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มุงหนาไปยังหุบเขามังกรสุดอันตรายเพื่อชวยเพื่อนๆ คุกกี้รัน

เมื่อแมมดรายเวทมนตรยอนเวลา เหลาคุกกี้ก็คอย ๆ  สลายรางไปทีละคน เพื่อ
รักษาชีวิตของเหลาคุกก้ี คุกก้ีผูกลาหาญและผองเพื่อนจึงออกเดินทางตามหาวัตถุดิบ
เวทมนตร แกงคุกกี้รันเอาชีวิตรอดจากปาดิบ มหาสมุทร เมืองใหญ แดนหิมะ ไฟไหม
ถํ้า และธารนํ้าแข็งไดสําเร็จ พวกเขาจึงออกผจญภัยเพื่อปกปองอาณาจักรคุกกี้ตอไป

แกงคุกก้ีรันชวยกันตามหาคุกก้ีนางฟาทะเล คุกกี้เพียงคนเดียวท่ีรูวิธีไปเมืองของ
พอมดที่ถูกลืม แตเมื่อไดพบเธอ เหตุการณกลับไมเปนไปอยางที่คาดคิด คุกกี้ผูกลาหาญ
ไดรับพลังพิเศษโดยไมทันตั้งตัว และเหลาคุกกี้รันตองบุกไปยังหุบเขามังกร สถานที่
ที่แมแตมังกรแดงยังไมกลาเฉียดใกล เพื่อชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีจากพอมด
แหงความมืด เหลาคุกกี้จะฟนฝาอุปสรรคไปไดหรือไม

คุกกี้รันเอาชีวิตรอด 8 ในหุบเขา ไดบอกเลาความรูวิทยาศาสตรนารูท่ีจะชวย
ใหใชชีวิตอยางปลอดภัย ไมวาจะเปนวิธีขี่จักรยานอยางปลอดภัย วิธีเคล่ือนยายผูไดรับ
บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเมื่อเลือดกําเดาไหล วิธีเอาตัวรอดเมื่อเผชิญสุนัขดุ ความรู
เรือ่งการนอนหลบั และปายจราจรทีค่วรรู นอกจากน้ียงัมคีวามรูใหม ๆ  ท่ีรอพวกเราไปเรยีน
รูดวยนะ

ถาพรอมแลว ก็ไปตามหาคุกกี้นางฟาทะเลตอกันเลย! 

นานมีบุคส

ตดิตามกจิกรรมและขาวสารการตนูความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตนูความรูนานมบีุคส” นะครบั

¤Ó¹Ó
ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�



á¹Ð¹íÒ
µÑÇÅÐ¤Ã

¤Ø¡¡Õé¨Ôé§¨Í¡à¡ŒÒËÒ§ 
รางเดิมคือหมาจิ้งจอก
มารชเมลโลว แปลงราง
เปนคุกกี้สาวพราวเสนหได 
ฝนอยากเปนคุกกี้จริง ๆ

¤Ø¡¡ÕéÀÙµÍÑ¤¤Õ
คกุกีท้ีก่าํเนดิจากภเูขาไฟ
แหงมังกร เขาขโมยของวิเศษท่ีบิน
ได เชน ไฮสโตน เพกาซัส รูดอลฟ
หรือแมแตเล่ือนลาก กอนจะหนีไป
เพือ่วางแผนไปดวงจนัทรดวยเหตผุล
บางอยาง

¤Ø¡¡Õé¹Ñ¡ÊíÒÃÇ¨
คุกกี้ผูรูแผนการที่นากลัวของ
แมมด เพื่อหยุดยั้งเวทมนตร
ของแมมดจึงตองออกเดินทาง
จากอาณาจักรคุกกี้

¤Ø¡¡Õé¼ÙŒ¡ÅŒÒËÒÞ
คุกกี้ที่ลืมตาขึ้นเปนคนแรกในเตาอบของ
แมมด มีสัญชาตญาณรับรูไดวาแมมดจะ
แกแคนเหลาคุกกี้

¤Ø¡¡ÕéÃÊáºÅ ç¤àºÍÃ�ÃÕè
คุกกี้สาวผูดูแลคฤหาสนของ
เจานายนอยที่ไมคอยอยูบาน
เปนแมบานมืออาชีพที่ทํางานทุกอยาง
ดวยความรอบคอบและสมบูรณแบบ

¤Ø¡¡ÕéáÊ§¨Ñ¹·Ã�
คุกกี้ที่ตองคําสาปหลับใหล
เปนระยะเวลานับรอยป 
เธอมีความสัมพันธพิเศษ
กับคุกกี้ภูตอัคคี และผูกพันกับคุกกี้
สาวเจาปามานาน มใีครบางคนตองการ
ปลกุเธอขึน้มาเพือ่ไขปรศินาบางอยาง 



¤Ø¡¡Õé¹Ò§¿éÒ 
คุกกี้ที่จู ๆ  ก็ปรากฏตัวขึ้นตอหนา
เหลาคุกกี้ที่กําลังเดินทาง และชวยบอก
เรื่องสําคัญกับเหลาคุกกี้

¤Ø¡¡Õé â¨ÃÊÅÑ´ 
เปนคกุกีท้ีใ่ชชวีติอยูในทองทะเล 
เพราะมชีือ่เสยีงดานการเปนโจร 
จงึรวมมอืกบัแมมดเพือ่กาํจดั
เหลาคกุกีค้นอืน่

¤Ø¡¡Õéà´ÇÔÅ
ใชผีของคุกกี้ที่
ตายอยางทรมาน
เปลี่ยนเปนพลังที่แข็งแกรง 
ทํางานรับใชแมมด

¤Ø¡¡Õé¾‹ÍÁ´ 
คุกกี้ที่ชอบอวดวาตัวเอง
มีเวทมนตรเกงกลาที่สุดในปฐพี 
แตสุดทายเขาก็ไดแตทําใหปราสาทนภา
ที่ตองคําสาปรายยุงเหยิงกวาเดิม

¤Ø¡¡Õé¹Ñ¡á»Ã¸ÒµØ 
คุกกี้ที่มีหนังสือแหงความลับ
ที่สืบทอดมาตั้งแตโบราณ 
และสรางสิ่งมหัศจรรยที่ไมมีบนโลก
ดวยวิชาแปรธาตุ

¤Ø¡¡Õé¹Ò§¿éÒ·ÐàÅ
คุกกี้ผูเดียวที่รูวิธีไปยัง
เมืองของเหลาพอมด 
และเธอกาํลงัรอคอย
การกลับมาของเพื่อน ๆ

àÃ×èÍ§Â‹Í
คุกก้ีผูกลาหาญกับคุกก้ีจ้ิงจอกเกาหางกลับมาหอคอยคล่ืนน้ําแข็งอีกครั้ง

เพื่อหาวิธีไปเมืองของพอมดที่ถูกลืม แตเพื่อน ๆ  ที่รออยูในหอคอยกลับถูกพอมด
แหงความมืดเลนงานจนหมดสติไป!
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คุกกี้เดวิลสั่งให
ทําความสะอาดทุกชั้น
นะครับ

ไมไดสิครับ

เขาบอกวาถาเหลือฝุน
แมแตเม็ดเดียว 
พวกเราโดนแน

โอย เหนื่อย
ทําไมไหวแลว!

หน็อย! 
เกินไปแลว

á¡Ã�§

«‹Ò
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ฉันพลาดเอง
ที่รีบมาปราสาทตาม
คําเชิญของเจานั่น

กลับไปเปน
โจรสลัดจน ๆ  
สบายใจกวา

กันเยอะ

ฉันก็คิดถึง
ตอนเปนโจรสลัด

แหงทองทะเล

ไมนึกวาจะ
ถูกใชเหมือนทาส

แบบนี้

ปราสาทใหญขนาดนี้ 
ใครจะไปถูหมด

à»ÃÕéÂ§
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