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¤íÒ¹íÒÊíÒ¹Ñ¡¾ÔÁ¾
มาไขความลับเรื่องราวสยองขวัญกับคุกกี้รันกันเถอะ
เด็ก ๆ ชอบเรือ่ งลึกลับกันไหม ทัง้ เรือ่ งผี สัตวประหลาด เหตุการณลกึ ลับ ไปจนถึง
เรื่องสยองขวัญสั่นประสาท แลวรูไหมวาเรื่องเหลานี้เปนเรื่องจริงหรือไม หรือวาเปนแค
ความเชือ่ ของเรา
แกงคุกกี้รันหลากหลายรสจะมาพาเด็ก ๆ ไปไขความลับของเรื่องราวสยองขวัญ
ทั้งคุกกี้รสหมากฝรั่ง ผูเชี่ยวชาญเรื่องการทําหนังสยองขวัญ คุกกี้รสซากุระและคุกกี้
รสโกโก นักลาผี คุกกี้สาวเจาปา เจาหญิงแหงปาดงดิบ คุกกี้รสกาแฟ ผูเชี่ยวชาญเรื่อง
ความฝน และอีกหลายตัวละครทีม่ นี สิ ยั และเอกลักษณแตกตางกัน ระหวางทีอ่ า นเรือ่ งราว
ตลก ๆ เรียกเสียงหัวเราะของเหลาคุกกี้ เด็ก ๆ จะเพลิดเพลินกับความรูและเรื่องราว
วิทยาศาสตรไปโดยไมรตู วั
คุกกี้รันวิทย สยองขวัญวิทยลี้ลับนําเสนอเรื่องราวลึกลับสยองขวัญดวยหลัก
วิทยาศาสตรพรอมคําตอบที่ชวนทึ่ง เชน ผีมีจริงไหม โลกจะแตกหรือไม ดาวเคราะห
ดวงอื่นอาศัยอยูไดไหม ฝนรายเกิดขึ้นไดอยางไร หนังผีมีหลักวิทยาศาสตรดวยหรือ
ไปจนถึ ง เรื่ อ งแปลก ๆ อย า งอาชี พ สุ ด สยอง หรื อ อาการกลั ว สุ ด ประหลาด และเรื่ อ ง
สุดหลอนกวา 25 เรือ่ ง
ถาพรอมแลว ก็เตรียมตัววิง่ บุกตะลุยไปเก็บความรูก บั เหลาคุกกีร้ นั ไดเลย!
นานมีบุคส

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ
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