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respect to skewness measure
The Mann‐Whitney U: A Test for Assessing Whether Two Independent Samples Come from the Same
Distribution
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รายชื่อบทความที่นาเสนอในวิชาสัมมนา
ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อผู้นาเสนอบทความ
นางสาวแพรวนภา เหมือนสมัย
นางสาวเกวลี หลักฐาน
นางสาวสิริกุล เสนาะศัพท์
นางสาวเกศราภรณ์ สุระชัย
นางสาวปัทมพร สีสุข
นายโชคศรัญญ์ สิริลีพันธุ์
นางสาวฉัตรสุดา ธรรมเนียม
นางสาวนิรัชพร แทนทด
นางสาวอมรรัตน์ เทียนเงิน
นายณัฐดนัย ไชยยงยศ
นายไวยวัตร ไชยทองพันธ์

ชื่อบทความ
Detecting outliers and/or leverage points: a robust two-stage procedure with bootstrap cutoff points
An adaptive algorithm for clustering cumulative probability distribution functions using the
Kolmogorov–Smirnov two-sample test
The effect of Heteroscedasticity on test of Equivalence
Performance of Conventional X-bar Chart for Autocorrelated Data Using Smaller Sample
Sizes
Working Conditions and Workplace Barriers to Vocal Health in Primary Teachers
Relationship between Economic Freedom and stages of developent
Game theory and fish wars: The case of the Northeast Atlantic mackerel fishery
Application of Mann-Whitney U test in resear of professional training of primary shool
teachers
Analysis of reported cases of road traffic accidents in Umuahia metropolis
Modified McNemar Test
Approximate Bayesian Confidence Intervals for The Variance of a Gaussian Distribution
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ชื่อผู้นาเสนอบทความ
นางสาวกรรวี รุ่งสว่าง
นายรัฐพงษ์ ยอดสีมา
นางสาวพัชรินทร์ ประทุมรัตน์
นางสาววรรณภา บัวสมศรี
นางสาวอภิญญา บัวประดิษฐ์
นางสาวจณิสตา งามเขตต์
นางสาวนิลาวัณย์ โคตะมะ
นางสาวพิมพ์ประภา เขตเจริญ
นางสาวพิฐิญา กาคา
นางสาวศุภสุดา ก้องกังวาล

ชือ่ บทความ
Adjusted Confidence Interval for the Population Median of The Exponential Distribution
Log logistic distribution to model water demand data
Modified Median Test intrinsically adjusted for ties
Carbohydrate and fatty acid metabolism responses to a graded maximal exercise test and
recovery period in athletes and sedentary subjects
Sample Size Considerations for Multiple Comparison Procedures in ANOVA
The Shewhart-Ewma Automatic Control Chart
Approximate Bayesian Confidence Intervals for The Mean of a Gaussian Distribution versus
Bayesian Models
A Power Comparison of Goodness-of-fit Test for Normality based on The Likelihood Ratio
and The Non-likelihood Ratio
Simulation of the Sampling Distribution of the Mean can Mislead
A New recommentation Operator for the Genetic Algolithm /solution of the Quadratic
Assignment Problem
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