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ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ

¤íÒ¹íÒÊíÒ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�

แกงคุกกี้รันจะพาทุกคนไปเรียนรูความลับทางวิทยาศาสตร
ที่ซอนอยูในพิษสุดหลอน!

แคไดยินคําวา พิษ ก็รูสึกถึงความนากลัวแลวใชไหม แตรูบางไหมวาพิษท่ีแสน
นากลวัและอันตรายนี้ก็สามารถกลายเปนยาแสนดีท่ีชวยรักษาโรคตาง ๆ  ใหเราไดดวยนะ
นาสนใจใชไหมละ! ถาอยากจะรูจกัสารพดัพษิใหมากกวานี ้ เหลาคกุกีจ้ะพาทกุคนไปเอง

เรือ่งราวของพษิสดุหลอนในอาณาจักรคกุกีเ้ริม่ขึน้เมือ่คกุกีอ้ศัวนิจะพาคกุกีเ้จาหญงิ
ไปเจอฝาแฝดของเธอที่พลัดพรากจากกันแสนนาน แตกลับเจอกับสัตวที่มีพิษรายแรง
ที่สุดในโลก ขณะเดียวกันคุกก้ีร็อกสตารคนหลอแทบรองไห เมื่อเขาตองเขาพิพิธภัณฑ
สัตวขาปลองมีพิษสุดนากลัวที่มีแตสัตวมีพิษย้ัวเย้ียไปหมด คุกก้ีรสสมุนไพรก็กําลัง
ปวดหัวอยู ในรานขายสมุนไพร เมื่อมีลูกคาที่ปวยหลากหลายโรคเขามาขอใหชวย
แลวยังมีคุกกี้จิ้งจอกเกาหางคอยจองขโมยสมุนไพรของเขาไปทํายาพิษดวย เหลาคุกกี้
จะจัดการอยางไรกับพิษสุดหลอนรอบ ๆ  ตัว ไปดูพรอมกันเลย

คุกกี้รันวิทย สารพัดพิษสุดหลอน นําเสนอเรื่องวิทยาศาสตรเกี่ยวกับสารพิษ
รอบตัวและยาใหนอง ๆ  ไดเขาใจอยางถูกตอง รูวิธีใชอยางปลอดภัย รูประโยชน และ
ระวังสารอันตรายได ไมวาจะเปนเร่ืองสัตวมีพิษ ไดโนเสารมีพิษ พืชมีพิษ พิษท่ีมนุษย
สรางขึ้น พิษที่กลายเปนยาได การใชสารพิษใหปลอดภัยและมีประโยชน ประวัติศาสตร
การใชสารพิษ และอีกมากมายรวมอยูใน 25 ตอนของคุกกี้รันวิทยเลมนี้แลว

นานมีบุคส
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