ขบวนการเสรีไทยกําเนิดขึ้นในระหวางสงครามมหา
เอเชียบูรพา (พ.ศ. 2484-2488) เมื่อประเทศไทยจําเปนตองให
ความรวมมือกับประเทศญี่ปุน ประกาศสงครามกับอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา บรรดาคนไทยทั้งในและตางประเทศ ผูมีจิตสํานัก
ในความเปนไทยจึงรวมพลังกันจัดตั้ง “ขบวนการเสรีไทย” และ
ไดรวมมือกันปฏิบัติการทั้งดานทหาร ดานการทูต และดานการเมือง
ซึ่งไดสรางความประทับใจในความจริงใจของขบวนการเสรีไทย
แกฝายสัมพันธมิตร จนเมื่อญี่ปุนยอมจํานนจึงไมถือวาประเทศ
ไทยเปนผูแพสงคราม ไมตองถูกยึดครอง

ขบวนการเสรีไทยสายแพรในภาคเหนือมีศูนยกลางอยู
ที่ เมื อ งแพร มี นายปรี ดี พนมยงค นายทอง กัน ทาธรรม เป น
ผูดําเนินการหลักปฏิบัติการเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือน กันยายน
2487 โดยมี ร.ท. บุญมาก เทศบุตร และ ร.ต. วิม ล วิ ริ ยะวิท ย
กระโดดรมลงที่แพรพรอมสมภาระ มีศูนยบัญชาการอยูที่บาน
หนองมวงไข ไดรับการสนับสนุนทางอากาศ โดยมีการกระโดด
รมอีก 3 ครั้ง เปนการขนถายอาวุธ เสบียงอาหาร และยารักษาโรค
และนําครูฝกที่เปนคนตางชาติและคนไทยมาปฏิบัติงานที่แพร
โดยมีภารกิจในการนําขาวจุดที่ตั้งของทหารญี่ปุน การรับ- สง
วิทยุ เพื่อรับสงขาว การเก็บอาวุธอเมริกันและการรบแบบจรยุทธ
มีพลพรรคเขารวม 500 กวานาย ไดปฏิบัติการรวมกับ คุณสโรช
โลสุวรรณ , ร.ท. คู สมัค , ส.ต. แกรนด , ส.อ. ซีสโก จากอเมริกัน
ร.ต. แปง คําเมือง และ ร.อ. บุญเรือง พิมสาร ซึ่งชวยเปนลามและ
ชวยรับสงสัญญาณวิทยุ

นายปรีดี พนมยงค
หัวหนาขบวนการเสรีไทย

นายทอง กันทาธรรม
หัวหนาเสรีไทยสายแพร

นายทวีศักดิ์ สินธุวงศ

พอเลี้ยงอวน ลือวัฒนานนท

นายอุด

เขียวสลับ

นายคํา เสภารัตนานันท

นาย มี สุริยะ

นายสาย เพชรโกศัย

พอ คํามูล โสภารัตน

นายยอน ใจดี

นายอูน

ทิพยรักษ

นายหนุน สิทธิพัฒนา

นายจอย เสนวิรัช

นายเลิศ ทิพยโพธิ์

นายเขียว สวัสดิ์คัมภีร

นายสวน ตันมิ่ง

นายหมวก เสนวิรัช

นายปน

ลือวัฒนานนท

นายหรั่ง เพชรโก

นายโกง ใจดี

นายแกว จันทรบุ

นายเหล็ง ชมพูมิ่ง

นายแกว แหวนวัง

นายหลง

วงศสุภาภรณ

นาย แกว จันทรบุ

นายเสาร จิตประพันธ

นายอวน ขวดแกว

นายดี วงศอรินทร

นาย จันทร แกวตีน

นายแกว ธรรมไชยยางกูร

นายนอย เสนวิรัช

นายชุม โสภารัตนากูล

นายโกน สกูลปราโมทย

นายกําจัด สินธุวงศ

นาย ทอน ตันมา

นาย นวล มหาวัน

นายเติง จันกัน

นายตัน มหาวัน

นายเล็ก วงศไข

นายเหรียญ โสภารัตน

สมาชิกเสรีไทยสายหนองมวงไข
บานหนองมวงไไข
1. นายพินิจ มหหาวัน
3. นายแปง ชมพูมิ่ง
5. นายมี จันกัน
7. นายเอี้ยง แกกวตีน
9. นายป โสภารัตน
11. นายปง ยาวิวิลาส
13. นายสี จันกัน
15. นายอวม ตัันมา
17. นายใจ สุทธกัน
19. นายเหล็ก ขวดแก
ข
ว
21. นายประเสริริฐ รัตนมูลปญญา
23. นายหลอ เขีขียวสลับ
25. นายขาว อะะทะเสน
27. นายทุน ตันมา
น
29. นายเติง จัันกัน
31. นายรส โสสภารัตน
33. นายมาส โสภารั
โ ตน
35. นายเงิน ปะละใจ
ป
37. นายพัน วงศวฒ
ั นานุกูล
39. นายโท สินธุชัย
บานแมคํามี
41. นายอุทัย กัันทาธรรม
บานหนองน้ํารัด
43. นายกวน ปราบสงบ
ป
45. นายดํารง เททพลออ
47. นายสวน เสสารแดน
49. นายศรี เสสารแดน
51. นายทอน เตตชะวงศ
53. นายตอ รักพงษ
พ
55. นายจู โสภารัตน
57. นายมี โสภารัตน
บานวังหงส
58. นายยืน หงสสิบสาม

2. นาายผัด เสภารัตนานันท
4. นาายจอม รักพงษ
6. นาายมูล เขียวสลับ
8. นาายตะ เขียวสลับ
10. นายสุ
น ข เปนมูล
12. นายสี
น โสภารัตน
14. นายอิ
น น อะจิมา
16. นายอิ
น ่น รัตนมูลปญญา
18. นายหิ
น ่ง ใจดี
20. นายหลึ
น ก ทิพยโพธิ์
22. นายส
น วย เสนวิรัช
24. นายเหลี
น
๋ยน ปญญาแกว
26. นายหลวง
น
ธรรมไชยางกูกูร
28. นายมนู
น
พิมสาร
30. ร.อ บุญเรือง พิมสาร
32. นายซุ
น ย แหวนวัง
34. นายอิ
น ๊ด สินธุวงศ
36. นายมู
น ล สินธุชัย
38. นายป
น  ลือวัฒนานันท
40. นายทา
น
กันทะวงศ
42. นายสม
น
กันทาธรรม
44. นายมา
น
โสภารัตน
46. นายยอด
น
แบงทิศ
48. นายสวน
น
ใจชิน
50. นายอิ
น ่น นันทะ
52. นายสิ
น งหคํา เสารแดน
54. นายมู
น ล มะเตา
56. นายมู
น ล โสภารัตน

โรงเรียนมวงไขพิทยาคม นําโดย นายพงศพันธุ เปงวงงศ
รรวมกับ คุณทวีศักดิ์ สินธุวงศ คุณสุรินทร
ท โสภารัตนานันท
คุคณภุชงค กันทาธรรรม นายถนอม อินกัน พลตรีประสาท
ลือวัฒนานนท คณะลลูกหลานของสมาชิกเสรี
เ ไทยหนองมวงไขข
และคณะครู
แ
โรงเรียนมมวงไขพิทยาคม ไดดรวมกันจัดสราง
พิพิธภัณฑเสรีไทยโรงงเรียนมวงไขพิทยาคมม โดยเริ่มเปด
พิพิธภัณฑ ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552 เพื่อเปนการแสดง
ความคารวะต
ค
อผูกลาหาญที
ห ่เสียสละอันยิ่งใหญ
ใ ของบรรพบุรุษ
ของบ
ข านหนองมวงไขข บานหนองน้ํารัด บานวังหงษ บานแมคํามี
รวมทั
ร ้งแสดงเรื่องราวที่สําคัญในอดีต และเเพื่อเปนแหลงเรียนรู
ทางประวั
ท
ติศาสตรในททองถิ่น

พิพิธภัณฑเสรีไททย โรงเรียนมวงไไขพิทยาคม
10 หมู 1 ถนนนมวงไขขจร ต.หหนองมวงไข
ออ.หนองมวงไข จ..แพร 54170
โทร: (054)6335021 โทรสาร: (0054)635021
อีเมลล : mk__pittayakom@hootmail.com
เว็บไซซต : www.muangkhai.ac.th
สนนับสนุนโดย สํานักงานวัฒนธรรมจจังหวัดแพร

