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114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสือสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/

งสือกพิเป
มพดเประวั
ดลินิวสตอิหอนไลน
าวันที่ 7 เดือมนพฤษภาคม
พ.ศ.2564 หนา .. มูลคาขาว 180,000.ยิ่งขรูาจวจากหนั
ักยิ่งหลงรั
นุมหลอฉบั
หนบาประจํ
ตี๋ "เจเจ-กฤษณภู
"ิ
ยิ่งรูจักยิ่งหลงรักเปดประวัติหนุมหลอหนาตี๋ "เจเจ-กฤษณภูมิ

yimyim มาแลวจา สัปดาหนี้จะพาไปทําความรูจักหนุมหลอหนาตี๋ "เจเจ-กฤษณภูมิ" ใหมากขึ้นกัน หาม
พลาดนา พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น.
ใครชอบคนตี๋คนหมวยยกมือขึ้น กรี๊ด! Yimyim เปนอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบหนุมตี๋มากๆ ยิ่งตี๋หลอ ปากแดงยิ่ง
ใชมากไปใหญ ทําใหยิ่งอยากรูจักและใหเบอร อุย! ไมใช ใหความเปนกันเองกับเขา ซึ่งหนุมตี๋ถามองในมุมวงการ
บันเทิงไทยก็มีหลายคนมากๆ ที่เราชื่นชอบ
แตวันนี้เราจะพาไปรูจักตัวตนของหนุม หลอตี๋คนนี้ดีกวา เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม หนุมเทที่มาก
ความสามารถทั้งแสดงและรองเพลง เรียกวาเกงไปทุกดานจริงๆ โดยเราจะมารูจักตัวตนของเขาใหมากขึ้นกันจา
ตามมาเลย
เจเจ มีชื่อจริงวา กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2539 เกิดที่จังหวัดเชียงใหม
เปนบุตรของพิบูลพร พิบูลสงคราม กับจามิกา (สกุลเดิม: จึงอยูสุข) มีนองชายชื่อมหิดล พิบูลสงคราม (ชื่อเลน พีเจ)
โดยชื่อเลนของเขานํามาจากชื่อเลนของบิดามารดารวมกันและเปนเหลนของ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม อดีต
นายกรัฐมนตรีของไทย
หนุมเจเจสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม เขา
ศึกษาระดับอุดมศึก ษาคณะนิเทศศาสตร เอกภาพยนตร มหาวิทยาลัยรังสิต ดวยเขาหวังใจวาจะเรียนตอดาน
ภาพยนตรมาตั้งแตเรียนมัธยม แตไมสะดวกตอการเดินทางและมีงานในวงการบันเทิง เขาจึงดร็อปเรียนและเขา
ศึกษาตอจากโครงการรับตรงของ สาขาภาพยนตรและสื่อดิจิตอล วิชาเอกการแสดงและการกํากับการแสดง
ภาพยนตร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปจจุบันจบการศึกษาแลว
โดยเจเจเขาสูวงการ จากการเดินแบบในงานฉลองครอบรอบ 20 ปของหางสรรพสินคาเซ็นทรัลเชียงใหม
ขณะยังเรียนชั้นมัธยมศึกษา ซึ่ง ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ไดพบแลวชี้ชวนไปคัดเลือกนักแสดงภาพยนตรเรื่อง เกรียน
ฟคชั่น และถูกรับเลือกใหรับบทเปน "โอต" ซึ่งมีเหมาะสมดวยมีวัยใกลเคียงกับเขาในขณะนั้น กอนหนานี้หนุมเจเจ
เคยคัดเลือกนักแสดงภาพยนตรเรื่อง Home ความรัก ความสุข ความทรงจํา แตไมไดรับเลือก จากนั้นไดเซ็นสัญญา
กับนาดาวบางกอก เปนเวลา 5 ป ไดแสดงเรื่องแรกคือ ไดอารีตุดซีส เดอะซีรีส จนเปนที่รูจักในที่สุด
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สวนตัวตนของหนุมเจเจนั้น เขาเคยเลาวา “เอาจริงๆ ผมเปนคนสนุกสนานครับ รั่ว ๆ เกรียน ๆ เหมือน
ในหนัง เกรียน ฟคชั่น เลย ผมรักเพื่อนและเขากับคนอื่นงาย แมเปนคนขี้อาย แตหากสนิทดวยแลว ก็จะแสดงออก
อยางไมเคอะเขิน" นอกจากนี้เขายังเปนคนที่กลัวผีมากๆ อีกดวย ดานความรักของหนุมเจเจนั้นเขาก็กําลังคบหาดูใจ
อยูกับนักแสดงสาวหนาหมวย ตาเหนิง-กัญญาวีร สองเมือง จนถึงปจจุบันนี้
สําหรับผลงานของหนุมเจเจนั้นก็มีมากมายหลายดาน
ละครโทรทัศน/ซีรีส/ ภาพยนตรสั้น
ป 2556 คาราบาว เดอะซีรีส ตอน หนุมสุพรรณ, รักจริงปงเกอ ตอน Change รัก..ไมเปลี่ยนเจ ป 2557
รักจริงปงเกอ ตอน About Us ระหวางเรา
ป 2557-2559 Love Blood จัดรักใหตรงกรุป
ป 2557-2558 เกรียนเฮาส เดอะซีรีส
ป 2558 Fly To Fin สุดติ่งจิงเกิลเบล, ไวไฟ โซไซตี้ ตอน Little Light, ขวัญผวา
ป 2559 ไดอารี่ตุดซี่ส เดอะซีรีส , มิติรัก ผานเลนส ตอน รอยเทาของปูลม , ดัง หนี ดับ , I Hate You I
Love You , คนมีเสนห ภาค 2
ป 2560 ภูมิแพกรุงเทพไตรภาค ตอน Lost in คีรีวง, ไดอารีตุดซีส เดอะซีรีส ซีซั่น 2, โปรเจคท เอส
เดอะซีรีส ตอน Shoot I Love You (ยิงธนู)
ป 2561 เลือดขนคนจาง
ป 2562 Great Men Academy สุภาพบุรุษสุดที่เลิฟ, ภาพยนตรสั้น Human Error ตอน BLUE
ป 2563 Angel Beside Me เทวดาทาจะรัก, กักตัว Stories ตอน CLOSE FRIEND
ผลงานเพลง
เพลง ดี๊ดี (Unexpected)
Jaylerr x Paris
กอดในใจ
BILLKIN feat. JAYLERR
นิมมาน
PASSION + PATIENCE
ใจมันรูสึก...
JAYLERRxPARIS
แหม...รูจักตัวตนและความเปนมาของหนุมคนนี้กันแลวบอกเลยใครเปนแฟนคลับไมผิดหวังแนนอนเพราะนอกจาก
จะหลอเทแลวยังเกงและรองเพลงเพราะดวยอะจา กรี๊ดดดด
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