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คÓนÓส นักพิมพ์
ค้นหาความลับสิ่งประดิษฐ์แสนสนุก
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ละลานตาด้วยสิ่งประดิษฐ์ล�้ายุคอย่างหุ ่นยนต์  และเครื่องเล่นสุดมันมากมาย 
ทั้งรถไฟเหาะตีลังกา รถบัมป์และไวกิ้ง แต่ละอย่างก็แฝงด้วยหลักวิทยาศาสตร์และ 
กลไกการประดิษฐ์สุดเจ๋ง  นักประดิษฐ์ท้ังสี่ของเราต่างสนุกจนลืมไปเลยว่าตัวเอง 
มาแข่งขัน

พวกเขาได้เจอกับผู้เข้ารอบจากโรงเรียนอ่ืน ๆ  อีก 8 โรงเรียน รวมท้ังชมรม A 
ของอลิซ พรินซ์  และทากะด้วย แต่ละทีมก็มีความสามารถระดับประเทศท้ังน้ัน 
ภารกิจแรกที่พวกได้รับจะเป็นอะไร มาเอาใจช่วยแก๊งนักประดิษฐ์ของเรากันได้

แก๊งซ่าท้าประดษิฐ์ 8 สวนสนกุนกัประดษิฐ์ จะมาชวนทกุคนร่วมกนัค้นหา
ไอเดียสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งต่าง ๆ  ที่อยู่รอบตัว ตั้งแต่สิ่งของไฮเทคไปจนถึงเครื่องมือ
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