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มาไขความลับเรื่องราวสยองขวัญกับคุกกี้รันกันเถอะ

เดก็ ๆ  ชอบเรือ่งลกึลบักนัไหม ทัง้เรือ่งผ ีสตัวประหลาด เหตกุารณลกึลบั ไปจนถงึ
เรื่องสยองขวัญสั่นประสาท แลวรูไหมวาเร่ืองเหลาน้ีเปนเรื่องจริงหรือไม หรือวาเปนแค
ความเชือ่ของเรา 

แกงคุกก้ีรันหลากหลายรสจะมาพาเด็ก ๆ  ไปไขความลับของเรื่องราวสยองขวัญ
ทั้งคุกกี้รสหมากฝร่ัง ผู เช่ียวชาญเร่ืองการทําหนังสยองขวัญ คุกกี้รสซากุระและคุกกี้
รสโกโก นักลาผี คุกกี้สาวเจาปา เจาหญิงแหงปาดงดิบ คุกกี้รสกาแฟ ผูเชี่ยวชาญเรื่อง
ความฝน และอกีหลายตวัละครทีม่นีสิยัและเอกลกัษณแตกตางกนั ระหวางทีอ่านเรือ่งราว
ตลก ๆ  เรียกเสียงหัวเราะของเหลาคุกก้ี เด็ก ๆ  จะเพลิดเพลินกับความรูและเรื่องราว
วทิยาศาสตรไปโดยไมรูตวั 

คุกกี้รันวิทย สยองขวัญวิทยล้ีลับนําเสนอเรื่องราวลึกลับสยองขวัญดวยหลัก
วิทยาศาสตรพรอมคําตอบที่ชวนทึ่ง เชน ผีมีจริงไหม โลกจะแตกหรือไม ดาวเคราะห
ดวงอื่นอาศัยอยูไดไหม ฝนรายเกิดข้ึนไดอยางไร หนังผีมีหลักวิทยาศาสตรดวยหรือ
ไปจนถึงเรื่องแปลก ๆ อยางอาชีพสุดสยอง หรืออาการกลัวสุดประหลาด และเรื่อง
สดุหลอนกวา 25 เรือ่ง 

ถาพรอมแลว กเ็ตรยีมตวัวิง่บกุตะลยุไปเกบ็ความรูกบัเหลาคกุกีร้นัไดเลย!

นานมีบุคส

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ
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