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มารูจักเรื่องราวอันเปนที่สุดของ
วิทยาศาสตรมหัศจรรยกบั คุกกีร้ นั กันเถอะ
โลกเรามีอะไรมากมายที่นามหัศจรรยเต็มไปหมด ไมวาจะธรรมชาติ สัตวตาง ๆ
เทคโนโลยีใหม ๆ หรือแมแตรางกายมนุษย ตางก็มีเรื่องนาเหลือเชื่อที่เรายังไมรูมากมาย
เหลาคุกกี้รันแสนซนจึงขอพาทุกคนไปรูจักดวยกัน
เหลาคุกกี้รันหลากรสพากันมาปวนในเรื่องวิทยาศาสตรที่นามหัศจรรยที่สุด จะทํา
อยางไรดี เมื่อคุกกี้อัศวินไดรับคําสั่งจากคุกกี้เจาหญิงใหไปตามหาแมลงที่เอาตัวรอดเกง
ทีส่ ดุ แลวมันคือแมลงอะไรกันละ คุกกีน้ กั ผจญภัยก็ไมหยุดเดินทางเชนกัน เขาจะปนขึน้
ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกใหไดและจะตามหาสัตวที่หนักที่สุดในโลกใหเจอดวย ไหนจะ
คุกกี้ภูตอัคคีที่ไมหยุดคิดแผนราย เตรียมจัดกองทัพสัตวที่นากลัวที่สุดในโลก รวมทั้ง
เรื่องราวนารัก ๆ เมื่อคุกกี้นักแปรธาตุไดไปลองแมนํ้าที่ยาวที่สุดในโลกกับคุกกี้ที่เธอ
แอบปลื้ม นี่เปนเพียงแคสวนหนึ่งเทานั้น ยังมีเรื่องราวเฮฮาของเพื่อน ๆ คุกกี้ใหขําฮา ๆ
และแฝงวิทยาศาสตรนามหัศจรรยที่สุดอีกมากมาย
คุ ก กี้ รั น วิ ท ย ที่ สุ ด วิ ท ย ม หั ศ จรรย นํ า เสนอเรื่ อ งวิ ท ยาศาสตร ช วนอยากรู 
รวบรวมวิทยาศาสตรที่สุดของโลก ไมวาจะเปนเครื่องบินที่บินเร็วที่สุด เสนทางรถไฟ
ทีย่ าวทีส่ ดุ ปลาทีใ่ หญทสี่ ดุ ในโลก สัตวทวี่ งิ่ ไดเร็วทีส่ ดุ ในโลก เรือดํานํา้ ทีอ่ อกสํารวจทะเล
ที่ลึกที่สุดในโลก และอีกมากมาย รวมอยูใน 25 ตอนของคุกกี้รันวิทยเลมนี้แลว
ถาพรอมแลว ก็เตรียมตัววิ่งบุกตะลุยกระโดดเก็บความรูกับเหลาคุกกี้รันไดเลย!
นานมีบุคส
ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ
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