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มารวมเอาชีวิตรอดในมหาสมุทรเพื่อชวยเพื่อนๆ คุกกี้รันกันเถอะ

เมื่อแมมดรายเวทมนตรยอนเวลา เหลาคุกกี้ก็คอย ๆ  สลายรางไปทีละคน เพื่อ
รักษาชีวิตของเหลาคุกก้ี คุกก้ีผูกลาหาญและผองเพื่อนจึงออกเดินทางตามหาวัตถุดิบ
เวทมนตร แกงคุกกี้รันเอาชีวิตรอดจากปาดิบและปกปองวัตถุดิบเวทมนตรชิ้นแรก
“มะพราวไฟ” ใหรอดพนจากเงื้อมมือของคุกกี้โจรสลัดไดสําเร็จ

ตอนนี้การเอาชีวิตคร้ังใหมไดเร่ิมขึ้น เหลาคุกกี้รันลองเรือโจรสลัดมุงหนาไป
ทะเลใต เพื่อตามหาวัตถุดิบเวทมนตรชิ้นที่ 2 “ไขมังกรน้ํา” งานน้ีพวกเขาตองเผชิญ
อันตรายทุกอยาง ทั้งความหิวโหย นักลาสุดโหดแหงทองทะเล และความแปรปรวนของ
มหาสมุทรที่แสนกวางใหญ เหตุการณย่ิงนากลัวเพิ่มขึ้นไปอีก เมื่อคุกกี้เดวิลเขามาชวย
สนบัสนนุแผนการของแมมด ใชพลงัเดวลิทีแ่ขง็แกรงจากวญิญาณทีต่ายอยางทกุขทรมาน
แตทีมของคุกก้ีผู กลาหาญก็มีคนมาเพิ่มเชนกันนะ ทั้งคุกกี้รสโซดาที่บังเอิญพบและ
คุกกี้ฮีโรที่รีบออกเดินทางมาชวยเพื่อนทันทีที่รูขาว งานน้ีฝายไหนจะชนะ ควาไขมังกรนำ้
ไปครอง มาลุนดวยกันนะ

คุกกี้รันเอาชีวิตรอด 2 ในมหาสมุทร ไดบอกเลาความรูวิทยาศาสตรใกล ๆ  ตัว
ทีน่ารูอยางเขาใจงาย ไมวาจะเปนวธิชีวยเหลอืทีถ่กูตองเมือ่พบคนจมนํา้ วธิรีกัษาเมือ่เปน
ตะคริวตอนวายนํ้า วิธีปฐมพยาบาลเมื่อโดษพิษของแมงกะพรุน วิธีสังเกตวาแหลงน้ํา
ที่พบ ดื่มไดหรือไม และความรูตาง ๆ  อีกมากมายที่รอพวกเราไปเรียนรู

ถาพรอมแลว ก็เตรียมขึ้นเรือโจรสลัด เอาชีวิตรอดในมหาสมุทรกับเหลาคุกก้ีรัน
ไดเลย!

นานมีบุคส

ตดิตามกจิกรรมและขาวสารการตนูความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตนูความรูนานมบีุคส” นะครบั
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คุกกี้สาวรสชาติ
หอมหวาน เพราะชอบ
เขาสังคมจึงชวยเหลือและ
เขากับเหลาคุกกี้ไดดี

¤Ø¡¡Õé¼ÙŒ¡ÅŒÒËÒÞ
คกุกีท้ีล่มืตาขึน้เปนคนแรกในเตาอบ
ของแมมด มสีญัชาตญาณรบัรูไดวา
แมมดจะแกแคนเหลาคุกกี้

¤Ø¡¡Õé¹Ñ¡ÊíÒÃÇ¨
คุกกี้ผูรูแผนการที่นากลัวของ
แมมด เพื่อหยุดย้ังเวทมนตร
ของแมมดจงึตองออกเดนิทาง
จากอาณาจักรคุกกี้

¤Ø¡¡Õéà´ÇÔÅ
แสดงพลังที่แข็งแกรง
โดยใชวิญญาณรายของเหลาคุกกี้ที่
ตายอยางทุกขทรมาน ไปไหนมาไหน
ไดอิสระ คอยชวยเหลือคุกกี้โจรสลัด
ที่เปนลูกนองของแมมด

¤Ø¡¡ÕéÎÕâÃ‹
ปกติเปนคุกกี้ที่ดูไรเรี่ยวแรง แต
ถาแปลงรางเมือ่ไหรจะกลายเปน
ซเูปอรฮโีรทนัท ีกาํลงัรบีตามกลุม
ของคกุกีผู้กลาหาญหลงัรูเรือ่งราว
ทัง้หมด

¤Ø¡¡ Õé Ã çÍ¡ÊµÒÃ�
เปนคุกกี้ที่เชื่อวา ไมวา
ประเทศไหน เผาพันธุอะไร 
ดนตรีก็สื่อสารเขาใจไดทั้งนั้น 
การผจญภัยครั้งนี้เขาก็จะแสดง
พลังแหงดนตรีออกมาดวย...



¤Ø¡¡Õé¹Ñ¡¡ÅŒÒÁ
คุกกี้ผูมีกลามเนื้อแข็งแกรง 
ซึ่งมีสวนประกอบหลัก
เปนแปงและโปรตีน 
เปนอศัวนิทีม่พีละกาํลงัมาก จงึกาํจดั
สิ่งกีดขวางตาง ๆ  ไดอยางงายดาย

¤Ø¡¡Õéâ¨ÃÊÅÑ´
เปนคุกกี้ที่ใชชีวิตอยูใน
ทองทะเล เพราะมีชื่อเสียงดาน
การเปนโจร จึงรวมมือกับแมมด
เพื่อกําจัดเหลาคุกกี้คนอื่น

¤Ø¡¡Õé¹Ñ¡¾ÂÒ¡Ã³�
คุณปูคุกกี้ที่ถือลูกแกว
พยากรณมหัศจรรย เปน
ผูเปดเผยคําพยากรณที่
เหลาคุกกี้มักฟงไมเขาใจ
ครัง้นีค้าํพยากรณของเขา
จะเปนจรงิหรอืไม

¤Ø¡¡Õé«ÍÁºÕé
อยูในเรือผีที่ลอยขึ้นมาจาก
ใตทะเล เพราะอยูคนเดียว
ในเรอืมานานแสนนานเลยเหงามาก 
จึงยอมทําทุกอยางเพื่อใหมีเพื่อน

¤Ø¡¡ÕéÃÊÊµÃÍàºÍÃ�ÃÕè
ถงึแมจะดอูอนแอและข้ีกลวั 
แตกร็วมออกเดนิทางเพือ่หยดุยัง้
แมมดดวยเชนกัน เปนคุกกี้ที่มีเสนห
เปนของตัวเอง

¤Ø¡¡ÕéÃÊâ«´Ò
เพราะชอบโตคลื่นจึงอาศัย
อยูในบานกลางทะเล เปนคุกกี้
ผูเชี่ยวชาญทางทะเล ไดรับ
ประกาศนียบัตรการฝก
ชวยเหลือผูคนในมหาสมุทร

àÃ×èÍ§Â‹Í
เพื่อหยุดแผนการรายของแมมด เหลาคุกกี้จึงมุ งหนาไปปาดิบเพื่อหา

มะพราวไฟที่เปนวัตถุดิบเวทมนตรที่จะชวยอาณาจักรคุกกี้เอาไวได พวกคุกกี้
รอดพนจากสถานการณอันตรายตาง ๆ  มากมาย ไดเรียนรูวิธีเอาชีวิตรอดในปาดิบ
หลังจากไดมะพราวไฟ พวกเขาจึงมุงหนามาสูทะเลใตเพื่อตามหาไขมังกรน้ําท่ี
เปนวัตถุดิบเวทมนตรชิ้นที่ 2 ตอทันที...
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ณ อาณาจักร
คุกกี้

ผองเพื่อนของ
พวกเราประสบ
ความสําเร็จ...

 เพื่ออวยพรให
การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ
ของกลุมคุกกี้ผูกลาหาญ

เลตสโก
แดนซไทม

เรามาเตน
อวยพร
กันเถอะ!

ลืมความกลัววา
จะกลายเปนแปงสาลี
แลวมาเตนกันเถอะ!

áµ‹¹

áµ�¹
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คุกกี้รสชีสเคก ที่เธอพูด
หมายความวาอะไร 

ใครออกไปผจญภัยนะ ผมอานหนังสือ
ในหองสมุดอยู

หลายวัน มีเรื่องอะไร
เกิดขึ้นเหรอ

ฮา ๆ

โอะ คุกกี้ฮีโร
มาเมื่อไหรนะ

ความชวยเหลือ
จากผมแนนอน!

วาไงนะ! 
มีเรื่องแบบนี้
เกิดขึ้นดวยหรือเนี่ย...

ไมไดการละ 
ผมตองไปกับคุกกี้
ผูกลาหาญ เพราะทุกคน
คงตองการ...


