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April 18, 2017 

เร่ือง ขออนญุาตติดประกาศรับสมคัรงาน 
เรียน คณบดีคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
สิ่งที่สง่มาด้วย หนงัสือประกาศรับสมคัรงาน 2 ต าแหน่ง 
  

เน่ืองด้วย บริษัท เจพีเอ (ไทยแลนด์) จ ากัด มีความประสงค์ต้องการรับสมคัรบคุลากรเข้าร่วมงาน
กับบริษัทในเครือฯ จ านวน 2 อตัรา เพื่อเปิดโอกาสส าหรับผู้ที่ก าลงัจะส าเร็จการศึกษาและศิษย์เก่าสถาบัน 
รวมถึงผู้ที่มีความสนใจก าลงัมองหางาน ที่มีรายได้และอนาคตที่มัน่คง ซึ่งในขณะนีท้างบริษัทฯ ก าลงัเปิดรับ
สมคัรงานในต าแหน่ง “ธุรการภาษาญ่ีปุ่ น” จ านวน 2 ต าแหน่ง 
 

 ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขออนญุาตทางคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เพื่อติดประกาศ 
รับสมัครงานในต าแหน่งดังกล่าว ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ทัง้นี บ้ริษัท เจพีเอ (ไทยแลนด์) จ ากัด  ได้ส่ง
รายละเอียดเก่ียวกบัการประกาศรับสมคัรงาน ตามเอกสารแนบท้าย 
 

 บริษัท เจพีเอ (ไทยแลนด์) จ ากัด หวงัเป็นอย่างยิ่งวา่จะได้รับการพิจารณาจากคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ หากมีกิจกรรมใด ๆ ที่ทางบริษัทจะชว่ยสนบัสนนุให้กบัทา่นในอนาคตทางบริษัทฯ 
มีความยินดีเป็นอยา่งยิ่ง จงึขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี ้
 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนญุาต 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
  
 

(Mr. Michiyuki  Matsui) 
   Managing Director 
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ต ำแหน่งที่ 1 
บริษัท เจพีเอ (ไทยแลนด์) จ ากดั มีความประสงค์ต้องการรับสมคัรงานในต าแหน่ง   

“ล่ำม + ธุรกำรภำษำญ่ีปุ่น” 
 
รหสังำน   SP-01-001 (กรุณาจ ารหสังาน)  
จ ำนวน  1 อตัรา  
เงนิเดือน   20,000 บาทขึน้ไป (พิจารณาตามความสามารถ ไมจ่ าเป็นต้องมีประสบการณ์ 
   ถ้า N4 ต้องสามารถสื่อสารได้ดี) 
ปฏิบัติงำน :  สมทุรปราการ  
คุณสมบัติผู้สมัคร   

- ไมจ่ ากดัเพศ 
- อาย ุ22 - 45 ปี 
- มีความรับผิดชอบตอ่หน้าที ่

สวัสดิกำร 
- วดัระดบั N3 (คา่ภาษา 2,000 บาท) 
- คา่เดินทาง 1,000 บาท 
- เบีย้ขยนั 1,000 บาท 
- โบนสั (ขึน้อยูก่บัผลประกอบการ) 

รำยละเอียดของงำน 
- ท างานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ติดตามนายญ่ีปุ่ น 

 
สง่ Resume พร้อมรูปถ่ายมาที่  :  mii@technosmile.co.th 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่เบอร์ : 062-831-8686 (มี)้ 
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ต ำแหน่งที่ 2 
 

บริษัท เจพีเอ (ไทยแลนด์) จ ากดั มีความประสงค์ต้องการรับสมคัรงานในต าแหน่ง  
“ธุรกำรภำษำญ่ีปุ่น” 

 
รหสังำน   B-03-001 (กรุณาจ ารหสังาน) 
จ ำนวน  1 อตัรา  
เงนิเดือน   พิจารณาตามความสามารถ 
ปฏิบัติงำน นิคมฯอมตะนคร ชลบรีุ  (จนัทร์-ศกุร์ เสาร์เว้นเสาร์) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

- เพศหญิง 
- อายไุมเ่กิน 40 ปี 

- ไมจ่ าเป็นต้องมีประสบการณ์ 
- สามารถสื่อสารภาษาญ่ีปุ่ นได้ดี (ฟัง,พดู,อา่น,เขียน) 
- มีความกระตือรือร้น 
- มีความสนใจเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ 

สวัสดิกำร  
- ประกนัสงัคม 
- ประกนักลุม่ 
- โบนสั 
- คา่เดินทาง/รถรับ-สง่ 

 
รำยละเอียดงำน จดัท าเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
สง่ Resume พร้อมรูปถ่ายมาที่  :  mii@technosmile.co.th 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่เบอร์ : 062-831-8686 (มี)้ 
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