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ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ

¤íÒ¹íÒÊíÒ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�

แกงคุกกี้รันจะพาทุกคนไปบุกโรงเรียนคุกกี้สุดซา

หนึ่งวันในโรงเรียนมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย ท้ังเรียนวิชาตาง ๆ  และเลนสนุกกับ
เพื่อน ๆ  แตสิ่งที่เราอาจไมไดสังเกตคือในโรงเรียนมีวิทยาศาสตรซอนอยูทุกหนทุกแหง!
วันนี้เหลาคุกกี้แสนซนจะพาทุกคนบุกโรงเรียนคุกกี้และเรียนรูไปพรอมกันเลย

เรื่องราวความสนุกเริ่มตนขึ้นเมื่อคุกกี้รสสตรอเบอร ร ่ียายมาโรงเรียนคุกกี้วันแรก
ใคร ๆ  ก็บอกเธอวานักเรียนที่นี่ไมธรรมดา มาวันแรกเธอก็เจอเพื่อนถูกแกลงเลย งานน้ี
คงอยูเฉยไมไดแลว และในทกุ ๆ  ปโรงเรยีนคกุกีจ้ะจดัคายเอาชวีติรอดสดุโหดอนัเลือ่งลอื
เด็ก ๆ  ทั้ง 3 ทีมตองแขงกันเอาชีวิตรอดในทะเลทราย ผลสุดทายทีมไหนจะชนะ สวน
คกุกีส้าวผูราเรงิ ถงึจะเปนเดก็เกาแตเธอกเ็จอเรือ่งราววุนวายใจระหวางทาํเวรทาํความสะอาด
เธอพบขอความที่ซอนอยูของเพื่อนเกา ครูนักพยากรณ นักแกปญหาประจําโรงเรียนจึง
ตองใชหลักการวิทยาศาสตรชวยครูและเด็ก ๆ นอกจากน้ียังมีเรื่องราวสุดซาอีกเพียบ
รออยูในโรงเรียนคุกกี้แหงนี้!

คุกกี้รันวิทย โรงเรียนวิทยสุดซา นําเสนอหลักการวิทยาศาสตรตาง ๆ  ท่ีซอน
อยูในชวีติประจาํวนั เชน แรงหนศีนูยกลาง สารละลาย การสะทอนและการหกัเหของแสง
ความรอน การกระจายของแรง การแยกสารผสม และอีกมากมายรวมอยูใน 25 ตอน
ของคุกกี้รันวิทยเลมนี้แลว

นานมีบุคส
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ÇÑ¹à»�´à·ÍÁ 
– àÍÒµÑÇÃÍ´
¨Ò¡¾Ç¡à´ç¡à¡àÃ

01

ไดยินวานักเรียน
ที่นี่ไมธรรมดา 
เราจะปรับตัวได

มั้ยนะ

ครูจะนากลัวมั้ย 
อยากมีเพื่อน

เยอะๆ จัง

แตเราดันขี้อาย 
ไมกลาเขาไปทัก

ใครกอน...

วันแรกของฉัน
ในโรงเรียนคุกกี้¡ÃÔê§§§§

©Öº

»˜œ¡
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อยามาใกลฉัน
ไปใหพน

คุกกี้รส
สตรอเบอรร ่ีสินะ

ข...ขอโทษ

มาเลนกับ
พวกเราไดนะ

หลบไป

อา ข...¼‹Ò§ àÎ×Í¡

¼ÑÇÐ

¢ÇÑº
Î‹Ò Î‹Ò


