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จักตัวตน "ใบเฟรน พิมพชนก" จะสิ้นสดุทางเพื่อนหรือไม? 
 

 
 

 มาทำความรจูักตัวตนของนางเอก ใบเฟรน พิมพชนก ลือวิเศษไพบูลย เพราะเธอเปนดาราสาวที่เปลงประกาย

อยูตลอด ตั้งแตเขาวงการมาจนถึงปจจุบันเธอมีผลงานมากมาย จนกระทั่งเปนที่ยอมรับ ผูชมตางหลงรัก ไมเฉพาะใน

ประเทศไทย แตยังโดงดังไปถึงหลายประเทศในเอเชียอีกดวย 

 -ใบเฟรน พิมพชนก ลือวิเศษไพบูลย เกิดเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2535 สูง 165 เซนติเมตร -ครอบครัวของ

เธอมีเชื้อสายจีน โดยนามสกุล “ลอืวิเศษไพบูลย” มาจากแซหลวี่  

 -ใบเฟรนมีนองชาย 1 คน อายุหางกัน 3 ป ชื่อฟว จิราทิตย ซึ่งมีโครงหนาตี๋หลอ จนเปนท่ีเลื่องลือวาหนาตาดี

ทั้งบาน 

 -ใบเฟรนจบระดับมัธยมที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สายวิทย-คณิต กอนจะสอบ

ตรงเขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร เอกการแสดงและการกำกับการแสดง และควาใบ

ปริญญามาดวยเกรดเฉลี่ย 3.27 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึกออนไลน ฉบับประจำวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 หนา  มูลคาขาว 180,000.- 
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 -ใบเฟรนเคยเปนนักกีฬายิมนาสติก เริ่มหัดเรียนยิมนาสติกลลีามาตั้งแตอนุบาล 3 ซึ่งคณุแมสนับสนุนใหเรียน

เพราะเปนกีฬาที่ทำใหมีรูปรางสวย และใชความสามารถดานกีฬานี้เขาศึกษาตอดวยโควตาพิเศษของนักกีฬา เคยลง

แขงขันไดเหรียญรางวัลประเภททีมมาหลายครั้งดวย 

 -ใบเฟรนเรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โอกาสทองสูวงการบันเทิงเขามาหาเธอถึงที่ เมื่อมีทีมงานโมเดลลิ่งมา

คนหานักแสดงเด็กหนาใหมที่สนามซอมกีฬา และชักชวนใบเฟรนใหมาแคสตงานโฆษณารองเทานักเรียนหญิงย่ีหอดัง ผล

ปรากฏวาเธอไดงานชิ้นนี้ นั่นเปนจุดเริ่มตนของการเขาสูวงการบันเทิง 

 -ใบเฟรน พิมพชนก เคยรับบทดาราสมทบในภาพยนตรมาแลวหลายเรื่อง เชน ภาพยนตรสั้นเฉลิมพระเกียรติ

เรื่องแดพระผูทรงธรรม ตอนทะเลของกอย, อนึง่ คิดถึงเปนอยางย่ิง และเชือดกอนชิม  

 -เปนนางเอก MV ใหศิลปนชื่อดัง ทั้งเพลงน้ำลาย ของ ซิลลี่  ฟูลส เพลงเรื่องธรรมดา ของ เจมส เรือง

ศักดิ ์เพลง 14 อีกครั้ง ของ เสก โลโซ และเพลง เพลงนี้ ของ สิงโต เดอะสตาร  

 -ตอมาใบเฟรนก็มีผลงานภาพยนตรเรื่อง “ส่ิงเล็ก ๆ ที่เรียกวารัก” แสดงคูกับพระเอกสุดฮอตอยางมาริโอ เมา

เรอ สงผลใหเธอดังเปรี้ยง  

 -และนั่นทำใหใบเฟรนไดเซ็นสัญญากับชอง 7 แตเมื่อหมดสัญญา เธอก็ผันมาเปนนักแสดงอิสระ และมีโอกาส

แสดงฝมือจนเปนกระแสสนั่นโซเชียลอีกครั้งในบท “กานแกว” จากละครเรื่องหลงไฟ และบท "นิรา" จากละครใบไมที่

ปลิดปลิว 

 -จากกระแสภาพยนตรสิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกวารัก ไดสรางช่ือเสียงใหใบเฟรนโกอินเตอร โดงดังไปหลายประเทศทั่ว

เอเชียโดยเฉพาะประเทศจีน  

 -ใบเฟรน พิมพชนก เปนนักแสดงหญิงชาวไทยที่มีผูติดตามใน Weibo สูงที่สุดถึง 5.5 ลานคน 

 -ใบ เฟ รน ยั งมี ผ ล ง าน ภ าพ ย น ต ร ร ะ ดั บ อิ น เต อ รอี ก  2 เรื่ อ ง  ได แ ก  ภ าพ ยน ต รข อ งป ระ เท ศ

ฟลิปปนส เรื่อง Suddenly It's Magic และภาพยนตรของประเทศอินโดนีเซีย เรื่อง The Guys  

 -สวนผลงานซีรีสเรื่อง Secret Garden Thailand และภาพยนตรเรื่อง Friend zone ระวัง..สิ้นสุดทาง

เพื่อน ที่โปรโมตในหลายประเทศแถบเอเชีย ก็ไดรับการตอบรับจากแฟน ๆ ตางชาติเปนอยางด ี 

 -ใบเฟรนควารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเย่ียมในละครโทรทัศน เรื่องสรอยสะบันงา (Best Female Lead in a 

TV Programme) จากเวที Content Asia Awards 2022  

 -ใบเฟรนไดเขารวมงาน Milan Fashion Week 2022 เปนคนดังจากเมืองไทยที่ไดรับการจับตาอยางมากใน

งานนี ้

 -ใบเฟรนกลายเปนนางเอกรอยลานเต็มตัว จากภาพยนตรเรื่อง Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน ที่กวาด

รายไดไปกวา 130 ลานบาท  

 -รุงในวงการบันเทิง แต ใบเฟรน พิมพชนก ยังลงทุนเปดธุรกิจครอบครวัดวย กับ “รานนมประจำชั้น” ยานวัช

รพล ขายเครื่องดื่ม ขนมปง น้ำแข็งไส ในคอนเซ็ปตหองเรียน ที่ชวนใหนึกถึงบรรยากาศสมัยประถม โดยเธอใสใจในทุก

รายละเอียด ทั้งเลือกตกแตงภายในรานดวยสิ่งของท่ีเปนของใชของตัวเอง รวมถึงของที่เพ่ือน ๆ ใหมา  และยังตั้งชื่อเมนูได

เขากับชื่อราน เชน ปงเย็นเนตรนารี ปงภูเขาไฟสหศึกษา ปงเย็นหญิงลวน ปงเย็นเด็กหลังหอง เปนตน 
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 -หลังจากตั้งหนาตั้งตาทำงาน ลาสุด ใบเฟรนก็ไดทุมทุนสรางบานหลังใหมเปนของขวัญใหกับตัวเองและ

ครอบครัว ซึ่งมีมูลคาสูงกวา 80 ลาน โดยเปนเงินเก็บตลอดชีวิตการทำงาน 19 ปในวงการบันเทิงของเธอ ที่ใบเฟรน

ควบคุมการกอสรางเองทุกขั้นตอน  

 -ใบเฟรนเปดใจวาคบหากับพระเอกนัยนตาซึ้ง ท็อป จรณ แตรักหวานไดเพียงปกวา ทั้งคกู็เลิกรากันไป  

 -จากนั้นใบเฟรนก็มีขาวกับมารช จุฑาวุฒิ และเปนคูจิ้นกับ นาย ณภัทร แตเธอก็ขีดเสนชัดวาทั้งสองหนุมเปน

แคเพ่ือนแตตอนนี้ไมรูวาจะสิ้นสุดทางเพื่อนจริงหรือเปลา เพราะชวงหลังคูของใบเฟรน กับนาย ณภัทร มีโมเมนต

นารัก ๆ ออกมาการันตีความสนิทสนมอยูเรื่อย ๆ จนหลายคนเชียรใหคบกัน ซึ่งคงตองรอใหทั้งคูออกมายืนยัน

ความสัมพันธกันอีกครั้ง 

 


