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มาทองอวกาศตะลุยดวงดาวกับคุกกี้รันกันเถอะ

เด็ก ๆ  เคยสงสัยไหมวา ในอวกาศที่กวางใหญไพศาลมีอะไรอยู มองไปก็มีแต
ความมืดและดวงดาว แตรูไหมวาในอวกาศมีส่ิงนาท่ึงท่ีอยูเหนือจินตนาการของเรา
มากมาย

แกงคุกก้ีรันหลากหลายรสจะมาพาเด็ก ๆ เดินทางไปสํารวจอวกาศ ท้ังคุกกี้
รสเลมอน คุกกี้ไฟฟาผูชื่นชอบอวกาศ คุกกี้รสพิสทาชิโอผูอาศัยอยูบนดาวอังคาร คุกกี้
รสสม สุดยอดนักเทนนิสสาว คุกก้ีนํ้าตาลหิมะแหงดาวเนปจูน และอีกหลายตัวละครท่ี
มีนิสัยและเอกลักษณแตกตางกัน ระหวางที่อานเรื่องราวตลก ๆ  เรียกเสียงหัวเราะของ
เหลาคุกกี้ เด็ก ๆ  จะเพลิดเพลินกับความรูและเรื่องราววิทยาศาสตรโดยไมรูตัว 

คุกก้ีรนัวทิย บกุอวกาศสดุปวน นาํเสนอเรือ่งราวของอวกาศ ระบบสรุยิะ ดวงดาว
การสํารวจอวกาศของมนุษย พรอมดวยขอมูลนารูชวนท่ึงมากมาย เชน มนุษยจะใชชีวิต
ในอวกาศไดไหม มีสุนัขออกไปในอวกาศดวยหรือ มีอะไรอยูในระบบสุริยะบาง รู จัก
ดาวเคราะหในระบบสุริยะแบบเจาะลึก มีขยะอยูในอวกาศดวยหรือ หลุมดําคืออะไร
มียูเอฟโอกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกจริงหรือไม และเรื่องชวนตื่นตาตื่นใจอีกมากมาย

ถาพรอมแลว ก็เตรียมตัววิ่งบุกตะลุยไปเก็บความรูกับเหลาคุกกี้รันไดเลย!

นานมีบุคส

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ
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