ABSTRACT SUBMISSION GUILDLINE FOR
The 1st ZWVAT International Conference

• Abstract submission is for both ‘oral’ and ‘poster’ presentation, please
indicate which category would you like to submit
(**Registration discount is only for ‘oral presentation’)
• Please follow the abstract format, as indicated below
• Deadline for abstract submission is on 01 July 2017
• Please submit your abstract in ‘word’ file directly to
zwvat.conference@gmail.com
• Please indicate the contact e-mail, otherwise the acceptance letter will be
sent directly to co-responding author’s email
• If you are accepted for oral presentation, please prepare your talk for 15
minutes and Q&A for 5 minutes
• No format for the poster, but should be in size of ’80 x 120 cm’, please print
out and bring your poster along with you on the conference day. The poster
area will be prepared, and your name will be indicated on the board
• The abstract (both oral and poster presentation) will be printed in the
proceedings

คํ าแนะนํ าในการจั ดทํ าบทคั ดย่ อเพื5 อนํ าเสนอในงาน
สั มมนาวิ ชาการสมาคมสั ตวแพทย์ สั ตว์ ป่ าและสวนสั ตว์ ครั A งที5 1

• คํ าแนะนํ าการจั ดทํ าบทคั ดย่ อนี 2 ใช้ สํ าหรั บทั 2งการนํ าเสนอปากเปล่ าและการนํ าเสนอในรู ปแบบ
โปสเตอร์ (กรุ ณาระบุ รูปแบบของการนํ าเสนอทีE ท่ านต้ องการระหว่ างการจั ดส่ งบทความด้ วย) ทั 2งนี 2v
เฉพาะผู้ นํ าเสนอผลงานปากเปล่ าเท่ านั 2นทีE จะได้ รั บสิ ทธิ พิเศษเป็ นส่ วนลดค่ าลงทะเบี ยน
• กรุ ณาจั ดทํ าบทคั ดย่ อตามรู ปแบบทีE ได้ กํ าหนดมาตามต้ นแบบข้ างล่ างนี 2 (ภาษาอั งกฤษเท่ านั 2น)
• ปิ ดรั บสมั ครบทคั ดย่ อ ในวั นทีE 1 กรกฎาคม 2560
• กรุ ณาส่ งบทคั ดย่ อ (.doc หรื อ .docx) มาโดยตรงทีE zwvat.conference@gmail.com
• เจ้ าของผลงานทีE ผ่ านการพิ จารณาจะได้ รั บการติ ดต่ อโดยตรงจากทางคณะกรรมการงานประชุ ม
ผ่ านทางอี เมลล์ ทีE ท่ านได้ ระบุ ไว้ (co-responding author’s email) กรุ ณาระบุ อีเมลล์ ทีE ท่ าน
ต้ องการให้ ติ ดต่ อกลั บให้ ชั ดเจน
• ถ้ าผลงานท่ านผ่ านการพิ จารณาเพืE อนํ าเสนอปากเปล่ า กรุ ณาเตรี ยมการนํ าเสนอเป็ นเวลา 15
นาที พร้ อมถาม-ตอบ เป็ นเวลา 5 นาที
• ถ้ าผลงานท่ านผ่ านการพิ จารณาเพืE อนํ าเสนอในรู ปแบบโปสเตอร์ กรุ ณานํ าโปสเตอร์ มาติ ดใน
บริ เวณทีE จั ดเตรี ยมไว้ ในในวั นสั มมนาด้ วย ทั 2งนี 2โปสเตอร์ ไม่ มี รู ปแบบทีE กํ าหนด แต่ ควรจะมี ขนาด
80 x 120 เซนติ เมตร
• บทคั ดย่ อทีE ได้ รั บการพิ จารณาทั 2งในรู ปแบบนํ าเสนอปากเปล่ าและโปสเตอร์ จะจั ดพิ มพ์ ลงใน
หนั งสื อเอกสารประกอบการสั มมนาวิ ชาการสมาคมสั ตวแพทย์ สั ตว์ ป่าและสวนสั ตว์ ครั 2งทีE 1

FORMAT FOR THE ABSTRACT

