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Template of Article 
(รูปแบบการจัดวางล าดับหัวข้อการเขียนบทความ วารสารพษิวทิยาไทย (Thai Journal of Toxicology)) 

 

หน้าที ่1  
ช่ือเร่ือง (Title) (ภาษาไทย) .................................................................................................................... 
                         (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................ 

รายช่ือผู้นิพนธ์ (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
รายละเอยีด ทีอ่ยู่ของผู้นิพนธ์ทั้งหมด พร้อมสัญลกัษณ์บ่งบอก 
รายละเอยีดของผู้รับผดิชอบ 
 

หน้าที ่2 
บทคดัย่อ (Abstract) (ทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
ค าส าคญั (Keywords) (ทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
 

หน้าถัดไป ประกอบด้วย 
 กรณขีองบทความวจิยั (Research article)  

 บทน า (Introduction) 

 วสัดุ สารเคม ีและวธีิด าเนินการวจิยั (Materials and Methods) 

 ผลการวจิยั (Results) หรือ ผลการวจิยัและวจิารณ์ผลการวจิยั (Results and Discussion) 

 วจิารณ์ผลการวจิยั (Discussion) 

 สรุป (Conclusion) 

 กติตกิรรมประกาศ (Acknowledgements) 

 ผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of interest)...ถา้ไม่มี ก็ตอ้งระบุ เช่น คณะผูว้จิยัขอยนืยนัวา่ไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้นใดๆ (The 
authors declare that there is no conflict of interest.) 

 ค าย่อ (Abbreviation) 

 เอกสารอ้างองิ (References) 

 ตาราง (Table) และ/หรือ รูป (Figure) ของผลการทดลองทีเ่กีย่วข้อง 
 

 กรณขีองบทความปริทศัน์ (Review article)  

 บทน า (Introduction) 

 หัวข้อต่างๆ ทีต้่องการจะเขียน (Topics) 

 สรุป (Conclusion) 

 กติตกิรรมประกาศ (Acknowledgements) 

 ผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of interest) 

 ค าย่อ (Abbreviation) 

 เอกสารอ้างองิ (References) 

 ตาราง (Table) และ/หรือ รูป (Figure) ของบทความ 
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ตัวอย่าง รูปแบบ การจัดท าบทความ 
 
หน้าที ่1 
ช่ือเร่ือง (ภาษาไทย) ผลของแคดเนียมต่อสุขภาพ 
 
สมใจ สุดงาม 1 อนามยั ไทยทอง 1,2 และ วทิยา งามตา 1,* 

1 ภาควชิาสุขภาพ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัพิษวทิยา 
2 สถาบนัพิษวทิยาแห่งโลก 
 
*ผู้รับผดิชอบบทความ 
วทิยา งามตา 
ภาควชิาสุขภาพ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัพิษวทิยา อ าเภอศาลา จงัหวดันครศรี ประเทศไทราช 20001 

E-mail: witya.ngt@tox.tht 

 

 

ช่ือเร่ือง (ภาษาองักฤษ) Effect of Cadmium on Health 

Somjai Sudngam 1 Anamai Thaithong 1,2 and Wittaya Ngamta 1,* 

1 Department of Health, Faculty of Science, Toxicology University 

2 World Toxicology Institute  

 

 

*Corresponding author  

Wittaya Ngamta 

Department of Health, Faculty of Science, Toxicology University, Sala, Nakhonsri, Tairaj 20001 

E-mail: witya.ngt@tox.tht 
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หน้าที ่2 

บทคดัย่อ (ภาษาไทย ก าหนดไม่เกนิ 300 ค า) 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
ค าส าคัญ: xxxxx wwwww rrrrr mmmmm (ไม่เกนิ 6 ค า) 
 

 

Abstract (ภาษาอังกฤษก าหนดไม่เกิน 250 ค า) 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Keywords: aaaaa, bbbbb, ccc, ddd (limited to 6 words) 
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หน้าที ่3 เป็นต้นไป 
 
ส่วนเน้ือหาอ่ืนๆ เขียนเรียงล าดับตามหัวข้อ ดังนี้ 

 บทน า / Introduction 

 วสัดุ สารเคมี และวธีิด าเนินการวจัิย / Materials and Methods 
o aaaaaa 
o bbbbb 
o cccccc 

 ผลการวจัิย / Results หรือ ผลการวจัิยและวจิารณ์ผลการวจัิย / Results and Discussion 
o aaaaaaa 
o bbbbbb 
o cccccccc 

 วจิารณ์ผลการวจัิย / Discussion 

 สรุป / Conclusion  

 กติติกรรมประกาศ / Acknowledgements  

 ผลประโยชน์ทบัซ้อน / Conflict of interest) 
o ถา้ไม่มี ก็ตอ้งระบุ เช่น คณะผูว้จิยัขอยนืยนัวา่ไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้นใดๆ  

(The authors declare that there is no conflict of interest.) 
 ค าย่อ (Abbreviation) 

 เอกสารอ้างองิ / References 

 ตารางที ่X. (Table X.) และ/หรือ รูปที ่X. (Figure X.) ของผลการทดลองที่เกีย่วข้อง   

 พร้อมค าบรรยายใต้ตาราง หรือ รูป (ตามท่ีก าหนดไว้ในค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์ (INSTRUCTIONS TO 
AUTHORS)) 

ตัวอย่าง: การจดัท าตาราง (Table) ของผลการทดลองท่ีเก่ียวขอ้ง (ส าหรับการเขียนตารางขอใหมี้เส้นขอบของตารางเฉพาะกั้น
แถบหวัขอ้ดา้นบนตาราง และเส้นขอบดา้นล่าง ตามแนวนอนเท่านั้น ไม่ตอ้งมีเส้นขอบตารางแนวตั้งในแต่ละคอลมัน์ ดงั
ตวัอยา่งดา้งล่างน้ี) 

 
  
 
 


