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“อานสนุก ไดความรู คลายมีครูมาติวให โดยมีเน้ือหาสอดคลองกับ

หลักสูตร” คือหลักการของหนังสือ “การตูนติวเตอร”  
หนังสือเลมนี้มีเน้ือหาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและวัสดุตาง ๆ  ที่เราพบได

ในชีวิตประจำวัน 
เราหวังวานอง ๆ  ที่ตั้งใจเรียนในโรงเรียน และไดอานการตูนเลมนี้ดวย

แลวจะมีผลการเรียนรูที่ดีย่ิงขึ้น 
        

น.อ. เสริมสกุล โทณะวณิก 
คบ., คม. (จุฬา) 

หมายเหตุ: แมหนังสือชุดน้ีจะใหความสนุกสนาน และใหความรูเสริมหรือติวบทเรียน แต
ก็ตองอานหนังสือตำราและเรียนในหองเรียนดวย เพ่ือใหไดเน้ือหาครบถวนตามหลักสูตร 
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สวัสดีครับนอง ๆ  กลับมาพบกันอีกคร้ังกับ การตูนติวเตอรเกงวิทย
ประถมปลาย เลม 4 การตนูท่ีมอบทัง้ความรูและความสนุกใหกับนอง ๆ  ทกุคน 
นอกจากนี้ยังมีเน้ือหาสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของไทยมากท่ีสุดอีกดวย 

นอง ๆ  เคยสงสัยในเรื่องตาง ๆ  เหลาน้ีหรือเปลาครับ หยดน้ำท่ีเกาะอยู
บนแกวน้ำเย็นมาจากไหน ลมบกลมทะเลคืออะไร ทำไมเรือขนาดใหญถึงลอย
อยูในน้ำได แรงเสียดทานมีประโยชนอยางไร ถาสงสัยละก็ ตุม ตั้ม เฟรน 
และจัมโบ เพ่ือนชั้นประถมปลายของนอง ๆ  จะพาไปไขปริศนาใหเอง! 

การตูนติวเตอรเกงวิทยประถมปลาย เลม 4 มีเน้ือหาสอดคลอง 
กับสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร และสาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลง
ของโลก 

รบีพลกิหนาถัดไปเลยดีกวา ตุม ตัม้ เฟรน และจมัโบกำลังรอนอง ๆ  อยู 
 
 

นานมีบุคสพับลิเคชั่นส 
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ลูกเห็บ น้ำคาง และหิมะ 
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