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ค�ำน�ำส � ำนักพิมพ์

แย่แล้ว!  เชื้อไวรัสเก็บกดก�ำลังระบำดที่สถำนีวิจัยคิงเซจองในขั้วโลกใต้ ท�ำให้
งำนวิจัยชิ้นส�ำคัญต้องหยุดชะงัก

เหล่ำเทลส์รันเนอร์จึงรับอำสำปฏิบัติภำรกิจก�ำจัดเชื้อไวรัสเก็บกดในสถำนีวิจัย 
คิงเซจองในต�ำแหน่งส�ำคัญ  เช่น นักวิจัย แพทย์ประจ�ำสถำนีวิจัย นักอุตุนิยมวิทยำ 
เจ้ำหน้ำที่โทรคมนำคม และอีกมำกมำย  พวกเขำต้องร่วมแรงท�ำภำรกิจ พร้อมกับ
ค้นหำสถำนีวิจัยลับของ ดร.แมดและช่วยเหลือกำยให้ได้!

เทลส์รันเนอร์ป่วนสถานีวิจัย  เป็นหนังสือกำร์ตูนควำมรู้แนวพัฒนำตนเอง 
ที่แนะน�ำแนวทำงให้เด็ก ๆ  เรียนรู้อำชีพที่น่ำสนใจในสถำนีวิจัยผ่ำนกำร์ตูนแสนสนุก 
เพื่อเตรียมควำมพร้อมไปสู่อำชีพที่ตนสนใจในอนำคต

ถ้ำเดก็ ๆ  พร้อมแล้ว กเ็ตรยีมตวัผจญภยัป่วนสถำนวีจิยัไปกบัเหล่ำเทลส์รนัเนอร์ 
ได้เลย

นานมีบุ๊คส์
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