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แกงคุกกี้รันจะชวนเพื่อนๆ ไปเปนไอดอลวิทยสุดเปลงประกาย

นอง ๆ  คงมีชองยูทูบ รายการโทรทัศน วงดนตรี เพลง ดารา หรือไอดอลที่ชอบ
แตวาสิ่งเหลานี้เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรอยางไร วันนี้เหลาคุกกี้จะพาทุกคนไปบุกโลก
แหงความบันเทิงและเรียนรูวิทยาศาสตรที่ซอนอยูพรอมกันเลย

เหลาคุกกีห้นุมหลากสไตลตองมาแขงขันในรายการโปรดิวซคุกกี ้101 เพือ่เฟนหา
บอยแบนดหนาใหมผานภารกิจวิทยาศาสตรสุดระทึก มารวมเชียรคุกก้ีท่ีทุกคนชื่นชอบ
กันเถอะ สวนเกิรลกรุปคุกก้ีก็ยากไมแพกัน เมื่อพวกเธอตองทําตามกฎของหัวหนาวง
สุดเนี้ยบ และยังตองสงตัวแทนเขารวมรายการหนี ตอง รอด ตอน ภูเขาไฟระทึกของ
คุกกี้นักผจญภัยที่เกือบเอาชีวิตไมรอด แถมแคข้ึนเครื่องบินก็ดันเกิดเหตุเส่ียงตาย
ซะอยางนั้น ดานโลกออนไลนก็ปนปวน เมื่อรายการยูทูบชื่อไมดังของคุกกี้ไดโนเสาร
ที่เลาเรื่องฟอสซิลเพลิน ๆ  กลับกลายเปนรายการสยองขวัญขึ้นมา มาขําไปกับเหลา
ซูเปอรสตารคุกกี้สุดปวนกันเถอะ

คุกกี้รันวิทย ไอดอลวิทยสุดปง นําเสนอหลักการวิทยาศาสตรที่ซอนอยูในเรื่อง
บันเทิง ฝกการสังเกตและคิดอยางเปนเหตุเปนผล ไมวาจะเปนการจําแนกสาร การเกิด
ฤดูกาล ไฟฟา การเผาไหม สนามแมเหล็ก หลักการของรอกและคาน การเจริญเติบโต
ของพืช แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ชนิดของเมฆ สมบัติของแกส และอีกมากมาย
รวมอยู ใน 25 ตอนของคุกก้ีรันวิทยเล มนี้แลว ซึ่งเน้ือหาเหลาน้ียังสอดคลองกับ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยนะ

นานมีบุคส

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ
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 àÃ×èÍ§ÇÔ·Â�ÊǾ ºÑ¹à·Ô§ 168



¤Ø¡¡Õé
áÊ§¨Ñ¹·Ã�

á¹Ð¹íÒµÑÇÅÐ¤Ãá¹Ð¹íÒµÑÇÅÐ¤Ãá¹Ð¹íÒµÑÇÅÐ¤Ã

¤Ø¡¡Õé

¤Ø¡¡Õé
¹Ñ¡ÊíÒÃÇ¨¤Ø¡¡Õé

ä´â¹àÊÒÃ�

¤Ø¡¡Õé
ÃÊá¾¹à¤Œ¡

¤Ø¡¡ÕéÃÊ
â«´Ò 

¤Ø¡¡ÕéÃÊ
ÊµÃÍàºÍÃ�ÃÕè

¤Ø¡¡Õé
¹íéÒµÒÅËÔÁÐ

¤Ø¡¡Õé
ÃçÍ¡ÊµÒÃ� ¤Ø¡¡Õé

ÃÊâ¡â¡Œ

¤Ø¡¡Õé
ÃÊ¾Ø·ÃÒ 

¤Ø¡¡ÕéÃÊ
¤Ø¡¡ÕéáÍ¹´�¤ÃÕÁ

¤Ø¡¡ÕéÃÊ
«Ô¹¹ÒÁÍ¹

¤Ø¡¡Õé
¹Ñ¡ºÔ¹

¤Ø¡¡Õé
ÃÊ«Ò¡ØÃÐ

¤Ø¡¡Õé
¹Ñ¡¾ÂÒ¡Ã³� 

¤Ø¡¡Õé¹Ñ¡¸¹Ù
áË‹§ÊÒÂÅÁ

¤Ø¡¡Õé
ËÁÒ»†Ò

¤Ø¡¡Õé
¼ÙŒ¡ÅŒÒËÒÞ

¤Ø¡¡ÕéªçÍ¡â¡Œ
¤ÃÕÁà¹Â

¤Ø¡¡Õé
ÊÒÇ¼ÙŒÃ‹ÒàÃÔ§

¤Ø¡¡Õé
ÃÊÊÁØ¹ä¾Ã

¤Ø¡¡Õé
Êà¡çµºÍÃ�´ ¤Ø¡¡Õé

Ë¹‹ÇÂÃº¾ÔàÈÉ

¤Ø¡¡Õé
ÃÊáºÅç¤àºÍÃ�ÃÕè



¤Ø¡¡Õé
à´ÇÔÅ
¤Ø¡¡Õé
à´ÇÔÅ

¤Ø¡¡Õé
¹Ñ¡¡ÅŒÒÁ ¤Ø¡¡Õé

ÃÊÁÔé¹·�ªçÍ¡â¡Œ ¤Ø¡¡Õé
áÇÁä¾Ã�

¤Ø¡¡Õé
ÃÊáÍ»à»�œÅ 

¤Ø¡¡Õé
¹Ô¹¨Ò

¤Ø¡¡Õé
¾‹ÍÁ´

¤Ø¡¡Õé
¨ÍÁÂØ·¸�

¤Ø¡¡Õé
ÃÊÊŒÁ

¤Ø¡¡Õé
àÁ¦

¤Ø¡¡Õé
ÃÊäÇ·�ªçÍ¡â¡Œ

¤Ø¡¡Õé
ÃÒªÔ¹ÕÊà¡çµÅÕÅÒ

¤Ø¡¡Õé
ÃÊÁÐ¹ÒÇ

¤Ø¡¡Õé
ÃÊàÅÁ‹Í¹

¤Ø¡¡Õé
¾Ô§¤�ªçÍ¡â¡Œ

¤Ø¡¡Õé
¹Ñ¡á»Ã¸ÒµØ

¤Ø¡¡Õé
ÃÊ¡Õ ÇÕè

¤Ø¡¡Õé
ÊÒÇà¨ŒÒ»†Ò

¤Ø¡¡Õé
ÎÕâÃ‹

¤Ø¡¡Õé
ÃÊÅÙ¡ÍÁÁÔé¹·�

¤Ø¡¡Õé
ÀÙµÍÑ¤¤Õ

¤Ø¡¡Õé
âÂ¤Ð

¤Ø¡¡Õé
ÃÊà¤Œ¡âÃÅ

¤Ø¡¡Õé
ÁÇÂä·Â



ÇŒÒÇ!
äÍ´ÍÅ

¢íÒÁØ¡¼Á
ãª‹ÁÑéÂÅ‹Ð



1

à»�´©Ò¡
äÍ´ÍÅ

¡�Ò«««

©Ñ¹¨Ðà»š¹
äÍ´ÍÅãËŒä´Œ!

à·‹Ò¹Õé¡áÂ¡ÊÒÃ¼ÊÁä´Œç


