  -เพื6อพระสิริของพระเจา้  (AD GLORIAM DEI) 
 2.6. รายชืAอพระสงฆ์ลูกวดัเดยีวกนั (รุ่นเดยีวกนั) 

  1.  คุณพอ่ยอห์นบอสโก สิทธิพล  พานิชอุดม 

  2.  คุณพอ่เอากสุติน วรีพนัธ์  แกว้มงักร  (เสียชีวติแลว้) 

   
3. การศึกษา และอบรม 
 3.1. ระดบัประถมศึกษา -พ.ศ. 2508 จบชั[น ป.4  จากโรงเรียนดรุณานุเคราะห์ 
 3.2. ระดบัมัธยมศึกษา -พ.ศ. 2516 จบชั[น ม.ศ. 5  จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี 
 3.3. ระดบัอุดมศึกษา -พ.ศ. 2522 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาปรัญาและศาสนา   

      วทิยาลยัแสงธรรม 
    -พ.ศ. 2525 ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเทววทิยา   

      วทิยาลยัแสงธรรม 
    -พ.ศ. 2528 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบณัฑิต เอกบริหารการศึกษา  
      จากมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 3.4. การศึกษาในระดบัอืAนๆ 
    -พ.ศ. 2533 ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบณัฑิต เอกเทววทิยา  
      จากเมรี6โนลล ์สกลู ออฟ ทีโอโลย ีรัฐนิวยอร์ค 
       ประเทศสหรัฐอเมริกา 
    -พ.ศ. 2539 จบหลกัสูตรบริหารการศึกษา (MMED)  
      จากมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
    -พ.ศ. 2544 ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (  MA และ  STL  )  
      เหรียญเงิน จากมหาวทิยาลยัซางโตโทมสั ประเทศฟิลิปปินส์ 

 
4. ประสบการณ์ในชีวติสงฆ์/หน้าทีAการทาํงาน 
 งานวดั 

 -พ.ศ. 2531  เจา้อาวาสวดัแม่พระมหาทุกข ์  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี 
 -พ.ศ. 2534-2538  เจา้อาวาสวดัแม่พระถวายองคใ์นพระวหิาร ลูกแก อ.บา้นโป่ง  จ.ราชบุรี 
 -พ.ศ. 2540  เจา้อาวาสวดัแม่พระราชินีแห่งสากลโลก อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 

 งานโรงเรียน 
 -พ.ศ. 2527  ครูใหญ่โรงเรียนดรุณาราชบุรี  จ.ราชบุรี 
 -พ.ศ. 2530  ครูใหญ่และผูจ้ดัการโรงเรียนดรุณาราชบุรี 
 -พ.ศ. 2531  อธิการและผูจ้ดัการโรงเรียนวรีศิลป์  จ.กาญจนบุรี 
 -พ.ศ. 2534-2538  อธิการ ผูจ้ดัการ ครูใหญ่ โรงเรียนธีรศาสตร์  จ.ราชบุรี 
    ประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน  อาํเภอบา้นโป่ง 
 -พ.ศ. 2539-2540  อธิการ/ผูจ้ดัการ/ครูใหญ่โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี 



    เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน จงัหวดักาญจนบุรี 
 งานสังฆมณฑล 
 -พ.ศ. 2541-2543  รองเลขาธิการสงัฆมณฑลราชบุรีและเหรัญญิกและดูแลที6ดิน 

งานทีAวทิยาลยัแสงธรรม กรรมการสภาวทิยาลยัแสงธรรม    อาจารยส์อนวทิยาลยัแสงธรรม  
ผูอ้าํนวยการศูนยว์จิยั คน้ควา้ศาสนาและวฒันธรรม 

 งานระดบัชาติ 
 -พ.ศ. 2538  เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื6อการเสวนาระหวา่งศาสนาและวฒันธรรม

    สมัพนัธ์ ของสภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 -พ.ศ. 2541-2543  เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื6อการเสวนาระหวา่งศาสนาและวฒันธรรม

    สมัพนัธ์ ของสภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 -พ.ศ. 2539-2543  ประธานอนุกรรมการการนาํวฒันธรรมเขา้สู่พิธีกรรมของสภาพระสงัฆราช 

    คาทอลิกแห่งประเทศไทย 
    ผูป้ระสานงานของสภาพระสงัฆราชฯ กบัศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผน่ดิน

    เชิงคุณธรรม 
 -พ.ศ. 2550  สมาชิกคณะกรรมาธิการ การศึกษาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและ 

    จริยธรรมแก่ประชาชน โดยคณะกรรมาธิการวสิามญัศึกษา และส่งเสริมการ 

    สร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นกัการเมือง ขา้ราชการ และประชาชน สภานิติ

    บญัญติัแห่งชาติ 

 -10  ก.พ.  พ.ศ. 2550      ไดรั้บการอภิเษกแต่งตั[งเป็นพระสงัฆราช  ประมุขสงัฆมณฑลนครราชสีมา 
 หน้าทีAปัจจุบัน  ประธานกรรมการคาทอลิกเพื6อศาสนสมัพนัธ์และคริสตสมัพนัธ์ 
    ประธานกรรมการคาทอลิกเพื6อมรดกวฒันธรรม 
    ประธานคณะกรรมการสงฆอี์สาน 
    ประธานกรรมการศูนยค์ริสตศาสนธรรมอีสาน 
    ที6ปรึกษาสภาศาสนสมัพนัธ์เพื6อสนัติภาพในจงัหวดัชายแดนใต ้

 
5. ทีAอยู่ปัจจุบัน 

 สาํนกัมิสซงัคาทอลิก นครราชสีมา  387  ถ.สุรนารี  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000 
 โทร. 0-4425-6268   , 0-4427-4535    มือถือ.  08-7106-4359 
 โทรสาร.  0-4424-1840  , 0-4427-5254 

 
 

 


