Yamla Pagla Deewana (ตุน๋ แสบแบบ..ลัล้ ลำ) (India)
นักแสดง : Dharmendra, Sunny Deol, Bobby Deol
ผู้กำกับ : Samir Karnik
ประเภท : Action, Comedy, Drama

1 กันยำยน 2558

Dharam พำลูกชำยที่ชื่อ Gajodhar หนีไปอยู่อินเดีย ปล่อยให้ Paramveer ลูกชำยคนโตอยู่กบั แม่ที่แคนำดำ
วันเวลำผ่ำนไปหลำยปี Dharam และ Gajodhar กลำยเป็นพวกสิบแปดมงกุฏเที่ยวหำกินหลอกลวงชำวบ้ำนชำวเมือง
จนชีวิตวุ่นวำย หำควำมสงบสุขและควำมปลอดภัยไม่ได้ ข่ำวนี้ทรำบถึงผู้เป็นแม่ที่อยู่แคนำดำ ก็อดเป็นห่วงลูกชำย
คนเล็กไม่ได้ Paramveer สงสำรแม่จึงได้อำสำมำตำมหำน้องชำยกับพ่อที่อินเดีย กำรมำครั้งนี้เกิดเรื่องโกลำหล
อลหม่ำนเพียงใด

Ode to My Father (กีห่ มืน่ วัน...ไม่ลมื คำสัญญำพ่อ) (South Korea)
นักแสดง : Jung-min Hwang, Yunjin Kim, Dal-su Oh
ผู้กำกับ : JK Youn
ประเภท : Drama, Romance, War

2 กันยำยน 2558

เรื่องรำวกำรผจญภัยในชีวิตของ ดุกซู ที่ถูกเล่ำผ่ำนช่วงเวลำ 60 ปี นับตั้งแต่สงครำมเกำหลีที่ทำให้เขำต้อง
พลัดพรำกจำกพ่อและน้องสำวระหว่ำงลี้ภัยสงครำมเกำหลี โดยคำสัญญำสุดท้ำยของพ่อที่บอกแก่ ด็อกซู คือเขำ
ต้องดูแลสมำชิกในครอบครัวที่เหลือให้ดีที่สุด เขำจึงทำงำนทุกอย่ำงที่สำมำรถหำเลี้ยงครอบครั ว ไปท ำงำนใน
เหมืองแร่ที่เยอรมัน ไปทำงำนเป็นคนส่งของในสงครำมเวียดนำม และตำมหำญำติ พี่ น้อ งที่ พ ลั ด พรำกจำกกั น
ตั้งแต่สงครำมเกำหลี จนกระทั่งปัจจุบันนี้เขำสร้ำงเนื้อสร้ำงตัวจนมีฐำนะดี ใช้ชีวิตอย่ำงมีควำมสุขท่ำมกลำงญำติ
พี่น้อง

Antique (สำมหนุม่ ...ขนมหวำน กับร้ำนเก๋ำ ) (Japan)
นักแสดง : Kippei Shiina, Naohito Fujiki, Hideaki Takizawa
ผู้กำกับ : Katsuyuki Motohiro, Eiichiro Hasumi
ประเภท : Drama

5 - 6 กันยำยน 2558

เรื่องวุ่นๆ น่ำรักๆ ของ 3 หนุ่มในร้ำนขำยขนมเค้กที่มี Keiichiro Tachibana เป็นเจ้ำของร้ำนทั้งๆ ที่ ไ ม่ ช อบ
ทำนขนมหวำน เขำมีผู้ร่วมงำนอีก 2 คนคือ Yusuke Ono เชฟทำขนมที่ฝีมือเป็นเลิศ ซึ่งก่อนหน้ำนี้ไปทำงำนที่ไหน
ต้องโดนไล่ออกตลอด และ Eiji Kanda นักมวยที่แขวนนวมแล้วมำเป็นพนักงำนในร้ำนและเป็นศิษย์ของโอโนะ พวก
เขำ 3 คนต้องเผชิญกับลูกค้ำหลำยแบบ หลำกสไตล์ ซึ่ ง แต่ ล ะคนมี ปมปั ญ หำต่ ำ งๆ นำนำ ไม่ ว่ ำ จะเป็ นอดี ต
นำยตำรวจมำดดุ เจ้ำสำวที่โดนยกเลิกกำรแต่งงำน สำวสวยที่ชอบมำยืนจ้องเค้กในตู้แต่ไม่ซื้อ นักข่ำวสำวที่ชอบมำ
ทำนเค้กที่ร้ำน รวมทั้งปริศนำอีกมำกมำยของ 3 หนุ่ม

A Beautiful Life (โปรดรัก...ยังไม่สำย) (China)
นักแสดง : Shu Qi, Liu Ye, Tian Liang
ผู้กำกับ : Wai-Keung Lau
ประเภท : Drama, Romance

7 กันยำยน 2558

หลี่ สำวสวยนักอสังหำริมทรัพย์พบกับ เฉินตง ตำรวจหนุ่มขี้เหงำและจริงจังกับชีวิต ที่บำร์คำรำโอเกะ
แห่งหนึ่ง ทั้งคู่ตกหลุมรักกันอย่ำงรวดเร็ว แต่หลี่ไม่ใช่หญิงสำวที่เรียบร้อย เธอโหยหำควำมรัก และมีสัมพันธ์กับสำมี
ชำวบ้ำนที่อำจทำให้เธอดูเป็นคนที่ทำร้ำยครอบครัวคนอื่นๆ แต่ลึกๆ แล้วหำใช่เป็นอย่ำงที่เห็น ในเมื่อเธอเลือกไม่ได้
จึงทำให้เธอเป็นเช่นนั้น เขำทั้งคู่จะรับได้แค่ไหนที่ต้องเผชิญกับเหตุกำรณ์ควำมเจ็บปวดมำกมำย ควำมรั ก และ
ควำมสัมพันธ์ของทั้งคู่จะอยู่รอดหรือไม่ อย่ำงไร

Merantau (Indonesia)
นักแสดง : Iko Uwais, Sisca Jessica, Christine Hakim
ผู้กำกับ : Gareth Evans
ประเภท : Action, Drama

8 กันยำยน 2558

ยูดำ อำศัยอยู่กับแม่และพี่ชำย ที่เกำะสุมำตรำ มีอำชีพปลูกผักขำย ยูดำชอบกีฬำมวยมำก จึงขอแม่ ไ ป
เรียนวิชำมวยที่จำกำร์ต้ำ ระหว่ำงนั่งรถ เขำรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่ง เมื่อเขำเข้ำเมืองหลวงก็ถูกขโมยกระเป๋ำเงินโดย
เด็กชำยชื่อ อะดิส แต่เขำเอำคืนมำได้ อะดิสขอร้องไม่ให้เอำเรื่องเพรำะต้องกำรนำเงินไปช่วยอัสตรี พี่สำวที่ถูกพ่อ
เล้ำรีดไถเงิน และจะจับตัวไปขำยให้นำยฝรั่งเจ้ำของบำร์ ยูดำจึงยกโทษให้ แต่ในที่สุดอัสตรีก็ถูกจับตัวไป ยูดำจึง
ตำมไปช่วย และสำมำรถช่วยผู้หญิงอื่นๆ ที่ถูกจับไปอีกจำนวนมำก แต่ชีวิตของยูดำจะเป็นเช่นไร เขำจะเอำตัวรอด
จำกเหตุกำรณ์นี้ได้หรือไม่?

Metro Manila (2013) (Philippine)
นักแสดง : Jake Macapagal, Althea Vega, John Arcilla
ผู้กำกับ : Sean Ellis
ประเภท : Action, Crime, Drama, Thriller

9 กันยำยน 2558

เรื่องรำวของ ออสกำร์ รำมิเรซ ซึ่งเป็นชำวนำที่ยำกจนและเป็นอดีตทหำร ที่ต้องกำรแสวงหำชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
จึงเดินทำงจำกท้องไร่ท้องนำมำอยู่ในมะนิลำ ขณะที่ ไมภรรยำของออสกำร์ ก็ทำงำนเป็นบำร์ เ กิ ร์ล เพื่ อ หำเงิ น
เลี้ยงลูกเล็กๆสองคน ซึ่งในขณะที่อยู่ที่มะนิลำ ออสกำร์ ทำงำนเป็นคนขับรถให้บริษัทรถบรรทุกแห่งหนึ่ง และได้
รู้จักกับ ออง ที่เป็นคนที่คอยช่วยเหลือออสกำร์มำตลอด ซึ่งกำรมำของออสกำร์ ทำให้อองรู้ว่ำเขำต้องกำรคนที่ ไ ม่
เป็นพิษเป็นภัยและไว้ใจได้อย่ำงออสกำร์ที่จะทำงำนร่วมกัน

My Little Bride (จับยัยตัวจุน้ มำแต่งงำน) (South Korea)
นักแสดง : Rae-won Kim, Geun-young Moon, Sun-yeong Ahn
ผู้กำกับ : Ho-joon Kim
ประเภท : Comedy, Drama, Romance

19 กันยำยน 2558

ขณะที่โบยุนนักเรียนสำวมัธยมปลำยกำลังว้ำวุ้นใจที่ไปแอบหลงรัก จุงวู นักเบสบอลหนุ่มประจำโรงเรียน วัน
หนึ่งคุณปู่ของเธอก็สั่งให้เธอแต่งงำนกับซัง มิน ที่ปู่ได้หมั้นหมำยทั้งคูไ่ ว้ตั้งแต่เด็กๆ แม้ไม่ชอบใจนักกับกำรถูกคลุม
ถุงชน แต่ทั้งคู่ก็ต้องแต่งงำนกันตำมควำมประสงค์ของผู้ใหญ่ หลังจำกแต่งงำนทั้งโบ ยุ น และซั ง มิ นต่ ำ งก็ ยั ง
เที่ยวเตร่หำควำมสุขเหมือนสมัยเป็นโสด จนกระทั่งวันหนึ่งซัง มินย้ำยมำเป็นครูที่โรงเรียนของโบยุน ณ ที่นี่ทั้งคู่จะ
ดำเนินชีวิตคู่ของพวกตนอย่ำงไร

12 - 16 สิงหำคม 2559 ส ำนักฯ จัดปฐมนิเทศกำรใช้หอ้ งสมุด งดฉำยภำพยนตร์

Krrish (กฤษณ์ คนพลังพำยุ) (India)
นักแสดง: Rekha, Hrithik Roshan, Priyanka Chopra
ผู้กำกับ : Rakesh Roshan
ประเภท : Action, Adventure, Romance

20 กันยำยน 2558

กฤษณะ ได้สืบทอดพละกำลังเหนือธรรมชำติจำกพ่อของเขำ มีพละกำลังที่เร็วกว่ำลม แกร่งกว่ำหินผำ ถูก
ย่ำของเขำพำไปอยู่ ณ ที่ห่ำงไกลผู้คน แต่กฤษณะก็ยังได้รู้จักกับปรียำสำวงำมที่ทำให้ เ ขำหลงไหล หล่ อ นคิ ด
วำงแผนที่จะใช้พลังของกฤษณะ เพื่อประโยชน์ของตัวเอง รวมทั้งอีกหลำยคนที่มีแผนกำรชั่วร้ำยจะใช้ประโยชน์
จำกพลังพิเศษของเขำเพื่อให้บรรลุผลกับโครงกำรคอมพิวเตอร์ที่จะทดลองเปลี่ยนตัวเขำให้สำเร็จตำมแผนกำร
ที่ตั้งไว้ กฤษณะจะโต้ตอบแผนกำรของคนเหล่ำนี้อย่ำงไร

พี่ม ำก.. พระโขนง
นักแสดง : มำริโอ้ เมำเร่อ, ดำวิกำ โฮร์เน่
ผู้กำกับ : บรรจง ปิสัญธนะกูล
ประเภท : สยองขวัญ, ตลก

21 กันยำยน 2558

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เกิดสงครำมทำให้ชำวบ้ำนจำนวนมำกถูกเกณฑ์ไปรบ "พี่ ม ำก" จ ำต้ อ งทิ้ ง
เมียของเขำที่กำลังท้องแก่ไว้ที่บ้ำนเพื่อเข้ำร่วมศึก ระหว่ ำงสงครำม มำกได้ ช่ว ยชี วิ ต เพื่ อ นทหำรเกณฑ์ สี่ ค น จน
กลำยเป็นเพื่อนสนิทกัน เมื่อสงครำมยุติ มำกจึงชวนให้ทั้งสี่ไปเยี่ยมบ้ำนของเขำที่พระโขนง เมื่ อ ถึ ง บ้ ำ นมำกแนะน ำ
เพื่อนให้ รู้จักกับ "นำก" เมียสำวแสนสวยของเขำและ "แดง" ลูกชำยวัยแรกเกิดของเขำ ขณะนั้ น มี ข่ ำ วลื อ หนำหู ใน
หมู่ชำวบ้ำนว่ำนำกเป็นผีตำยทั้งกลม ทั้งสี่ไม่กล้ำบอกมำกตรง ๆ เนื่องจำกกลัวว่ำจะต้องพบจุดจบแบบเดียวกับ ยำยเปรี
ยก แต่เมื่อนึกถึงบุญคุณที่มำกเคยช่วยชีวิต จึงตัดสินใจบอกควำมจริงให้มำกรู้ "เพรำะคนกับผีอยู่ร่วมกันไม่ได้"

Mural (อำบรักทะลุมติ )ิ (China)
นักแสดง: Chao Deng, Li Sun, Ni Yan
ผู้กำกับ : Gordon Chan
ประเภท : Fantasy

22 กันยำยน 2558

เรื่องรำวกำรผจญภัยของสำมหนุ่ม ที่หลุดเข้ำไปในดินแดนแห่งจินตนำกำรที่อยู่ในภำพวำด ณ ที่นั้นเขำได้
พบกับโลกใหม่เหมือนแดนสวรรค์ มีแต่นำงฟ้ำสำวสวยเต็มไปหมด ทั้งหมดถูกปกครองโดยองค์รำชิ นีที่ ต้ อ งกำร
สร้ำงดินแดนที่ปรำศจำกควำมทุกข์ จึงสั่งห้ำมเหล่ำนำงฟ้ำมีควำมรัก เพรำะเชื่อว่ำเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ แต่แล้วกำร
เข้ำมำของชำยหนุ่มทั้งสำมกลับทำให้กฎดังกล่ำวต้องสั่นคลอน พวกเขำต้องพบกับเรื่องรำวของควำมรัก กำรต่อสู้
และบทเรียนที่ได้จำกดินแดนแห่งนี้ ซึ่งมีกฎว่ำ ณ ที่นี่ห้ำมมีควำมรัก

I Wish (จอดป้ำยนี้ สถำนีปำฏิหำริย)์ (Japan)
นักแสดง: Kôki Maeda, Ohshirô Maeda, Hiroshi Abe
ผู้กำกับ : Hirokazu Koreeda
ประเภท : Drama

23 กันยำยน 2558

สองคนพี่น้องที่พ่อกับแม่แยกทำงกัน พี่ชำยต้องไปอยู่กับแม่ในเมืองคำโกะชิม่ำ ส่วนน้องชำยไปอยู่กับพ่อ
ในฟุกุโอกะ ทั้งคู่เฝ้ำรอวันที่พ่อกับแม่จะคืนดีกัน เพื่อที่บ้ำนจะกลับมำเป็นบ้ำนเหมือนเดิม แต่ควำมหวั ง มี เ พี ย ง
น้อยนิด วันหนึ่งเขำได้ยินเพื่อนที่โรงเรียนพูดว่ำ ณ จุดที่รถไฟชินคันเซ็นวิ่งสวนกันที่คิวชูจะมีพลังงำนลึ ก ลั บ ที่
ทำให้คำอธิษฐำนเป็นจริง สองพี่น้องจึงชวนเพื่อนสนิทนั่งรถไฟไปเจอกันที่ควิ ชู รอคอยยังจุดที่รถไฟชินคันเซ็งวิ่ง
สวนกัน เพื่ออธิษฐำนให้ควำมฝันเป็นจริง

Owl and the Sparrow (Vietnam)
นักแสดง : Cat Ly, The Lu Le, Han Thi Pham
ผู้กำกับ : Stephane Gauger
ประเภท : Drama

26 กันยำยน 2558

ภำพยนตร์เวียดนำมที่ได้รับรำงวัลมำกมำยในระดับนำนำชำติ บอกเล่ำเรื่องรำวควำมเหงำ ควำมโดดเดี่ยว
ผ่ำนตัวละครทั้งสำม เด็กน้อยกำพร้ำพ่อและแม่ ขำดควำมรักควำมเอำใจใส่จำกคนรอบข้ำง อำศัยอยู่กับลุงที่คอยแต่
จะใช้งำนเธอ ดุด่ำเธอตลอดเวลำ จึงหนีออกจำกบ้ำนไปผจญภัยในโลกกว้ำง บังเอิญมำพบชำยผู้ดูแลสวนสัตว์ และ
แอร์โฮสเตสสำว ที่มำเกี่ยวข้องกันในช่วงเวลำ 5 วันที่พวกเขำมำพบกันในเมืองไซง่อน ภำพยนตร์ได้สะท้อนมิติ
ควำมคิดและวัฒนธรรมของสังคมเมืองในประเทศเวียดนำมสมัยใหม่

Love 911 (วุน่ รักนักผจญเพลิง) (South Korea )
นักแสดง : Soo Go, Hyo-ju Han, Jyu-ni Hyun
ผู้กำกับ : Gi-hoon Jeong
ประเภท : Comedy, Drama, Romance

27 กันยำยน 2558

คังอิล นักดับเพลิงหนุ่มที่ต้องวุ่นวำยอยู่กับกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่ำงๆ อย่ำงไม่หยุดหย่อน ต้องเสี่ยง
ชีวิตในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทุกวัน และยังต้องทนทุกข์ทรมำนกับควำมเจ็บปวดในอดีตอยู่เสมอ โชคดีที่มี มีซู แพทย์
สำวหน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน เพื่อนร่วมงำนในหน่วยงำนเดียวกันพยำยำมทำทุกวิธีให้คังอิลหลุดพ้นจำกควำมเศร้ ำ โศก
จำกคนที่ ปิดกั้นหัวใจตัวเองมำตลอด ก็เริ่มเปิดใจกับเธอ ทำให้เกิดเรื่องรำวที่แสนอบอุ่นท่ำมกลำงสถำนกำรณ์อัน
เลวร้ำย

I am Father (ไอแอมฟำเตอร์...พ่ออย่ำงฉัน) (South Korea)
นักแสดง : Seung-woo Kim, Byung-ho Son, Ha-ryong Im
ผู้กำกับ : Se-Yeong Lee, Man-bae Jeon
ประเภท : Action, Crime, Drama

28 กันยำยน 2558

นำยตำรวจนักสืบ ฮันจงชิก ต้องกำรหำเงินค่ำผ่ำตัดเปลี่ยนหัวใจให้ลกู สำวจึงใส่รำ้ ย นำซังมัน นักมำยำกล
ว่ำเป็นฆำตกรจนเขำต้องติดคุก 2 ปี หลังจำกออกจำกคุกและรู้ว่ำลูกสำวของเขำตำยและภรรยำอยู่ในอำกำรโคม่ำที่
โรงพยำบำล เขำจึงตำมล่ำจงชิก ระหว่ำงนั้นจงชิกทรำบข่ำวว่ำทำงโรงพยำบำลหำหัวใจที่จะเปลี่ยนให้ลูกสำวของ
เขำได้แล้ว แต่หัวใจนั้นเป็นของภรรยำซังมัน จงชิกคำดเดำว่ำซังมันคงไม่ยอมให้ปลูกถ่ำยเปลี่ยนหัวใจ เขำจะทำ
อย่ำงไรดี และซังมันจะจัดกำรกับเรื่องนี้แบบไหน

Farewell to My Concubine (หลำยแผ่นดิน แม้สนิ้ ใจก็ไม่ลมื ) (China)
นักแสดง :Leslie Cheung, Fengyi Zhang, Li Gong
ผู้กำกับ : Kaige Chen
ประเภท : Drama, Music, Romance

29 กันยำยน 2558

โสเภณีนำงหนึ่งนำลูกชำยมำทิ้งไว้ที่โรงละครงิ้ว เด็กน้อยคนนี้ต้องเผชิญวิบำกกรรมชีวิต ถูกล้ำงสมองและ
ยัดเยียดให้เป็นผู้หญิง เขำถูกวำงบทบำทบนเวทีให้แสดงเป็นหญิง จนกลำยเป็นเรื่องรักสำมเส้ำของสองหนุ่ ม ที่
เติบโตมำในคณะงิ้ว และมักได้รับบทเป็นคู่พระคู่นำง จนเป็นเหตุให้เกิดหลงรักกันจริงๆ ทว่ำหลังเดินลงจำกเวที
เขำกลับไปมีควำมสัมพันธ์กับหญิงแท้จนควำมสัมพันธ์ของพวกเขำยุ่งเหยิงซับซ้อนยิ่งขึ้น

Home (ควำมรัก ควำมสุข ควำมทรงจำ)
นักแสดง : ศิรพันธ์ วัฒนจินดำ, เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์, สุพจน์ จันทร์เจริญ
ผู้กำกับ : ชูเกียรติ์ ศักดิ์วีระกุล
ประเภท : Romance, Drama

30 กันยำยน 2558

ภำพยนตร์ที่กล่ำวถึง 3 เรื่องย่อย “บ้ำนหลังที่สอง” “จดหมำยก้อม” และ “งำนแต่ ง ”แต่ ล ะเรื่ อ งมี ค วำม
หมำยถึงบ้ำน "เชียงใหม่" คือ "บ้ำน" ในควำมหมำยทั้งหมด เป็นที่ที่รวมเรื่องรำวในควำมทรงจำ ที่ที่ต้องกลับมำ
ทำตำมคำสัญญำที่เคยให้ไว้กับใครสักคน ที่ที่ทำให้พวกเขำรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้อยู่ และเป็น สถำนที่แห่งกำรเกิด
เติบโต ตั้งต้น หรือ ลำจำกทุกควำมหมำยที่ทำให้คุณเหมือนได้กลับมำอยู่ที่ "บ้ำน"

