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ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 6

สานักทรัพยากรการเรียนรูค้ ุณหญิงหลง อรรถกระวีสนุ ทร

พี่มาก พระโขนง (3 ต.ค. 59)
ประเภท : สยองขวัญ ตลก / ผู้กากับ : บรรจง ปิสัญธนะกูล
นักแสดงนา : มาริโอ้ เมาเร่อ, ดาวิกา โฮร์เน่
เรื่องย่อ : ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เกิดสงครามทาให้ชาวบ้านจานวนมากถูกเกณฑ์ไป
รบ "พี่มาก" จาต้องทิ้งเมียของเขาที่กาลังท้องแก่ไว้ที่บ้านเพื่อเข้าร่วมศึก เมื่อสงครามยุติ มากจึง
กลับบ้าน เมื่อถึงบ้านมากแนะนาเพื่อนให้ รู้จักกับ "นาก" เมียสาวแสนสวยของเขาและ "แดง"
ลูกชายวัยแรกเกิดของเขา ขณะนั้นมีข่าวลือหนาหูในหมู่ชาวบ้านว่านากเป็นผีตายทั้งกลม ทั้งสี่
ไม่กล้าบอกมากตรง ๆ เนื่องจากกลัวว่าจะต้องพบจุดจบแบบเดียวกับยายเปรียก แต่เมื่อนึกถึง
บุญคุณที่มากเคยช่วยชีวิต จึงตัดสินใจบอกความจริงให้มากรู้ "เพราะคนกับผีอยู่ร่วมกันไม่ได้"

George A. Romero's diary of the dead
ไดอารีแ่ ห่งความตาย (4 ต.ค. 59)
ประเภท : Horror / ผู้กากับ : George A. Romero
นักแสดงนา : Michelle Morgan, Joshua Close, Shawn Roberts
เรื่องย่อ : ขณะที่ เจสัน ครีด และกลุ่มเพื่อนนักสึกษากาลังร่วมกันสร้างภาพยนตร์สยองขวัญ
ในป่าเพนซิลเวเนีย ก็ได้ข่าวว่า จู่ ๆ เหล่าคนตายทั้งหลายได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเดินเพ่นพ่านไปทั่ว
เจสันหวาดกลัวจนหัวหด เด็บร่า แฟนสาวของเขาจึงต้องนากลุ่มเพื่อนๆ ออกหาที่พักที่ปลอดภัย
แต่เหล่าซอมบี้ที่เพิ่มจานวนมหาศาลขึ้นทุกทีบุกทาลายทุกอย่างที่พวกเขาจะพึ่งพาได้ เจสัน
บันทึกภาพเหตุการณ์ระทึกขวัญทั้งหมดไว้ด้วยความหวาดผวา แม้เพื่อนๆ ของเขาต้องจบชีวิตลง
ไปทีละคน

13 เกมสยอง (5 ต.ค. 59)
ประเภท : สยองขวัญ / ผู้กากับ : ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
นักแสดงนา : กฤษดา สุโกศล, ศรัณยู วงษ์กระจ่าง, อชิตะ สิกขมานา
เรื่องย่อ : เกมท้าทายชีวิตที่มีโจทย์ 13 ข้อให้ค้นหาคาตอบ โดยมีผลตอบแทนที่ดึงดูดใจ คือ
เมื่อใดก็ตามที่สามารถผ่านโจทย์แต่ละข้อมูลค่าของเงินสะสมก็จะทวีคูณขึ้นเรื่อย ๆ เงินจะถูกส่ง
เข้าบัญชีธนาคารซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทันที และถ้าทาได้ครบทั้ง 13 ข้อ ยอดเงินสะสมจะสูง
ถึง 100 ล้านบาท ในเกมนี้คุณจะได้ทาในส่งที่คุณไม่เคยกล้าทามาก่อน แต่ด้วยผลตอบแทนที่
มากมายมหาศาล มันจะดึงดูดให้คุณลงมือทาจนได้ โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อใดก็ตามที่หยุดเล่นเงิน
สะสมทั้งหมดจะถูกยกเลิก

Monster ปีศาจ (6 ต.ค. 59)
ประเภท : Biography, Crime, Drama / ผู้กากับ : Patty Jenkins
นักแสดงนา : Charlize Theron, Christina Ricci, Bruce Dern
เรื่องย่อ : สร้างจากชีวิตจริงของไอรีน วูร์นอส ฆาตกรฆ่าต่อเนื่องหญิงคนแรกของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไอรีน มีความใฝ่ฝันในวัยเด็กที่จะเป็นดาราฮอลลีวู้ด แต่ความโหดร้ายจากโลก
ภายนอกได้เปลี่ยนความฝันของเธอกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจเป็นไปได้ เธอตัดสินใจจะฆ่าตัวตัวตาย
แต่เมื่อเธอได้พบกับ เชลบี้ บางอย่างในตัวเธอทาให้รู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้ เพื่อโหย
หาในสิ่งที่เรียกร้องมาโดยตลอด ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงดาเนินไปในฐานะคู่รัก และไอรีนได้รู้
ถึงความจริงที่ว่า สิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดก็คือ 'เงิน' ริชาร์ด คือเหยื่อที่ไอลีนหาได้ ในคืนที่
เธอต้องการเงินมาใช้จ่ายมากที่สุด

ทองสุก 13 (7 ต.ค. 59)
ประเภท : สยองขวัญ / ผู้กากับ : ทวีวัฒน์ วันทา
นักแสดงนา : ชิน ชินวุฒ, น้าชา ชีรณัฐ, กอล์ฟ ณัฐภัสสรา, ฌอห์ณ จินดาโชติ
เรื่องย่อ : ทองสุกเป็นคนซื่อ ๆ มักโดนเพื่อน ๆ แกล้งมาตั้งแต่เด็ก เมื่อมาเรียนที่มหาวิทยาลัย
ก็ถูกแกล้งยิ่งกว่าเดิม วันหนึ่งทุกคนนัดกันหนีทองสุกไปเที่ยวที่เกาะเล็ก ๆ กลางทะเลสาบแห่ง
หนึ่ง แต่ทองสุกก็ตามมาจนได้ บังเอิญคืนนั้นตรงกับวันศุกร์ที่ 13 ซึ่งเป็นคืนผีแตก คืนที่
วิญญาณผีร้ายจะออกมากินเครื่องเซ่นสังเวย ที่ชาวบ้านแถวนั้นทาเป็นพิธีกรรมทุกปี แต่
สาหรับคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ คิดว่าเป็นพิธีกรรมโบราณที่งมงายงี่เง่า เพื่อน ๆ นึกสนุกจึงจับทองสุก
ไปขังไว้ในตู้ที่ศาลร้าง แต่เมื่อเปิดตู้แล้วกลับไม่พบทองสุก มีแต่สารพัดผีที่ออกมาหลอกหลอนทีละ
คน ๆ ทั้งหมดจะรอดพ้นจากทั้งคนและผีไปได้อย่างไร

The Vampire Assistant ผจญโลกแวมไพร์มรณะ
(10 ต.ค. 59)
ประเภท : Action, Adventure, Fantasy, Horror
ผู้กากับ : Paul Weitz
นักแสดงนา : Chris Massoglia, John C. Reilly, Salma Hayek
เรื่องย่อ : ดาร์เรน แชนและเพื่อนบังเอิญไปพบคณะโชว์สัตว์ประหลาด ตอนนั้นเองที่แวม
ไพร์ ได้เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นผีดิบกระหายเลือด หลังจากนั้นเขาก็ได้ร่วมกับคณะละครเร่โชว์
สิ่งมีชีวิตแปลกประหลาด ที่มีทั้งเด็กอสรพิษ มนุษย์หมาป่า และคนร่างยักษ์ที่คอยเชิญชวนผู้ชม
ให้เข้าชมการแสดง เขาพยายามที่จะเอาชีวิตรอด แต่ก็ต้องคอยระวังไม่ให้ถูกกลืนกินความ
เป็นมนุษย์ที่หลงเหลืออยู่ของเขาด้วย

Angels &Demons เทวากับซาตาน (11 ต.ค. 59)
ประเภท : Mystery, Thriller/ ผู้กากับ : Ron Howard
นักแสดงนา : Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer
เรื่องย่อ : โรเบิร์ต แลงดอน ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แทบเอาชีวิตไม่รอด เมื่อ
ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของศาสนาและวิทยาศาสตร์ ที่มีสมาคมลึกลับเข้ามาพัวพัน
เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาสิ้นพระชนม์กะทันหัน การเลือกตั้งประมุขแห่งคริสตจักรคาทอลิกก็
ตกอยู่ในความโกลาหลวุ่นวาย พระคาดินัลตัวเก็งสี่รูปถูกลักพาตัวและสังหารโหด ทีละรายตาม
จุดต่างๆทั่วกรุงโรม แลงดอนต้องอาศัยความสามารถในการวิเคราะห์ตีความแล้วติดตามไปยัง
สถานที่เหล่านั้นเพื่อพยายามช่วยพระคาดินัลให้ทัน

The Da Vinci Code รหัสลับระทึกโลก
(12 ต.ค. 59)
ประเภท : Mystery, Thriller / ผู้กากับ : Ron Howard
นักแสดงนา : Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno
เรื่องย่อ : รหัสลับดาวินชีเป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดของศาสนจักรแห่งศาสนาคริสต์ใน
การปกปิดประวัติที่แท้จริงของพระเยซู รวมไปถึงปริศนาของจอกศักดิ์สิทธิ์และบทบาทของแมรี
แม็กดาเลน ในประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์นิกายโอปสเดอี ต้นเหตุของเรื่องเกิดจากที่ ฌาคส์
โซนิแยร์ ทิ้งรหัสไว้ให้ โซฟี เนอเวอ และ โรเบิร์ต แลงดอน ก่อนที่จะตาย ทั้งสองคนจะต้องไข
รหัสให้ได้ โดยใช้รหัสฟีโบนัชชีและรหัสลิขิต

Source Code (13 ต.ค. 59)
ประเภท : Mystery, Sci-fi, Thriller / ผูก้ ากับ : Duncan Jones
นักแสดงนา : Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan,
Vera Farmiga
เรื่องย่อ : กัปตันโคลเตอร์ พบว่าเขากาลังอยู่บนรถไฟที่มุ่งหน้าไปชิคาโก้ เขาไม่รู้ว่าทาไมถึงมา
อยู่ที่นี่ และทาไมคริสติน่าผู้หญิงที่นั่งตรงข้ามถึงคิดว่าเขาเป็นคนอื่น แต่ก่อนที่เขาจะได้ทาอะไร
รถไฟก็เกิดระเบิดทาให้เขาและผู้โดยสารทุกคนเสียชีวิต โคลเตอร์ตื่นขึ้นมาอีกครั้งภายใน
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาของเขาอธิบายว่ากาลังใช้เครื่องมือที่เรียกว่า "ซอร์สโค้ด" ที่ทา
ให้เขาสามารถสวมรอยเป็นคนอื่นและย้อนเวลากลับไปหาตัวการวางระเบิด แต่เขาต้องกลับมาอยู่
บนรถไฟอีกครั้งในเวลาเดิม มุ่งหน้าไปเมืองเดิม พร้อมกับผู้โดยสารกลุ่มเดิมโดยมีเวลาเพียงแค่ 8
นาทีก่อนการระเบิด เขาจะทายังไงถ้ารู้ว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่อีกแค่ 8 นาที?

The 8th Day แปดวัน แปลกคน (14 ต.ค. 59)
ประเภท : Thriller, Psychological suspense
ผู้กากับ : ฉัตรชัย ยอดเศรณี
นักแสดงนา : วาสนา ชลากร, ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล, เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ์
เรื่องย่อ : ภาพยนตร์ลึกลับสะเทือนขวัญแนวจิตวิทยา ที่สะท้อนถึงความน่ากลัวและความน่า
พิศวงของป้าแก่ๆ คนหนึ่งที่อยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยว กับเด็กเล็กๆ คนหนึ่งที่หลงเข้ามาอยู่ใน
บ้านของคุณป้า ทั้งสองอยู่ด้วยกัน 8 วัน โดยมีหมอหนุ่มเพียงคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
แปดวันกับความลุ้นระทึกที่ผ่านไปในแต่ละวันและความอึดอัดกับสถานการณ์ที่ไม่อยากจะคาด
เดาที่มีป้าเป็นผู้ควบคุมชีวิตในบ้านทั้งหมด และหมอหนุ่มเป็นผู้ที่กุมชะตาของทั้งสองคนในบ้าน
หลังนั้น

Devil ปีศาจ (17 ต.ค. 59)
ประเภท : Horror, Mystery, Thriller / ผู้กากับ : John Erick Dowdle
นักแสดงนา : Chris Messina, Caroline Dhavernas,
Bokeem Woodbine
เรื่องย่อ : คนแปลกหน้าห้าคน เดินเข้าไปในลิฟต์ ไม่มีใครสนใจใคร แต่เมื่อลิฟต์เกิดติดขัด
สถานการณ์ของพวกเขาค่อย ๆ เปลี่ยนจากความ ราคาญไปเป็น หมดหวัง และเกิดความ
หวาดกลัว เริ่มมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นกับพวกเขา ทีละคน จนพวกเขาหวาดระแวงกันเองว่าใครใน
ห้าคนนี้เป็นคนก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดขึ้น ขณะเดียวกันผู้คนที่อยู่ด้านนอกก็พยายามช่วย
พวกเขา แต่คนในลิฟต์ รู้ตัวดีว่าหนทางเดียวที่พวกเขาจะรอดชีวิตออกไปได้ ก็คือการเผชิญหน้า
กับความชั่วร้ายและต้องคิดหาทางฝ่าออกไปให้ได้

Warm Bodies ซอมบีท้ รี่ กั (18 ต.ค. 59)
ประเภท : Comedy, Horror, Romance / ผูก้ ากับ : Jonathan Levine
นักแสดงนา : Nicholas Hoult, Teresa Palmer, John Malkovich
เรื่องย่อ : ภาพยนตร์โรแมนติกระทึกขวัญ สุดแหวกแนว เมื่อซอมบี้ ตกหลุมรักมนุษย์ ทั้งที่
รู้ตัวว่าตัวเองนั้นตายไปแล้ว และต้องกินมนุษย์เพื่อการอยู่รอด จนกระทั่งได้มาพบกับ จูลี่และ
ตกหลุมรักตั้งแต่วินาทีแรกที่เจอเธอ ทาให้เค้ารู้สึกว่า ทุกวันนี้เค้ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร หัวใจเค้าเต้น
อีกครั้ง เค้าตกหลุมรักเธออย่างจัง แต่หารู้ไม่ว่า พ่อของจูลี่นั้นเป็นหน่วยตามล่าเหล่าซอมบี้
การตามล่า การหลบหนี ความรักของทั้ง 2 จะไปรอดหรือไม่ ในเมื่อคนรอบข้างจูลี่ ที่ยังรอด
อยู่ต่างก็ไม่เห็นด้วยกับความรักนี้

เฉือน (19 ต.ค. 59)
ประเภท : Horror, Thriller / ผู้กากับ : ก้องเกียรติ โขมศิริ
นักแสดงนา : ฉัตรชัย เปล่งพานิช, อารักษ์ อมรศุภศิริ, สนธยา ชิตมณี,
เจสสิกา ภาสะพันธุ์
เรื่องย่อ : เกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องสุดสยอง เมื่อเหยื่อทุกรายถูกฆ่าหั่นศพ และนาชิ้นส่วนแยก
ไปทิ้งคนละแห่งศพแล้วศพเล่า ตารวจมืดแปดด้านไม่อาจหาตัวฆาตกรได้‘ไท’นักโทษชั้นหนึ่ง
พยายามจะบอกเรื่องที่เขาสงสัยว่าใครคือฆาตกรรายนี้ แต่ชินนายตารวจใหญ่ที่ใช้เขาทางานลับ
ไม่ใส่ใจฟัง แต่เมื่อเหตุสยองเกิดขึ้นอีกครั้ง ตารวจต้องพยายามทาทุกวิถีทางที่จะจับฆาตกรมา
ลงโทษให้ได้และไทก็ถูกนาตัวมาจากเรือนจาเพื่อคลี่คลายที่มาแห่งการฆาตกรรมนี้

The Silence of the Lambs อามหิตไม่เงียบ
(20 ต.ค. 59) ประเภท : Crime, Drama, Thriller
ผู้กากับ : Jonathan Demme
นักแสดงนา : Jodie Foster, Anthony Hopkins, Lawrence A. Bonney
เรื่องย่อ : คลาริซ สตาร์ลิ่ง เอฟบีไอสาว ได้รับมอบหมายให้ตามหาหญิงสาวผู้สูญหาย เพื่อช่วยชีวิต
เธอจากฆาตกรต่อเนื่องโรคจิตที่ชอบถลกหนังเหยื่อทุกราย คลาริซ พยายามหาวิธีทาความเข้าใจถึง
ความคิด ตรรกะ และแรงจูงใจเบื้องลึกของฆาตกรที่ใช้ลงมือกับเหยื่อ เพราะฆาตกรประเภทนี้ตามจับ
ยาก จึงได้เข้าไปคุยกับฮันนิบาล ฆาตกรโรคจิตอีกคนที่ถูกจาคุกอยู่ ฮันนิบาล เคยเป็นจิตแพทย์และยัง
ฉลาดเป็นกรด คลาริซต้องการให้ ฮันนิบาลช่วยเหลือในการตามหาฆาตกร จึงพยายามทาทุกวิถีทางให้
ฮันนิบาล ยอมเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการช่วยเหลือเหยื่อครั้งนี้ของเธอ

Land of the Dead (21 ต.ค. 59)
ประเภท : Horror, Sci-Fi / ผูก้ ากับ : George A. Romero
นักแสดงนา : John Leguizamo, Asia Argento, Simon Baker
เรื่องย่อ : โลกเป็นเพียงสถานที่ที่พวกคนเป็นต้องต่อสู้กับพวกตายซากเดินได้ มนุษย์ต้องอยู่
ภายใต้วงล้อมของกาแพงเมือง ที่เป็นเสมือนป้อมปราการ ในขณะที่พวกผีดิบเดินได้กลับได้เดิน
ท่องไปทั่วแผ่นดินนอกกาแพง ส่วนพวกเศรษฐี และผู้มีอานาจ อาศัยอยู่บนที่สูงเหนือเมืองภายใน
หอคอยที่แยกตัวออกไปจากเมือง และถือเป็นป้อมปราการสุดท้ายของพวกชนชั้นปกครอง ความ
ไม่สงบและความสับสนอลหม่านกาลังเพิ่มขึ้น กองทัพผีดิบเรียนรู้ที่จะอยู่กันเป็นกลุ่มและสื่อสาร
กัน ไรลี่ย์กับพรรคพวกถูกสถานการณ์บีบให้ต้องลุกขึ้นมาปกป้องเมืองและประชาชนจาก
กองทัพซอมบี้ที่บุกโจมตีแนวกาแพงเมือง

Whiteout มฤตยูขาวสะพรึงโลก (25 ต.ค. 59)
ประเภท : Action, Crime, Mystery / ผู้กากับ : Dominic Sena
นักแสดงนา : Kate Beckinsale, Gabriel Macht, Tom Skerritt
เรื่องย่อ : หลังจากที่แคร์รี่ สเตทโก เจ้าหน้าที่หญิงของกองทัพสหรัฐได้รับมอบหมายให้
ทางาน ณ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์อเมริกาในทวีปแอนตาร์กติกามาเป็นเวลานาน เธอเฝ้ารอที่จะ
ได้กลับบ้านในอีก 3 วัน แต่ระหว่างนั้นเธอกลับพบเหตุฆาตกรรมลึกลับสะเทือนขวัญ เธอจึง
ต้องตามหาตัวฆาตกรและรับมือกับอันตรายที่รออยู่เบื้องหน้า เพื่อไขปริศนาคดีฆาตกรรมที่ถูก
ปิดบังมานานถึง 60 ปี พร้อมทั้งต่อสู้กับสภาพอากาศที่หนาวเย็นด้วยอุณหภูมิติดลบ 120
องศา ท่ามกลางความโหดร้ายของพายุหิมะที่โหมกระหน่าและหิมะขาวโพลนปกคลุมผืนน้าแข็ง
ไกลสุดลูกหูลูกตา

Mr. Brooks มิสเตอร์บรูกส์ สุภาพบุรษุ อามหิต
(26 ต.ค. 59) ประเภท : Crime, Drama, Mystery
ผู้กากับ : Bruce A. Evans
นักแสดงนา : Kevin Costner, Demi Moore, William Hurt
เรื่องย่อ : เอิร์ล บรูกส์ นักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จอย่างสูง เป็นสามีที่ดี เป็นพ่อที่น่ารัก แต่
เบื้องลึกภายใต้บุคลิกอันภูมิฐานไม่มีใครรู้ว่า เขาเป็นฆาตกรโหดที่เลือกเหยื่อไปสังหารเพื่อความ
สะใจ เขาพยายามหาทางฝืนตัวเองไม่ให้ทา แต่จิตใต้สานึกก็ไม่อาจต่อต้านอีกหนึ่งบุคลิกที่สิงอยู่
ในตัว บุคลิกนี้มีชื่อว่ามาร์แชลล์ ที่คอยยั่วยุให้เขาลงมือฆ่าอยู่เสมอ ขณะที่บรูกส์หาเหยื่อมา
สนองความอามหิตของเขา ตารวจนักสืบก็กาลังตามล่าบรูกส์อย่างกระชั้นชิด ใครจะเหนือกว่า
ใคร และใครจะเป็นเหยื่อใคร

Changeling กระชากปมปริศนาคดีอาพราง
(27 ต.ค. 59)
ประเภท : Drama, History, Mystery/ ผูก้ ากับ : Clint Eastwood
นักแสดงนา : Angelina Jolie, Colm Feore, Amy Ryan
เรื่องย่อ : สร้างจากเหตุการณ์จริงใน ลอสแองเจลิส ตีแผ่ให้เห็นถึงการหาประโยชน์จากอานาจ
หน้าที่ของตารวจ การโกงกิน และบิดเบือนเรื่องเพื่อหนีความผิด บอกเล่าเรื่องราวน่าตกตะลึง
ของคริสติน แม่ที่ตามหาวอลเตอร์ ลูกชายซึ่งหายตัวไปหลายเดือน แต่จู่ๆตารวจก็ส่งตัวลูกชายกลับมาหา
เธอ แต่ในใจของเธอรู้ดีว่าเขาไม่ใช่ลูก จึงไปแย้งกับตารวจก็ถูกกล่าวหาว่าเธอจิตไม่ปกติและส่งเธอไปอยู่
โรงพยาบาลจิตเวช แต่ด้วยความช่วยเหลือของทนายฝีมือดีเธอจึงได้ออกจากที่นั้นและตามล่าหาความจริง
เรื่องลูกชาย แต่เธอจะตามหาลูกชายของเธอที่หายตัวไปได้อย่างไร?

11:14 นาทีเป็นนาทีตาย (28 ต.ค. 59)
ประเภท : Comedy, Crime, Drama / ผู้กากับ : Greg Marcks
นักแสดงนา : Henry Thomas, Colin Hanks, Ben Foster
เรื่องย่อ : ณ เวลา 11 นาฬิกา 14 นาที แจ็คบึ่งรถฝ่าความมืดขึ้นทางด่วน เพื่อไปให้ทันนัด
กับแฟนสาว แต่ทุกอย่างกลับตาลปัตร เมื่อมีบางอย่างพุ่งเข้าชนกระโปรงรถ แจ็คหักพวงมาลัย
จนรถเสียหลัก เขาหยุดรถและลงไปตรวจสอบ ก็พบศพนิรนาม แจ็คไม่ทราบที่มาและไม่มีใคร
เห็นเหตุการณ์ เขาตัดสินใจเอาศพไปซ่อน โดยที่เขาเองก็ไม่รู้เลยว่าช่วงเวลาใกล้เคียงกันนี้ มีคน
อีกราว 5 กลุ่ม ที่ต้องพบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันในคืนนั้นเหมือนเขา พวกเขาทั้งหมดที่ตอน
แรกดูเหมือน ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกัน แต่ทุกคนล้วนเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับศพปริศนาที่แจ็คขับชน
ทั้งสิ้น

Countdown (31 ต.ค. 59)
ประเภท : Thriller
ผู้กากับ : นัฐวุฒิ พูนพิริยะ
นักแสดงนา : พชร จิราธิวัฒน์, ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ, จรินทร์พร จุนเกียรติ
เรื่องย่อ : 3 วัยรุ่นไทยในนิวยอร์ก ที่ใช้ห้องอยู่ร่วมกัน แจ๊ค หนุ่มไฮโซที่โกหกคนที่บ้านว่ามา
เรียนต่อ แต่กลับใช้เงินเที่ยวเตร่ไปวันๆ แพม สาวเปรี้ยว นิยมใช้สินค้าแบรนด์เนมเพื่อตัวเองจะ
ได้ดูดีในสายตาคนอื่น และ บี แฟนสาวของแจ๊ค ที่ไม่เคยบอกใครว่าเธอมาที่นี่เพราะอะไร ทั้ง 3
คนอยากจัดปาร์ตี้ส่งท้ายวันสิ้นปี แจ๊ค เลยโทรให้ เฮซุส ดีลเลอร์ขายยามาหาที่ห้อง โดยต่างไม่
มีใครรู้ว่า จริง ๆ แล้วเขาเป็นใครกันแน่ แต่การมาเยือนของเขา จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา
ไปตลอดกาล

