
ປະທານ ໄກສອນ ພມົວຫິານ

*******************************************

ປະທານ ໄກສອນ ພມົວຫິານ ເກດີເມື່ອວນັທີ 13 ເດອືນທນັວາ ປີ 1920, ຢູບ່າ້ນ

ນາເຊັງ, ເມອືງຄນັທະບລູ ີ ເມອືງໄກສອນ ໃນປະຈບຸນັ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ພ່ໍຊື່

ລວ້ນ, ແມຊ່ື່  ດວງ ມນີອ້ງສາວ 2 ຄນົ ເມື່ອອາຍໄຸດ ້ 7 ປີ ເພ່ີນເຂ້ົາຮຽນຢູໂ່ຮງຮຽນປະ

ຖມົ ບາ້ນໄຊຍະພມູ, ເພ່ີນກາໍເນດີໃນຄອບຄວົທ່ີກາ້ວໜາ້, ພ່ໍເປັນຂາ້ລາຊະການ, ເພ່ີນເປັນ

ຄນົສະຫຼາດແຕເ່ຍົາໄວ, ຍອ້ນຮຽນເກັ່ ງເພ່ີນຈຶ່ງໄດໄ້ປຮຽນຢູນ່ະຄອນຫຼວງຮາ່ໂນຍ້ ປະເທດ

ຫວຽດນາມ ໃນປີ 1934, ໄປຮຽນຕ່ໍໂຮງຮຽນມດັຖະຍມົ  ໂປຼເຕັກໂຕຣາ ເມື່ອຈບົສາມນັ

ສກຶສາແລວ້ ເຂ້ົາຮຽນທ່ີມະຫາວທິະຍາໄລ ອນິດຈູນີ ຂະແໜງກດົໜາຍ ທ່ີຮາ່ໂນຍ້.

ປີ1943 ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມຂະບວນການລກຸຂືນ້ຕ່ໍຕາ້ນຝຣ ັງ່ ຂອງນກັສກຶສາກດົໜາຍ ຢູ່

ນະຄອນຫຼວງຮາ່ໂນຍ້.

ປີ 1945 ກບັຄນືປະເທດ ເພ່ືອເຂ້ົາຮວ່ມຂະບວນການລາວອດິສະຫຼະ ຕ່ໍສູກ້ ູຊ້າດ

ຕາ້ນຝຣ ັງ່, ແລະຍີ່ປຸນ່.

- 1948 ເປັນຫວົໜາ້ກອງຕະລມຸບອນເຂດລາວເໜືອ.

- ເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິພກັສາໍຮອງ ໃນວນັທີ 6 ມງັກອນ ປີ 1949.

- ວນັທີ 28 ກລໍະກດົ 1949 ໄດເ້ປັນສະມາຊກິສມົບນູພກັຄອມມນູດິອນິດຈູນີ.

- ວນັທີ 20/1/1949 ເປັນຜູປ້ະກາດສາ້ງຕ ັງ້ກອງຮອ້ຍລາດຊະວງົ ຊຶ່ ງແມນ່ຕ ົນ້ກํາ

ເນດີຂອງກອງທບັປະຊາຊນົລາວ, ທງັເປັນຫວົໜາ້ກອງຮອ້ຍລາດຊະວງົ, ໃນໄລຍະ

ນ ັນ້ມພີະນກັງານ-ນກັຮບົພຽງແຕ່ 25 ສະຫາຍ.

- 22/3/1955 ສາ້ງຕ ັງ້ພກັປະຊາຊນົລາວ ໄກສອນ ພມົວຫິານ ເປັນເລຂາທິການ

ໃຫຍ່.

- ວນັທີ 3/2/1972 ໄກສອນ ພມົວຫິານ ເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່.

- ວນັທີ 2/12/1975 ສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ.



ປະທານ ໄກສອນ ພມົວຫິານ ເປັນນກັຕ່ໍສູທ່ີ້ກາ້ແກນ່ ສະຫຼຽວສະຫຼາດ, ມພິີບ

ໄຫວ, ເປັນຜູລ້ເິລີ່ ມນາໍພາການປະຕວິດັລາວ ນາໍພາປະຊາຊນົລາວບນັດາເຜ່ົາ ກໍ່ຄນືາໍພາ

ກອງທບັດວ້ຍຄວາມປີຊາສາມາດ ນາໍພາຂະບວນການປະຕວິດັລາວສດຸກກົສດຸປາຍ, ທາ່ນ

ແມນ່ຜູນ້າໍພາທ່ີຍິ່ ງໃຫຍ່, ແມນ່ນກັປະຕວິດັຜູເ້ລດີເດ່ັນ, ແມນ່ນກັທິດສະດທ່ີີປີຊາສາມາດ,

ເປັນວລິະບລູດຸທ່ີຊາດ ແລະປະຊາຊນົລາວ ຈດົຈາໍໄວໃ້ນປ້ືມປະຫວດັສາດ ຕະຫຼອດຊ ົ່ວ

ກາລະນານ.



ປະທານ ສພຸານວຸງົ

****************************************

ປະທານ ສພຸານວຸງົ ເກດີເມື່ອວນັທີ 13 ກລໍະກດົ ປີ1909 ກງົກບັມືແ້ຮມ 1 ຄ ໍາ່

ວນັອງັຄານ ເດອືນ 8 ປີລະກາ ພສ 2452 ໃນຄອບຄວົເຊືອ້ເຈົາ້ລາດຊະວງົ ບາ້ນ

ທາດຫຼວງ ເມອືງ ແລະແຂວງຫຼວງພະບາງ, ເປັນລກູຊາຍຜູສ້ດຸທາ້ຍ ຂອງເຈົາ້ມະຫາ

ອປຸະລາດ ບນຸຄງົ ໝອ່ມຍງິ ຄາໍອວ້ນ, ທາ່ນມເີອືອ້ຍຮວ່ມບດິາ ມານດາ 2 ອງົ ຄື : ເຈົາ້

ຍງິ ທະວວີນັ ແລະ ເຈົາ້ຍງິ ຈນິດາ ລດັສະໜີ, ມອີາ້ຍຮວ່ມບດິາ ແລະຕາ່ງມານດາ 2

ອງົ ຄື : ເຈົາ້ເພັດຊະລາດ ແລະ ເຈົາ້ສວຸນັນະພມູາ.

- ປີ 1920 ເຈົາ້ສພຸານວຸງົ ໄດເ້ດນີທາງໄປຮຽນ ທ່ີມະຫາວທິະຍາໄລ ລເີຊ ອານ

ແບກຊາໂຣ ( ຫວຽດນາມ ).

- ປີ 1931 ທາ່ນໄດເ້ດນີທາງໄປຮຽນຕ່ໍ ທ່ີປະເທດຝຣ ັງ່, ໄດເ້ຂ້ົາຢູໂ່ຮງຮຽນ ລເີຊ

ແຊັງຫຸຼຍ ຕ່ໍມາເສັງເຂ້ົາມະຫາວທິະຍາໄລ ຂວົທາງແຫງ່ຊາດ ສາຂາວສິະວະກອນ

ພນົລະເຮອືນ ຢູນ່ະຄອນຫຼວງປາຣ ີ ປີ 1934.

- ແຕງ່ງານວນັທີ 19/1/1938 ກບັນາງ ຫງຽນ ທິກມິນາມ ( ນາງ ວຽງຄາໍ ).

- ເຂ້ົາຮວ່ມຂະບວນການປະຕວິດັ ປີ 1945.

- ທາ່ນໄດບ້ນັຊາການສູຮ້ບົປອ້ງກນັເມອືງທາ່ແຂກ ຢາ່ງພິລະອາດຫານ ໃນວນັທີ

21/3/1946 ກບັພວກລາ່ເມອືງຂືນ້ຝຣ ັງ່ ເປັນບ ັນ້ຮບົໜ່ືງທ່ີສາໍຄນັຢູອ່ນິດຈູນີ.

- ປີ 1946–1947 ປະທານ ສພຸານວຸງົ ໄດເ້ຄື່ອນໄຫວປະຕວິດັ ຢູບ່າງກອກປະເທດ

ໄທ.

- ປີ 1949 ປະທານ ສພຸານວຸງົ ໄດອ້ອກຖະແຫຼງການກາ່ວປະນາມ ຕ່ໍພຶດຕກິາໍທໍລະ

ຍດົ ຂອງພະຍາ ຄາໍມາ້ວ ວໄິລ.



- ປີ 1950 ປະທານ ສພຸານວຸງົ ໄດຮ້ບັການເລອືກຕ ັງ້ ເປັນປະທານສນູກາງແນວ

ລາວອດິສະຫຼະ ທງັເປັນລດັຖະມະຫາເສນາ ( ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ) ຂອງລດັຖະ

ບານລາວຕ່ໍຕາ້ນ.

- ປີ 1951 ເຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມ ສາໍພນັທະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ-ຂະແມ.

- 23/7/1954 ປະທານ ສພຸານວຸງົ ໄດແ້ຈງ້ກຽ່ວກບັໄຊຊະນະ ຂອງສນັຍາເຊແີນວ

ໃຫປ້ະຊາຊນົລາວບນັດາເຜ່ົາທ ົ່ວປະເທດຊາບ.

- ປີ 1956 ປະທານ ສພຸານວຸງົ ໄດຮ້ບັເລອືກຕ ັງ້ ເປັນປະທານສນູກາງແນວລາວຮກັ

ຊາດ.

- ວນັທີ 28/7/1959 ປະທານ ສພຸານວຸງົ ພອ້ມດວ້ຍບນັດາຜູນ້ํາແນວລາວຮກັຊາດ

16 ທາ່ນ ຖກືຈບັກມຸຄມຸຂງັ ຢູຄ່ອກມາ້ເກົ່ າຟຣ ັງ່ ທ່ີຕ ັງ້ຢູໃ່ຈກາງຂອງຄາ້ຍໂພນເຄັງ.

- ເວລາ 0 ໂມງ 30 ນາທີ ຂອງວນັທີ 24 ພຶດສະພາ 1960 ປະທານ ສພຸານວຸງົ

ພອ້ມຜູນ້າໍລາວຮກັຊາດ ໄດແ້ຫກຄກຸຢາ່ງມະຫດັສະຈນັ ຮອດເຂດທ່ີໜັນ້ຢາ່ງປອດ

ໄພ. ແລວ້ສບືຕ່ໍຄຽງບາ່ຄຽງໄຫຼກ່ບັບນັດາຜູນ້າໍແນວລາວຮກັຊາດ ນາໍພາປະຊາຊນົ

ລາວບນັດາເຜ່ົາ ຕ່ໍສູປ້ດົປອ່ຍຊາດໄດຢ້າ່ງສມົບນູ. ສະຖາປານາ ສາທາລະນະລດັ

ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ໃນວນັທີ 2/12/1975.

- ປີ 1975 –1995 ປະທານ ສພຸານວຸງົ ໃນພາລະກດິປກົປກັຮກັສາ ແລະສາ້ງສາ

ປະເທດຊາດ.

ກາ້ວສູໄ່ລຍະໃໝຂ່ອງການປະຕວິດັ ເພ່ືອປກົປກັຮກັສາໜາກຜນົຂອງການປະຕວິດັ

ກໍ່ຄລືະບອບໃໝໄ່ວໃ້ຫໜ້ ັນ້ຄງົ ແລະນາໍພາປະເທດຊາດໄປຕາມແນວທາງທ່ີພກັວາງອອກ.

ປະທານ ສພຸານວຸງົ ໄດເ້ລອືກຕ ັງ້ເປັນປະທານປະເທດ, ປະທານສະພາປະຊາຊນົ

ສງູສດຸ ແລະທງັເປັນປະທານສນູກາງແນວລາວຮກັຊາດ ໄດພ້ອ້ມກບັສນູກາງພກັ ດາໍເນນີ

ພາລະບດົບາດ ແລະໜາ້ທ່ີການເມອືງຂອງຕນົຢາ່ງສມົກຽດ.

ບດົບາດຊື່ສຽງຂອງປະທານ ສພຸານວຸງົ ໄດພ້ ົນ້ເດ່ັນຂືນ້ໃນຖານະເປັນນກັຮກັຊາດ

ຮຸນ່ທາໍອດິ ທ່ີໄດເ້ອົາຊວີດິຂອງຕນົຜກູພນັກບັການປະຕວິດັຕະຫຼອດມາ.



ພກັເຮົາໄດຕ້ລີາຄາວາ່ : “ ປະທານ ສພຸານວຸງົ ເປັນປນັຍາຊນົຜູຍ້ິ່ ງໃຫຍ່, ເປັນນກັ

ປະຕວິດັຜູກ້າ້ແກນ່, ເປັນນກັການເມອືງທ່ີໂດດເດ່ັນ, ເປັນນກັການທະຫານທ່ີເກັ່ ງກາ້ ທງັ

ເປັນນກັຕາ່ງປະເທດທ່ີສະຫຼຽວສະຫຼາດ, ເປັນໜ່ືງໃນບນັດາຜູນ້າໍທ່ີດເີດ່ັນຂອງພກັ - ລດັ

ເຮົາ ແລະເຄົາລບົຮກັຂອງປະຊາຊນົລາວບນັດາເຜ່ົາ”.



ປະທານ ຄາໍໄຕ ສພີນັດອນ

*******************************************

ປະທານ ຄາໍໄຕ ສພີນັດອນ ເກດີເມື່ອວນັທີ 8/2/1924 ໃນຄອບຄວົຊາວນາທ່ີດໜຸ ັ່

ນຂະຫຍນັພຽນ ຢູບ່າ້ນ ໂຂງພະໃຫຍ່ ເມອືງໂຂງ ແຂວງຈາໍປາສກັ ໂດຍກາໍເນດີໃນ

ຄອບຄວົທ່ີຮກັຊາດ.

- ອາຍໄຸດ ້ 7 ປີ (1931) ໄດຂ້ືນ້ມາຮຽນຢູວ່ຽງຈນັ.

- ປີ 1944 ຮບັລາຊະການ ແລະປະຈາໍການຢູແ່ຂວງຜ ົງ້ສາລີ.

- ປີ 1946 ຮບັລາຊະການຢູປ່າກເຊ.

- ປີ 1947 ເພ່ີນປິດລບັອອກຈາກປາກເຊ ເຂ້ົາຮວ່ມໃນຖນັແຖວກາໍລງັຕ່ໍຕາ້ນ ປະຈາໍ

ການຢູກ່ອງໄຊຈກັກະພດັ.

- ທາ້ຍປີ 1948 ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ບນັຊາເຄື່ ອນໄຫວຂອບເຂດສາຍພຫຼູວງຕດິກບັຊາຍແດນ

ຫວຽດນາມ.

- ເດອືນກມຸພາ ປີ 1949 ເປັນຜູແ້ທນລດັຖະບານລາວອດິສະຫຼະປະຈາໍເຂດໃຕ.້

- ປີ 1950 ໄດນ້າໍພາຄະນະຜູແ້ທນແນວລາວຕ່ໍຕາ້ນເຂດໃຕຂ້ືນ້ເມອືສນູກາງ ແລະໄດ້

ຮບັເລອືກຕ ັງ້ເປັນກາໍມະການສນູກາງແນວລາວອດິສະຫຼະ.

- ປີ 1954 ໄດຊ້ີນ້າໍບນັຊາການຕ່ໍສູປ້ກົປກັຮກັສາ 2 ແຂວງເຕ້ົາໂຮມ ແລະປະຕບິດັ

ຄວາມຖກືຕອ້ງປອງດອງຊາດຄ ັງ້ທີ I.

- ປີ 1958 ໄດຊ້ີນ້າໍປະຕບິດັແຜນນະໂຍບາຍຫນັທິດຕ່ໍສູ ້ ແລະປະຕບິດັຄວາມຖກື

ຕອ້ງປອງດອງຊາດຄ ັງ້ທີ II.

- ປີ 1967 ປະທານ ຄາໍໄຕ ສພີນັດອນ ເປັນຜູບ້ນັຊາການສງູສດຸຄນົທາໍອດິ.

- ຈດັຕ ັງ້ນາໍພາກອງທບັ ແລະປະຊາຊນົລາວ ຕ່ໍສູຕ້າ້ນສງົຄາມຮກຸຮານ ຂອງຈກັກະ

ພດັອາເມລກິາ ແລະລກູມື ນາໍພາໄປເຖງີສນັຍາວຽງຈນັ ປີ 1973.



- ຈດັຕ ັງ້ນາໍພາຕ່ໍສູປ້ະຕບິດັສນັຍາວຽງຈນັ ປີ 1973 ແລະປດົປອ່ຍທົ່ວປະເທດ ໃນ

ວນັທີ 2/12/1975.

- ເພ່ີນໄດຮ້ບັຕາໍແໜງ່ເປັນລດັຖະມນົຕກີະຊວງປ້ອງກນັປະເທດ.

ບດົບາດອນັສາໍຄນັ ຂອງປະທານ ຄາໍໄຕ ສພີນັດອນ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສອງ

ໜາ້ທ່ີຍດຸທະສາດ ຂອງການປະຕວິດັລາວໃນໄລຍະໃໝ,່ ພາຍຫຼງັປະເທດຊາດໄດຮ້ບັການ

ປດົປອ່ຍຢາ່ງສມົບນູ, ປະທານ ຄາໍໄຕ ສພີນັດອນ ຊຶ່ ງເປັນກາໍມະການ ກມົການເມອືງສນູ

ກາງພກັ, ແຕງ່ຕ ັງ້ເປັນຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ລດັຖະມນົຕວີາ່ການກະຊວງປອ້ງກນັ

ປະເທດ ທງັສບືຕ່ໍເປັນຜູບ້ນັຊາການສງູສດຸກອງທບັປະຊາຊນົລາວ.

ໃນຄວາມຮບັຜິດຊອບລວມ ຂອງກມົການເມອືງສນູກາງພກັ ຍາມໃດກໍ່ຄຽງບາ່ຄຽງ

ໄຫລ ່ ກບັປະທານ ໄກສອນ ພມົວຫິານ ແລະຜູນ້າໍຄນົອື່ ນໆ.

ພນົເອກ ຄາໍໄຕ ສພີນັດອນ ໄດຮ້ບັການປະດບັຊ ັນ້ໃນປີ 1980.

ໃນຊວີດິແຫງ່ການເຄື່ ອນໄຫວປະຕວິດັ ປະທານ ຄາໍໄຕ ສພີນັດອນ ໄດຜ້າ່ນຜາ່

ຄວາມທກຸຍາກລາໍບາກ, ຜາ່ນຜາ່ການທດົສອບທ່ີສບັສນົຫຍຸງ້ຍາກຕາ່ງໆນາໆ, ບາງຄ ັງ້

ເຖງີເກອືບເອົາຊວີດິບ່ໍລອດ ແຕເ່ຖງີຈະຢູໃ່ນສະພາບການໃດ, ເວລາໃດ ເພ່ີນກໍ່ມຄີວາມໜັ

ກແໜນ້ທາງດາ້ນການເມອືງ, ມສີະຕຮິບັຜິດຊອບຕ່ໍການຈດັຕ ັງ້ , ມຄີວາມເດັດດຽ່ວໜຽວ ແ

ໜນ້, ເດັດຂາດຕ່ໍສດັຕ.ູ

ປະທານ ຄາໍໄຕ ສພີນັດອນ ແມນ່ບກຸຄນົທ່ີມຄີວາມຈງົຮກັພກັດ,ີ ບໍລສິດຸພດຸຜອ່ງຕ່ໍ

ພກັ ຕ່ໍປະເທດຊາດ, ເວລາໃດກໍ່ຖຜືນົປະໂຫຍດຂອງພກັ, ຂອງຊາດ ເໜືອກວ່າສິ່ ງອື່ ນໃດ

ມນີ ໍາ້ໃຈຮກັຊາດ, ຄຽດແຄນ້ສດັຕຜູູຮ້ກຸຮານ, ຮກັເຊືອ້ແພງຊາດ, ມມີະນດຸສະທາໍ, ມານະ

ອດົທນົ ແລະສູຊ້ນົເພ່ືອພາລະກດິປະຕວິດັ, ທຸນ່ທຽ່ງ ເຊື່ອໜັນ້ ມໄີຫວພິບ, ດາໍລງົຊວີດິ

ປອດໃສຂາວສະອາດ, ກະທດັຮດັ, ເຂັມ້ງວດໃນຫຼກັການ ແລະອື່ນໆ.

ເພ່ີນໄດຕ້າໍແໜງ່ສງູສດຸສາຍລດັແມນ່ໄດເ້ປັນນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ແຫງ່ ສປປ ລາວ.

ຕາໍແໜງ່ສງູສດຸສາຍພກັ ແມນ່ໄດເ້ປັນປະທານພກັ, ປະທານປະເທດ ແຫງ່ ສປປ

ລາວ. ເພ່ີນເປັນຜູສ້ບືທອດຢາ່ງສມົກຽດ ພາລະກດິຂອງ ປະທານ ໄກສອນ ພມົວຫິານ.



ພນົເອກ ສສີະຫວາດ ແກວ້ບນຸພນັ

******************************************

ພນົເອກ ສສີະຫວາດ ແກວ້ບນຸພນັ ເກດີເມື່ອວນັທີ 1 ເດອືນ 5 ປີ1928 ທ່ີບາ້ນ

ຫວ້ຍກະລມຶ, ໃນເມື່ອກອ່ນຂືນ້ກບັຕາແສງເມອືງປວົ, ເມອືງຊາໍເໜືອ ແຂວງຫວົພນັ, ປະຈຸ

ບນັແມນ່ຂືນ້ກບັເມອືງວຽງໄຊ ແຂວງຫວົພນັ, ມອີາ້ຍເອືອ້ຍນອ້ງຮວ່ມອທຸອນ 3 ຄນົ ຄື :

ເອືອ້ຍຊື່  ນາງ ຊຽ້ມ ແລະນອ້ງຊາຍຊື່  ທາ້ວ ທ້ີ ຫືຼ ທາ້ວ ສສີມົພອນ.

- ເຂ້ົາຮວ່ມການປະຕວິດັ ປີ 1945

- ເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິພກັອນິດຈູນີ ໃນວນັທີ 1 ເດອືນ 2 ປີ 1950 ( ສາໍຮອງ )

- ເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິພກັສມົບນູ ວນັທີ 1/5/1950

- ເປັນຄະນະຊີນ້າໍສນູກາງພກັ ປີ 1955

- ເປັນຄະນະພກັການທະຫານສນູກາງ ປີ 1955-1960

- ເປັນຄະນະພກັການທະຫານສນູກາງ ປີ 1960-1972

- ເປັນຄະນະພກັການທະຫານສນູກາງ ປີ 1972-1976

- ເປັນຄະນະພກັການທະຫານສນູກາງ ປີ 1976-1987

- ປະດບັຊ ັນ້ເປັນພນົເອກ ປີ 1980



ພນົໂທ ດວງໃຈ ພິຈດິ
******************************************************

ທາ່ນ ດວງໃຈ ພິຈດິ ກາໍເນດີທ່ີບາ້ນຊາ້ຍ, ເມອືງໄຊເສດຖາ, ແຂວງອດັຕະປື, ໃນ

ວນັທີ 5 ເດອືນ 4 ປີ 1946 ເປັນບດຸຊາຍຂອງ ທາ່ນ ສທີດັ ແລະ ນາງ ແຕງອອ່ນ ມີ

ອາ້ຍເອືອ້ຍນອ້ງຮວ່ມອທຸອນນາໍກນັ 5 ຄນົ ຊາຍ 4 ຄນົ, ຍງິ 1 ຄນົ.

- ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມກບັຂະບວນການຕ່ໍສູ ້ ຂອງແຂວງອດັຕະປື ໃນວນັທີ 12/10/1962.

- ປີ 1963 ເຂ້ົາເປັນທະຫານ ກອງທບັປດົປອ່ຍປະຊາຊນົລາວ.

- ປີ 1964 ເປັນນກັຮບົສງັກດັຢູກ່ອງພນັນອ້ຍ 705.

- ປີ 1969 ໄດຖ້ກືແຕງ່ຕ ັງ້ໄປຮຽນຕພິີເສດ ຢູ ່ ສສ ຫວຽດນາມ.

- ປີ 1970 ໄດຮ້ບັແຕງ່ຕ ັງ້ເປັນຫວົໜາ້ໜວດ ທງັເປັນກາໍມະການພກັກອງຮອ້ຍ 3,

ກອງພນັ 705.

- ປີ 1973 ເປັນຮອງເລຂາໜວ່ຍພກັກອງຮອ້ຍ 3.

- ປີ 1976 ເປັນເລຂາໜວ່ຍພກັກອງຮອ້ຍ 3 ແລະໄດນ້າໍພາກມົກອງຕຕີາ້ນ ການ

ບກຸຕບີຽດຍດຶ ຂອງທະຫານປະຕກິານຂວາຈດັໄທ.

- ປີ 1977 ໄດຮ້ບັແຕງ່ຕ ັງ້ເປັນຮອງກອງພນັ 705.

- ປີ 1981 ແຕງ່ຕ ັງ້ເປັນເສນາທິການກອງພນັໃຫຍ່ 23 ຂືນ້ກບັກອງພນົທີ 2.

- ປີ 1982-1984 ໄປສກຶສາຮํ່າຮຽນ ຢູສ່ະຫະພາບໂຊຫວຽດ.

- ປີ 1992 ໄດແ້ຕງ່ຕ ັງ້ເປັນ ຮອງຫວົໜາ້ກມົໃຫຍ່ເສນາທິການກອງທບັ.

- ປີ1995 ເປັນຫວົໜາ້ກມົໃຫຍ່ເສນາທິການກອງທບັ.

- ປີ 2001 ເປັນລດັຖະມນົຕວີາ່ການກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ.



ຊວີດິການເຄື່ ອນໄຫວສະໜໍລະພມູເລອືດ

ລະດແູລງ້ປີ 1972 ເຖງີ 1973, ກອງພນັນອ້ຍ 705 ກອງທບັປດົປອ່ຍ

ປະຊາຊນົລາວ ໄດຮ້ບັໜາ້ທ່ີປະສານສມົທບົ ກບັກອງກາໍລງັກອງພນັທີ 2, ກາໍລງັ

ເປັນກາງຮກັຊາດ ແລະອາສາສະໝກັຫວຽດນາມ ເປີດບ ັນ້ໂຈມຕສີດັຕ ູ ປດົປອ່ຍສາລາ

ພຄູນູ, ກາສ,ີ ວງັວຽງ ຕດັເສ້ັນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ( ວຽງຈນັ-ຫຼວງພະບາງ ) ເພ່ືອ

ກຽມເຂ້ົາຍດຶອາໍນາດ ຢູນ່ະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ.

ໃນບ ັນ້ຮບົຄ ັງ້ສາໍຄນັນີ ້ ທາ່ນ ດວງໃຈ ພິຈດິ ພອ້ມກບັອາ້ຍນອ້ງໃນກມົກອງ ໄດ້

ສູຮ້ບົກບັສດັຕແູກຍ່າວເຖງີ 30 ວນັຄນື ແລະໄດສູ້ຮ້ບົເຖງີ 18 ຄ ັງ້ ຢາ່ງດເຸດອືດຂຽ້ວ

ຂາດເອົາເປັນເອົາຕາຍ ທາ່ນ ດວງໃຈ ພິຈດິ ໃນຖານະຜູບ້ນັຊາກອງຮອ້ຍ ກໍ່ໄດສ້າ້ງ

ຜນົງານ ວລິະກາໍ ທ່ີເກັ່ ງກາ້ສາມາດ ມພິີບໄຫວ ບນັຊາກາໍລງັສູຮ້ບົຢ່າງຄອ່ງແຄວ້ ສາ

ມາດບນັທອນກາໍລງັຂອງສດັຕເູປັນແຕລ່ະສວ່ນ ຍາດເອົາໄຊຊະນະ ບກຸຕຂີບັໄລສ່ດັຕູ

ອອກຈາກວງົສູຮ້ບົຢາ່ງສະຫງາ່ງາມ.

ທາ່ນໄດຮ້ບັນາມມະຍດົ ວລິະຊນົແຫງ່ຊາດ ໃນວນັທີ 5/4/1979 ຢາ່ງສມົກຽດ.


