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ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ

¤íÒ¹íÒÊíÒ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�

มาสืบคดีอลเวงไปพรอมๆ กับเหลาคุกกี้นักสืบกันเถอะ!

ทกุคนอยากลองเปนนกัสบืกนับางไหม มคีดวีุนวายมากมายเกดิขึน้ในอาณาจกัรคกุกี้
ไดเวลาออกสํารวจไปรอบ ๆ  สถานที่เกิดเหตุ เก็บหลักฐานที่นาสงสัย แลวสันนิษฐาน
หาตัวคนรายไปพรอม ๆ  กับเหลาคุกกี้นักสืบ รองรอยที่คิดวาไมมีอะไร ความจริงอาจจะ
เปนหลักฐานช้ินสําคัญ และผูรายอาจเปนคุกก้ีที่เราคาดไมถึง วิทยาศาสตรจะชวยทุกคน
หาคําตอบเอง

เหลานักสืบคุกกี้ผูมีความสามารถเฉพาะตัวตางชวยกันสืบสวนไขคดีลึกลับตางๆ
ในอาณาจักรคุกกี้ ไมวาจะเปนนักสืบคุกกี้รสไวทช็อกโก ผูหาคนรายไดวองไวราวกับกวัด
แกวงดาบที่ตองมาสืบคดีผีสีดําขโมยลูกโปง คุกกี้หมาปากับคดีปารตี้นํ้าชาพิษสุดสยอง
สวนคุกกี้นักแปรธาตุตองมาสืบหาคนรายที่ขโมย ‘นํ้าองุนพรุงนี้’ ของพี่ชาย และนักสืบ
คุกกี้รสแพนเคกผูนารักแตเจาเลหที่จะมาชวยสืบหาสมบัติในเมืองเวทมนตรท่ีหายไป
นอกจากนี้ยังมีคดีสนุก ๆ  อีกมากมายรอทุกคนมาสืบสวนไปดวยกัน

คุกกีร้นัวทิย สบืคดวีทิยอลเวง นาํเสนอการนาํหลกัการและทกัษะทางวทิยาศาสตร
มาสงัเกต คดิ วเิคราะห และแกปญหาอยางเปนเหตุเปนผลในชวีติประจาํวนั ไมวาจะเปน
หลักการทางฟสิกส เคมี และชีววิทยา ความรูวิทยาศาสตรท่ีนาท่ึงรวบรวมอยูใน 25
ตอนของคุกกี้รันวิทยเลมนี้แลว

นานมีบุคส
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คุกกี้รสลูกอมมิ้นท
หายตัวไปครับ

ครูครับ! 
แยแลวครับ!

ผมอยูหองขาง ๆ  คุกกี้
รสลูกอมมิ้นทครับ ผม
นอนอยูดี ๆ  ก็ไดยินเสียง

โครมดังลั่น

เกดิอะไรขึน้หรอื
คุกกี้รสโซดา

หอพักโรงเรียน
แหงทองทะเล

¤Ø¡¡ÕéÃÊâ«´Ò

à¨ŒÒà«‹Í

àÎ×Í¡

â¤ÃÁ

áÎ¡
áÎ¡

«‹Ò
«‹Ò
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ผมรีบวิ่งไปดู
ผมก็เลยเอา
เทียนไปสองดู
รอบ ๆ  หอง

ลองหาในหองนํ้า
แลวหรือ

หืม...จุมปากกา
ขนนกไว นาจะกําลัง
เขียนจดหมายสินะ

คงพยายามบอกเรื่องคนราย 
กอนจะถกูใครสกัคนจบัตวัไป

แตหองเขา
กลับมืดตึ๊ดตื๋อ

ไมเจอเลยครับ

แตกลับไมเจอ
ใครเลยครับ
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