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Instructions to Authors for Proceedings of NCT10
We invite contributions of original unpublished research article in the area of toxicology. Areas
such as clinical, occupational and safety evaluation of novel foods and ingredients, food and nutrition
toxicology, biotechnologically-derived products, nanomaterials, legal, risk and hazard assessment, and
environment researches on in vitro / in vivo models and human studies are included in the scope of the
proceedings of the 10th National Conference in Toxicology (NCT10).
The purpose of the proceedings is to publish scholarly work and to serve as a multidisciplinary
forum for research in toxicology. Papers submitted will be judged on the basis of scientific originality and
contribution to the field, quality and subject matter.
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Preparing a Manuscript:
1. The manuscript could be written in English or Thai. The maximum length of the article is 10
pages including tables, figures, references and abstracts/key words. Thai and English versions of
abstracts must be submitted and limited to 250 words.
2. The manuscript should be typed with 1-inch margins at all sides, on one side of A-4 paper.
3. Fonts: Thai – Angsana New16 – single line spacing
English – Times New Roman 12 – 1.5 line spacing
4. Article title, Author names, Author affiliations, Corresponding author information are included in
the first page of your article. Abstract and keywords are the second page of your article. The next
pages are Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion or Result and Discussion,
Conclusion, Conflict of interest, Acknowledgements and References, respectively.
5.

Tables and Figures: Table and figure should be typed on separate pages. The figure should be
convert the images to TIFF or JPG: grayscale (black/grey/white) photographs: the resolution
always use a minimum of 300 dpi.

6. References: Number references in superscript in the order cited in the text. References must be
verified by the author(s) against the original documents. For articles printed in a language other
than English, indicate the language in parentheses after the article title. For more than 3 authors,
list the first 3 and add “et al”. The title of journal should be abbreviated according to the List of
Journals Indexed in Index Medicus. Telescope page numbers, e.g. 125-9, 181-95.
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