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แบบฝึกหัด WolframAlpha
1. 35% ของ 5 ออนซ์ คิดเป็นกี่กรัม (ตอบ 49.61 กรัม)
2. รากที่สองของ (32 + 42) = ? (ตอบ 5)
3. เสื้อติดราคาไว้ 850 บาท แต่ลดให้อีก 15% เหลือกี่บาท (ตอบ 722.50 บาท)
4. ปี 2019 อ่านเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร (ตอบ two thousand, nineteen)
5. lithosphere หมายถึงอะไร (ตอบ the solid part of the earth consisting of the crust and outer
mantle)
6. หาค่าทางสถิตขิ องข้อมูล (28,25,12,24,36) (ตอบ mean | 25 median | 25 sample standard deviation | 8.66)
7. หาค่า linear fit ของชุดข้อมูล {1.3, 2.2},{2.1, 5.8},{3.7, 10.2},{4.2, 11.8}
8. บ่ายโมงวันที่ 22 ม.ค. 2019 ถึง 5 ทุ่มวันที่ 24 ม.ค. 2019 คิดเป็นกี่ชั่วโมง (ตอบ 58 ชั่วโมง)
9. เย็นนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลาเท่าไหร่ที่นครปฐม (ตอบ 18.16 น.)
10. สตรอว์เบอร์รี กุหลาบ อยู่ในวงศ์อะไร (ตอบ Rosaceae)
11. ปลาแซลมอน 100 กรัม มีคุณค่าทางอาหารอย่างไรบ้าง
12. แปลง AAGCTAGCTAGC เป็นกรดอะมิโนโดยใช้อักษรย่อตัวเดียว (ตอบ KLAS)
แบบฝึกหัด Google Search, Image, Translate
1. หาเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงน้ําในเว็บของ ม.เกษตรศาสตร์ ช่วงเดือน มิ.ย. 60
2. ข่าวภาษาไทยเกี่ยวกับการค้นพบพืชชนิดใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2561
3. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) นอกจากที่กําแพงแสนแล้ว มีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัยใดในไทย
4. คลิปวิดีโอเกี่ยวกับหอยหลอด คุณภาพระดับ HD ความยาวมากกว่า 20 นาที
5. หาภาพเกี่ยวกับ “ทุเรียน” สีออกโทนแดง ขนาดใหญ่
6. หาภาพคลิปอาร์ต เกี่ยวกับ กระบอกตวง สีเขียว
7. หาภาพ เห็ดเผาะ ภาพขนาดใหญ่ และไม่ติดปัญหาลิขสิทธิ์
8. 白果 คืออะไร มีคุณค่าทางอาหารอะไรบ้าง
9. 한라봉 คืออะไร
10. แปลเป็นภาษาไทย goo.gl/q7n9TU โดยใช้ Google Translate ช่วย
The heavy metal ions removal from wastewater such as Pb(II) is imperative due to their
bioaccumulation tendency, toxicity, persistence, and non–biodegradability in nature. Lead
accumulation in the human body also causes reproductive problems, central nervous system
damage, retard in the physical and mental activities, mainly in the childhood age.

