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คÓนÓส นักพิมพ์
การแข่งประดิษฐ์แบบฉับพลันเริ่มขึ้นแล้ว!

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับประเทศรอบท่ี  2  จัดขึ้นท่ีชิงช้าสวรรค์ยักษ์ 
อะตอม อลซิ ฟกุ ุและพรนิซ์ ต่างกค็าดเดาไปต่าง ๆ  นานาว่าการแข่งขันครัง้นีจ้ะแปลก
พสิดารเหมอืนรอบที ่1 หรอืไม่ แต่แล้วสิง่ท่ีผูเ้ข้าแข่งขนัทัง้ 9 กลุม่ต้องเผชญิกคื็อการ
แข่งประดิษฐ์แบบฉับพลัน  ซ่ึงมีกฎว่าทุกคนต้องประดิษฐ์ส่ิงอ�านวยความสะดวกโดย
ใช้ไอเดียจากสิ่งของที่ก�าหนดให้ภายใน 90 นาทีเท่านั้น!

ฟุกุผู้ไม่มั่นใจในฝีมือการประดิษฐ์และเคยพ่ายแพ้การแข่งขันในอดีตเริ่มรู้สึก
กังวลเมื่อต้องลงมือประดิษฐ์ด้วยตัวเอง  อะตอม  เจ และนานะจะช่วยปลอบใจฟุก ุ
ไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ�้ารอยได้อย่างไร การแข่งที่ทดสอบไหวพริบและประโยชน์ของ 
สิ่งประดิษฐ์จะท�าให้ฟ้าใสชมรม B ชนะได้หรือไม่

แก๊งซ่าท้าประดษิฐ์ 10 สิง่ประดษิฐ์กบัชวีติประจ�าวัน จะมาน�าเสนอไอเดีย 
การประดษิฐ์ในชวีติประจ�าวนัง่าย ๆ  รอบตวัเรา มาลุ้นกนัวา่ไอเดยีของใครจะบรรเจดิ
จนคว้าใจกรรมการและผู้ชมมาครอง

นานมีบุ๊คส์

ติดตามกิจกรรมและข่าวสารการ์ตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่
เพจ “การ์ตูนความรู้นานมีบุ๊คส์” นะครับ
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