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เพิม่เวลาว่าง สร้างความสุขให้ลูกรักและครอบครัว โดยใช้บริการรับท าการบ้าน 

 บริการรับท าการบ้าน บริการรูปแบบใหม่จากทีมงานพร้อมสร้างความสมดุลในชีวิตแก่

ลูก ๆ คุณ เหน่ือยแทนลูกไหมเวลาลูกกลบัจากเลิกเรียนตอ้งนัง่ท าการบา้นท่ีคุณครูให้ต่อแทนท่ี

จะเล่นกบัพ่อแม่ไปเท่ียวห้างเท่ียวไหนต่อไหนท าอะไร ๆ บา้ง จริงอยูก่ารบา้นเยอะดีแต่บางทีนะ

การบา้นคุณครูจะใหแ้ต่แกโ้จทยแ์บบซ ้ า ๆ ท าให้เสียเวลาตีโจทย ์บางโจทยย์ากเกินไปลูก ๆ คุณ

ตอ้งเสียเวลาแกโ้จทยแ์ต่ละขอ้ ซ ้าบางขอ้แกไ้ม่ได ้โอ๊ย !  แม๊ ช่วยหนูหน่อยการบา้นไม่เสร็จซะที 

หนูจะนอนแลว้ คุณจะท าไงลูกคุณอดหลบัอดนอน นัง่ท าการบา้น 

 ไม่ใช่แค่นั้นนะ คุณพ่อคุณแม่อยากรู้ไหมว่าเวลาลูกอยูโ่รงเรียน ลูกไปท าอะไรบา้ง เอ.้..

ท าไมน๊า นิสัยลูกเปล่ียนไป บางทีพูดจากิริยาอาการแบบน้ีไม่เคยท าแต่ตอนน้ีแสดงออกบ่อย ๆ 

ลูกไปติดนิสัยเสียจากเพื่อนในโรงเรียนหรือเปล่านะ ลูกคุณควรมีเวลาเล่าเร่ืองอะไรให้คุณฟัง

บา้ง จริงไหม แลว้จะหาเวลาไหนล่ะ ในเม่ือเวลาเลิกเรียนจนเขา้นอนนั้นน้อยเหลือเกิน ยงัตอ้ง

เสียเวลาท าการบา้นตั้งหลายวิชาอีก เฮย้ ใชบ้ริการรับท าการบ้านจากทีมงาน www.thesis.in.th  สิ

ทีมงานยืนหน่ึงดา้นบริการนะ ลูก ๆ คุณจะมีเวลาคุยเร่ืองในโรงเรียนให้คุณฟังบา้ง เขาไปท า

อะไรกบัเพื่อน แลว้จะไม่กระทบผลการเรียนลูกหรือ ทีมงานเขา้ใจระบบการวดัผลการเรียนจาก

คุณครูดี วา่บางวิชาคุณครูจะใหค้ะแนนจากการบา้น แลว้วดัผลการเรียนจากการบา้นเด็กดว้ย 

สบายใจไหมแม่ คุณครูบางคนน่ะเขาสั่งการบา้นทีละมาก ๆ วิชาสังคมจะใหย้อ่เน้ือหาในหนงัสือ

ตั้งเยอะ ไม่รู้ลูกจะย่อยงัไง วิชาคณิตศาสตร์ก็อย่างว่าแก้แต่โจทยย์าก ๆ ซ ้ า โรงเรียนบางแห่ง

http://www.thesis.in.th/
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เสริมทกัษะดว้ยโจทยย์าก ๆ อา้งวา่ขอ้สอบ O-Net A-Net เก่า วิชาภาษาไทยยงัใหแ้ต่งกลอนโน่น 

โคลงนั่น เรียงความเร่ืองน่ี แลว้ยงัภาษาองักฤษล่ะหาแต่ค าศพัท์ ค าเหมือน กิริยาสามช่อง ตอ้ง

ท่องอีกนะเด๋ียวสัปดาห์หนา้จะสอบแลว้ แม๊ ลูกเครียดนะ ไอส้อบเน่ียไม่ใช่แค่มิดเทรม ไฟนอล

นะ สอบยอ่ยแบบเรียกวา่ Test น่ะ ไม่ใช่แค่วิชาเดียวหลายวิชา บริการรับท าการบ้าน จากทีมงาน

บริษทั THESIS IN TH จ ากดั เขาจะจดัการให้แม่ เขา้ใจระบบการวดัผลจากครูในโรงเรียนดว้ย 

เช่ือใจทีมงานสิ 

 แลว้จะอา้งว่าไม่มีเวลาดูแลลูกอยา่งพวกคนอ่ืนเขาว่ากนัไดไ้งล่ะ ลูกเร่ิมพูดจาหยาบคาย 

เร่ิมคบเพื่อนต่างเพศ แลว้พฤติกรรมเร่ิมเปล่ียนไป พ่อแม่ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนลูกเพราะอะไร 

ลูก ๆ คุณบ่นว่า แม่หนูเหน่ือยมากเรียนทั้งวนัแลว้อยากกอดพ่อกอดแม่บา้ง เอ่อแม่ หนูมวัแต่ท า

การบา้นเยอะขนาดน้ีจะหาเวลาไหนฟังค าสั่งสอนจากแม่ ล่ะจ๊ะ แม่หนูอยากเล่นกบันอ้งบา้ง แม่

เพื่อนผมเขาสูบบุหร่ีดว้ยแม่เคยสอนว่าไม่ดีแต่เพื่อนเขาชวนผมน่ะ หาว่าผม ไม่ใช่ลูกผูช้ายตวั

จริง พ่อแม่ล่ะว่าไง เช่ือว่าลูกคุณคงอยากจะพูดแบบน้ี อยากสั่งสอนลูกคุณไหมล่ะ แลว้คุณไม่มี

โอกาสคุยกบัลูกคุณ ท าไมไม่ใช ้บริการรับท าการบ้านจากทีมงานบา้งล่ะ ติดต่อพูดคุยกนัก่อนสิ 

จริงสินะ แม่ เพื่อนสนิทหนู เขามีแฟนกนัหมดแลว้นะ หนูยงัไม่มีหนูควรมีไหม หนูอยากจะหา

เวลาคุยกบัแม่บา้ง ว่าตอนสาว ๆ น่ะคุณพ่อแอบพูดอะไรกบัแม่ว่ายงัไง เอ่อวนัน้ีนะรุ่นพี่คนนึง

หล่อมาก เขาชมวา่หนูน่ารักเหมือนลิซ่า เขาขอแอทไลน์จากหนูดว้ยค่ะ! พ่อครับไอย้าไอซ์น่ะสุด

ยอดจริงแค่คร้ังเดียวยิ่งกว่าข้ึนสวรรค ์ขอตงัหน่อยรุ่นพี่ว่าแพง แต่หาง่าย ลูกสาวและลูกชายคุณ

ไม่มีเวลาคุยกบัคุณเพราะมวัแต่เสียเวลาท าการบา้น แม๊...ตดัสินใจไดย้งัโทร..... ทีมงานบริการรับ

ท าการบ้านรออยูน่ะเร็ว ๆ.โทรสิเบอร์นี้นะ โทร 08-1144-5656  
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 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 
thesis รับจ้างทำthesis รับทำสารนิพนธ์ราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ราคาถูก รับทำดุษฎีนิพนธ์
ราคาถูก  รับทำวิจัย ป.โท  รับทำวิจัย ป.เอก  รับทำวิจัย ราคา  รับทำวิจัย th 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 
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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
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เสียหายแก่ บริษัทฯ อันเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติ
ทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ บริษัทฯ ซึ่ง บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด สงวนสิทธิในการ
ยับยั้งการกระทำนั้นในทันที และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดอย่างเด็ดขาดโดย
ไม่มีข้อยกเว้น 
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