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แก้ปัญหารายงานเยอะ และความเครียดในการเรียนแค่ใช้บริการรับจ้างทำรายงาน 

 เมื่อก่อนเรื่องทำรายงานคือเรื่องยากแต่เดี๋ยวนี้บริษัทแห่งหนึ่ง  เขาบริการ รับจ้างทำ

รายงาน ฉะนั้นใครคนไหนเวลาอาจารย์สั ่งรายงานเยอะ ๆ ยาก ๆ ต้องหาหนังสืออ้างอิงจาก

ห้องสมุดโน่น หนังสือจากคนเขียนคนนั่น และนี่ต้องทำรายงานแบบเต็มรูปแบบด้วยนะ เรื่องราว

การทำรายงานผมเองอยากจะเล่าให้ฟังว่า ตอนสมัยเรียนปริญญาตรี อาจารย์โคตรโหด แบ่งเกณฑ์

ประเมินเกรดว่าคะแนนมิดเทรม ไฟนอล และรายงานเท่า ๆ กัน อย่างนี้ใครทำรายงานไม่ดีก็ส่งผล

ให้เกรดต่ำด้วยสิ ผมเองตอนแรกต้องงมเข็มในมหาสมุทรกว่ารู้จักบริษัท THESIS IN TH จำกัด 

(www.thesis.in.th) เขารับจ้างทำรายงาน ด้วย พวกพี่เขาดีอย่างไรผมจะอธิบาย ในฟัง 

 ปกนอก เมื่อก่อนผมจะชอบตัดกระดาษสีแล้วพิมพ์ชื่อนามสกุลปริ้นต์ใส่กระดาษแค่นั้น 

แล้วส่งอาจารย์ แต่อาจารย์ชอบว่าผมใช้เศษกระดาษทำปกแล้วโยนลงตะกร้า ผมเองงง ๆ ว่าทำไม

อาจารย์ว่าผมอย่างนั้น ตอนผมใช้บริการรับจ้างทำรายงาน ทีมงานบริษัทนี้พี่ ๆ เขาหัวเราะแล้ว

พูดว่า การทำรายงานนี่นะ ปกนอกสำคัญเหมือนเวลาเราใส่เสื้อผ้าแหละ ใส่เสื้อสีเข้ากับกางเกง

น้องจะดูดี แต่ใส่เส้ือผ้าขาด ๆ คนเขาจะดูถูกสิ พี่ทีมงานเขาเลือกกระดาษที่มีความหนาพอสมควร 

สีลวดลายเหมาะสมกับเนื้อหาในรายงาน พี่ ๆ เขาพิมพ์ชื่อเรื่องรายงาน โดยอยู่กึ่งกลางกระดาษใช้

ขนาดอักษร 26 ตัวหนา ชื่อนามสกุลผม รหัสนักศึกษา ชื่ออาจารย์ด้วยขนาด 22 และชื่อมหาลัย

ขนาด 20 สวยมากแบบใครเห็นแค่ปกต้องสะดุดตาทันที  ขนาดว่าอาจารย์เซ็นชื่อให้ทันทีแล้ว

http://www.thesis.in.th/
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ประทับตราว่าผ่าน รายงานผมอาจารย์เขาเก็บไว้เวลารุ่นน้องจะขอดูรูปแบบทำรายงานด้วยล่ะ 

ปลื้มใจจัง 

 คำนำ คนไหนเคยทำรายงานคงรู้ดีว่าเวลาเขียนคำนำนี่ จะเขียนยังไง บางคนลอกคำนำ

หนังสือ บางคนเขียนแค่บรรทัดเดียวว่ารายงานนี้คือส่วนหนึ่งวิชาอะไรไปว่าไป แต่การรับจ้างทำ

รายงาน จากบริษัทTHESIS.in.th ทีมงานพี่ ๆ พวกเขาเก่งเรื่องการแต่ประโยคเรียงคำให้สละสลวย 

เอ่ยจุดประสงค์ว่าทำขึ้นเพื่ออะไร รายงานฉบับนี้สำคัญอย่างไร ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมขนาด

ไหน รับรองว่าไม่สั้น ไม่ยาวจนเกินไป อาจารย์อ่านแล้วต้องพยักหน้า ยิ้มให้คุณอย่างภาคภูมิใจ 

 สารบัญ ปกติรายงานจะเขียนคำว่า สารบัญตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษแล้วบอกว่าหัวข้อใด

อยู่หน้าใด ผมเคยงงกับหัวข้อรายงานที่ตัวเองทำ เวลาเขียนสารบัญเสร็จอาจารย์พลิกหาหัวข้อจน

กระดาษยับหมด เคยนะบางวิชาอาจารย์โยนลงตะกร้า แต่ไปรับจ้างทำรายงาน พี่ ๆ เขาจะรันเลข

หน้าตรงหัวข้อเปะ ไม่ต้องเสียเวลาพลิกหาในรายงาน เขาเขียนเรียบร้อยสบายตา    

 เนื้อหา คือเนื้อเรื่องต้องตรงกับหัวข้อรายงานหลัก สอดคล้องหัวข้อย่อย ผมเคยหาหนังสือ

ทำรายงานจากห้องสมุดบางเล่มไม่ค่อยตรงหัวข้อเท่าไหร่ บางเล่มแสดงรายละเอียดน้อยเกินไป 

ขณะที่บางเล่มเขียนอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกับว่าใช้สำนวนภาษาขั้นสูง คนอ่านต้องเรียนระดับ

ปริญญาโทขึ้นไป แต่ไปใช้บริการรับจ้างทำรายงานจากพี่ ๆ บริษัทนี้พี่คนหนึ่งเขาอาสาวิ่งหา

หนังสือจากห้องสมุดหลายแห่งและอ่านรายละเอียดจากหนังสือทั้งหมดแล้วเรียบเรียงใหม่ตามหัว

หัวข้อรายงาน อ่านง่าย เพราะสำนวนภาษาเรียบง่าย โทนการเขียน เขียนจากเรื่องเข้าใจยาก ๆ 

เขียนแบบง่าย ๆ อาจารย์ตรวจแล้วให้คะแนนเต็ม  

 บรรณานุกรม ในรายงานจะต้องเขียนบอกที่มาของเอกสารทุกชนิด ตอนคุณไปค้นคว้าทั้ง

หนังสือ ทั้งเว็บไซต์ เอกสาร ข่าว ต่าง ๆ ซึ่งการเขียนบรรณานุกรม ต้องตรงแบบแผนชัดเจนตาม

รูปแบบการอ้างอิงสากล เพื่อให้รายงานคุณมีความน่าเชื่อถือ คนอ่าน ๆ แล้วได้รับความรู้จาก

หลายแหล่ง การเขียนจะต้องเว้นวรรค ใช้เครื่องหมายวรรคตอนตามรูปแบบกำหนด อาจยาก

เกินไปและเสียเวลามาก ผมเองเขียนผิด ๆ บ่อยครั้งอาจารย์ต้องเอาปากกาแดงมาวง แต่ใช้บริการ

รับจ้างทำรายงาน พี่ ๆ เขาชำนาญการเขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบสากลแบบอาจารย์คุณต้อง

ทึ่ง  
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 ภาคผนวก คือส่วนเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์อย่างรูปภาพ ตาราง เพื่อให้คนอ่านและ

อาจารย์เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น แต่ปัญหาอยู่ตรงเวลาจะวางรูปภาพ สร้างตาราง และรายละเอียด

ทั้งหลายต้องใช้ฝีมือด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์มากด้วย ใครไม่เชี่ยวชาญแบบผมยากมาก แต่เมื่อ

ผมรับบริการรับจ้างทำรายงานแล้วพี่ ๆ เก่งสร้างรูปภาพ ตาราง กราฟและรายละเอียดอื่นอย่าง

สวยงาม 

 เออผมลืมว่าไป เรื่องการทำรายงาน ปกสำคัญมากเพราะปกเปรียบเหมือนเสื้อผ้าที่คุณใส่ 

ก่อนออกจากบ้านคุณจะไปเที่ยวห้างต้องตัวแบบไหนจะดูดี เช่นกันเวลาจะทำปกพี่  รับจ้างทำ

รายงาน เขาออกแบบปกเข้ากับหัวข้อวิชารายงานด้วยแหละ เช่นทำรายงานเรื ่ององค์การ

สหประชาชาติ พี่เขาออกแบบปกสวยงามรูปโลก คนยืนจับมือกัน ลวดลายปกและสีเข้ากันภายใต้

ปกพลาสติกหุ้มเล่มอย่างลงตัว โทรสิเบอร์นี้นะ โทร 08-1144-5656  

 
 
หมายเหตุ บริษัท THESIS IN TH CO.,LTD. จำกัด รับปรึกษา รับทำ รับแก้ไข งานวิจัย สารนิพนธ์  
วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์  ทุกสถาบันการศึกษา ทุกสาขาวิชา ราคานักศึกษา ทีมงานมืออาชีพ 
บริการด้วยใจ ปรึกษาฟรี  
 บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด (THESIS IN TH CO.,LTD.) คือ บริษัท รับ ทำ วิจัย ที่มี
บริการด้าน รับ ทำ วิทยานิพนธ์ , รับ ทำงาน วิจัย , รับ ทำ วิจ ัย ราคา ถูก และ รับ ทำ 
dissertation ให้กับลูกค้าที่สนใจมาอย่างยาวนาน 
 โดยลูกค้าส่วนใหญ่ที่ จ้าง ทำงาน วิจัย , รับ ทำ thesis , รับจ้าง ทำ is , จ้าง ทำ is มีทั้งที่
เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
 ถ้าลูกค้าที่เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา คือการ รับ 
ทำ is , รับ ทํา is , จ้าง ทํา is ซึ่งทาง บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด (THESIS IN TH CO.,LTD.) ซึ่ง
เป็น  บริษัท รับ ทำ วิจัย ที่มีประสบการณ์ตรง 
 ด้านการ รับ ทำ ดุษฎีนิพนธ์ , รับ ทํา งาน วิจัย , รับ ทำ วิจัย ,รับทําวิจัย , รับจ้าง ทำ วิจัย 
, จ้าง ทํา วิจัย ,รับจ้าง ทํา วิทยานิพนธ์ ,จ้าง ทำ วิจัย , รับ ทำ is , รับทําis , จ้าง ทํา is  
 
 Keywords : รับทำสารนิพนธ์ รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำ
งานวิจัย รับจ้างทําวิจัย รับจ้างทำสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำ 
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thesis รับจ้างทำthesis รับทำสารนิพนธ์ราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ราคาถูก รับทำดุษฎีนิพนธ์
ราคาถูก  รับทำวิจัย ป.โท  รับทำวิจัย ป.เอก  รับทำวิจัย ราคา  รับทำวิจัยth รับทำสารนิพนธ์th 
รับทำวิทยานิพนธt์h รับทำดุษฎีนิพนธ์th การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำสารนิพนธ์จ้างทำ
วิทยานิพนธ์ จ้างทำงานวิจัย จ้างทำวิจัยราคา จ้างทำวิจัยราคาประหยัด จ้างทำวิจัยราคาเท่าไหร่ 
ทำวิจัย ทำสารนิพนธ์ ทำวิทยานิพนธ์ ทำดุษฎีนิพนธ์ ทำปริญญานิพนธ์ รับทำ วิจัย   รับทำ  สาร
นิพนธ์   รับทำ  วิทยานิพนธ์   รับทำ ดุษฎีนิพนธ์ ทำผลงาน ทำผลงานปรับระดับ ทำผลงานปรับ
ตำแหน่ง การทำผลงานเล่ือนวิทยฐานะ 

Admin THESIS IN TH 
 

ในการนี้ Admin THESIS IN TH -ขอประกาศว่า 
 
 ข้อมูลที่ปรากฏในบทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด (บริษัทฯ) ห้าม
ผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล 
บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทฯ โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก บริษัทฯ หรือโดยก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ บริษัทฯ อันเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติ
ทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ บริษัทฯ ซึ่ง บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด สงวนสิทธิในการ
ยับยั้งการกระทำนั้นในทันที และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดอย่างเด็ดขาดโดย
ไม่มีข้อยกเว้น 

 ข้อมูลการติดต่อ 
 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 08-1144-5656 

 WEBSITE : www.thesis.in.th 
 E Mail : thesis.in.th@hotmail.com   

 Facebook : facebook.com/thesis.in.th 
 Line : https://line.me/ti/p/hd-ffNo-ja 
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