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คุกกี้รันจะพาทุกคนออกผจญภัยและไขปริศนาคณิตไปดวยกัน
คณิตศาสตร จะกลายเปนเรื่องสุดสนุก เมื่อแกงคุกก้ีรันออกวิ่งมาเรียนรู 

คณิตศาสตรไปกับทุกคน งานนี้ทั้งเฮฮาและไดเคล็ดลับคณิตศาสตรใหม ๆ  อีกเพียบ
เมื่อแกงคุกก้ีนักสํารวจตองไปไขปริศนาวัตถุโบราณในพระราชวัง แตกลับเจอ

ปรศินาทีแ่มแตนกัคณติศาสตรทีเ่กงทีส่ดุในอาณาจกัรคกุกีก้ย็งัไมเขาใจ คกุกีห้มาปาเอง
ก็เดินทางไปหอคอยคลื่นนํ้าแข็งกับคุกกี้รสถั่วแดง และบังเอิญพบวาคุกก้ีน้ําตาลหิมะ
ประกาศจะใหรางวัลแกคนที่วัดความสูงของหอคอยคล่ืนน้ําแข็งท่ีสูงมากได เขาจึง
ขอลองไขปญหานี้ดู คุกก้ีช็อกโกครีมเนยเองก็ประกาศใหรางวัลกอนใหญแกคุกกี้ท่ี
หาเสนทางชมทั่วสวนสาธารณะคุกกี้โดยขามสะพานท้ังเจ็ดและไมใชสะพานซํ้า ใครกนั
จะไดรางวัลนี้ไปครอบครอง มีเรื่องราวมากมายท่ีตองใชคณิตศาสตรชวยแกปญหา
เพียงแคออกว่ิงเพลิน ๆ และลองไขปริศนาไปกับคุกกี้รัน เราก็ไดเรียนรูและเพิ่มทักษะ
ทางคณติศาสตรไปโดยไมรูตวั

คุกกี้รันคณิต ไขปริศนาเรขาคณิต ไดสอนเรื่องคณิตศาสตรอยางสนุกและ
เขาใจงาย ไมวาจะเปนเคล็ดลับการทองสูตรคูณ เคล็ดลับคิดเลขเร็ว สมบัติของรูป
สามเหลี่ยม จัตุรัสกล ทฤษฎีวงจรออยเลอร แถบเมอบิอุส เศษสวน และอีกหลาย ๆ  เรื่อง
ที่นอง ๆ จะไดเรียนรูไปพรอมกับเหลาคุกกี้รัน

นานมีบุคส

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ
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คณิตศาสตร
กับคุกกี้รัน

รอบ
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วันนี้การบาน
เยอะจัง

ตองจําสูตรคูณ
9 แมดวยใชไหม 

ฉันยอมแพแลวละ

ความจําก็ไมดี 
แลวจะจําหมดได
ยังไงละเนี่ย

อาก! เครียดที่สุด 
เสียงจิ๊บๆ ยังไดยิน
เปนเจ็ดๆ เลย

แคคิดก็
ปวดหัวแลว!

ÎÖ¡
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จาก

 ค...คุกกี้จอมยุทธ

ขอโทษคะ พวกเรา
ตะโกนเสยีงดงั นกกเ็ลย

บินหนีไปทางนั้น

โอย

ดีจังเลย
คุกกี้จอมยุทธคะ

ถาพวกเราเกดิในสมยักอน
ก็คงไมตองเรียนสูตรคูณ

ใชไหมคะ

ชากอน สมัยโชซอน1

ก็มีสูตรคูณนะ

ตองสอบทอง
และใชซื้อขายของ

ดวย

พวกขาทองสูตรคูณไดนะ

จริงเหรอคะ

88 1 ยุคราชวงศโชซอนของประเทศเกาหลี ป ค.ศ. 1392-1910

¾Ñèº ¾Ñèº ¾Ñèº
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นานขนาดนั้น
เลยเหรอคะ

สูตรคูณนะ 
ยังไงพวกเจาก็หนีไมพนหรอก 

ขาจะเลาประวัติศาสตรสูตรคูณ
ใหฟงเลยละกัน

มีบันทึกไววาจีนเปนผูสราง
สูตรคูณขึ้นมา

ในสมัยราชวงศฮั่น
เมื่อ 2,000 ปกอน ก็ใชสูตรคูณ

กันแลว

หา

ประเทศเกาหลีรับ
มาจากจีนเมื่อ 1,200 ป
กอน ตั้งแตตอนนั้นเราก็
มีสูตรคูณใหทองแลว2

นาสงสารจัง คุกกี้
จอมยุทธตองทนทุกข
ทรมานมานานแน ๆ  เลย

นานมาก
เลยคะ

นี!่ ขาเลาตัง้นาน 
เพือ่ใหพวกเจาสรปุ

แบบนีเ้หรอ

สูตรคูณ 9×9

Ë§Ñ¡ Ë§Ñ¡ 
Ë§Ñ¡

2 ในประเทศไทย วชิาคณิตศาสตรเริม่มบีนัทกึชดัเจนในชวงสมยัรชักาลที ่3 ของกรงุรตันโกสนิทร


