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Read the following extract, then answer the questions.  

Movie Synopses 
Crank 
Chev Chelios is about to begin his morning with an unexpected 
wake-up call. Groggy, practically unable to move and with a heart 
that’s barely beating, hears the voice of thug Ricky Verona, who 
reveals Chev has been poisoned in his sleep and only has an hour to live.  
 
Lassie 
Set in 1938, a loyal collie travels over 1000 miles from Northern 
Scotland to Yorkshire to return to her young friend. The dog, having 
been sold to a wealthy Duke because the boy’s father was out of 
work, runs away and braves starvation and treacherous conditions to 
follow the pull of her heart toward the family who loves her.  
 
Idiocracy 
An average guy volunteers to be the subject of a hibernation 
experiment that goes awry. He wakes up 500 years in the future, 
discovering that he’s the smartest guy on the planet.  
 
Paper Dolls 
Follow a group of Filipino men now living in Tel Aviv who are 
employed as caretakers for sick and elderly Jewish men. Their days 
are dreary and uneventful with the majority of time spent completing 
household chores and carrying out nursing duties. During their 
limited time off, the men try to forget the mundane day to day 
realities of their working lives by transforming themselves into a drag 
queen group known as The Paper Dolls.  
 
Rolling Family 
When Emilia, an Argetinean grandmother, is invited to be the 
‘matron of honor’ at the wedding of a distant niece, she invites her 
whole family to accompany her. They set off in a 1956 Chevy Viking 
camper on a cross-country journey to the border of Argentina and 
Brazil. Between the starting point of Buenos Aires and the 
destination of Misiones, all the anger, sorrow, and warmth between 
four cramped generations comes to the surface.  
 
The Protector 
Kham’s life is turned upside down when an international mafia 
syndicate, based in Australia, captures his two beloved elephants 
and smuggles them thousands of kilometers away to Sydney.  

 
 
 
 
 
 
 
  
Hollywoodland 
A drama that recounts the life and mysterious death by suicide of 
George Reeves, star of the television series “Superman” (1951-1957), 
who died at age forty-two.  
 
Sherrybaby 
Three years after entering prison for robbery as a 19-year-old heroin 
addict, Sherry Swanson begins her first day of freedom, clean and 
sober. A model prisoner who has undergone personal transformation, 
she immediately sets out to regain custody of her young daughter 
Alexis, who has been cared for in her absence by her brother Bobby 
and his wife Lynn.   
1. .................... would be fun for sci-fi fans. 
 1) The Protector   2) Paper Dolls 
 3) Idiocracy   4) Crank  
2. .................... would be great for those on the lookout for a 

mysterious story about the life and death of an icon. 
 1) Crank   2) Paper Dolls 
 3) Rolling Family  4) Hollywoodland  
3. Those who enjoy a suspense-thriller movie cannot miss .................... . 
 1) Hollywoodland  2) Rolling Family 
 3) The Protector   4) Crank  
4. Boring lives requiring a drastic role metamorphosis are reflected 

in .................... . 
 1) Rolling Family  2) Lassie 
 3) Crank   4) Paper Dolls  
5. .................... depicts the loyalty of man’s best friend. 
 1) The Protector   2) Crank 
 3) Lassie   4) Rolling Family  
6. The scenery of .................... is set in the UK. 
 1) The Protector   2) Lassie 
 3) Crank   4) Rolling Family  
7. A story about a young mother and her daughter can be seen 

in .................... . 
 1) The Protector   2) Rolling Family 
 3) Paper Dolls   4) Sherrybaby  
8. Emotional contrasts are depicted in .................... . 
 1) Idiocracy   2) Lassie 
 3) Rolling Family  4) Hollywoodland 

9. Those who want to know what it’s like to be an emigrant should 
watch .................... .  

 1) Paper Dolls   2) The Protector 
 3) Rolling Family  4) Lassie  
10. The story of a struggler is depicted in .................... while an 

ordinary person is the central character in .................... . 
 1) Sherrybaby / Crank 2) Rolling Family / Lassie 
 3) The Protector / Idiocracy 4) Paper Dolls / Hollywoodland 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) Idiocracy 
   ภาพยนตรเรื่องนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตรที่ทํา

ใหชายคนหนึ่งตื่นขึ้นในอีก 500 ปขางหนา แลวพบวาตนกลายเปนคนที่ฉลาด
ที่สุดในโลก  

2. เฉลย 4) Hollywoodland 
   ภาพยนตรเรื่องนี้เปนเรื่องปริศนาเกี่ยวกับชีวิตและการเสียชีวิตของ

นักแสดงนําชายที่มีชื่อเสียงจากละครโทรทัศนเรื่อง Superman  
3. เฉลย 4) Crank 
   ภาพยนตรเรื่องนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาแลวได

ทราบวาความพิการของตนเกิดจากการวางยาพิษ และเขาจะมีชีวิตอยูไดอีกเพียง
หนึ่งชั่วโมงเทานั้น  

4. เฉลย 4) Paper Dolls 
   ภาพยนตรเรื่องนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับชายผูอพยพชาวฟลิปปนสกลุม

หนึ่งในประเทศอิสราเอลที่ทําลายความเบื่อหนายในชีวิตซ้ําซากของพวกตนดวย
การแตงตัวเปนผูหญิง แลวตั้งกลุม The Paper Dolls ขึ้นมา จึงสัมพันธกับวลี 
role metamorphosis ในโจทย ซึ่งแปลวา การเปลี่ยนบทบาทอยางสิ้นเชิง  

5. เฉลย 3) Lassie 
   ภาพยนตรเรื่องนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับสุนัขตัวหนึ่งที่ออกตามหาครอบครัว

ที่มันถูกพรากมา ซึ่งสะทอนใหเห็นวาสุนัขจงรักภักดีตอเจาของ และถือเปน
เพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย   

6. เฉลย 2) Lassie 
   ภาพยนตรเรื่องนี้เปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสกอตแลนดและยอรกเชอร 

ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสหราชอาณาจักร  
7. เฉลย 4) Sherrybaby 
   ภาพยนตรเรื่องนี้เปนเรื่องราวของ Sherry ซึ่งเปนแมที่อายุยังนอย 

และลูกสาวของเธอ  
8. เฉลย 3) Rolling Family 
   ภาพยนตรเรื่องนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับความขัดแยงทางอารมณ โดย

สะทอนถึงความโกรธ ความเสียใจ และความอบอุนระหวางคนสี่รุนในครอบครัว   
9. เฉลย 1) Paper Dolls 
   ภาพยนตรเรื่องนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับกลุมผูอพยพชาวฟลิปปนส  
10. เฉลย 3) The Protector / Idiocracy 
   ภาพยนตรเรื่อง The Protector (ในประเทศไทย ภาพยนตรเรื่องนี้

ใชชื่อวา “ตมยํากุง”) เปนเรื่องเกี่ยวกับชายไทยคนหนึ่งที่ตอสูเพื่อชิงชางที่ตนเอง
รักกลับคืนมา ในขณะที่ภาพยนตรเรื่อง Idiocracy เปนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของ
ชายหนุมธรรมดาที่เปลี่ยนไป เพราะวาไดกลายเปนคนที่ฉลาดที่สุดในโลก  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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