
จ ำนวน 

(อตัรำ)
1 Area Manager หญงิ / ชาย 27-40 ปี 1 อตัรา 1. วฒุ ิป.ตร ีขึน้ไป 

2. บคุคลกิภาพด ี ขยัน อดทน 
3. มคีวามเป็นผูน้ า คดิรเิริม่ 
สรา้งสรรค ์สนใจเทคโคโลยใีหม่ ๆ 
                4.ดแูลการบรหืารระบบ
ภายในรา้นได ้ 5.มปีระสบการณ์
บรหิารหนา้รา้น 5-7 ปีขึน้ไป          
                          6.หากมกีาร
โยกยา้ยสาขาสามารถเดนิทางไป
ท างานไดท้กุสาขา

1. สอบปรับเงนิเดอืนทกุเดอืน (เฉพาะพนักงานรา้น)

2. ปรับเงนิเดอืนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงนิรางวลัพเิศษ (Incentive)

5. คา่ลว่งเวลา (OT)

6. เงนิทปิ (Tip)

7. เบีย้ขยัน
8. คา่เดนิทางกะพเิศษ
9. เครือ่งแบบพนักงาน
10. ประกนัสงัคม
11. กองทนุเงนิทดแทน 
12. สว่นลดในการซือ้สนิคา้ และเครือ่งดืม่ฟรี
13. วนัหยดุพักผอ่นประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด

ตามตกลง

คณุวฒุ ิ สวสัดกิำร เงนิเดอืน

บรษิทั อาฟเตอร ์ยู จ ากดั (มหาชน)

สถานทีต่ ัง้เลขที ่1319/9 ซอยพฒันาการ 25 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เบอรโ์ทรศพัท ์087-056-4422 และ 0-2318-4488 ต่อ 251

ตดิต่อฝ่ายบุคคล  คุณ นางสาวลกัคณา พุทธจกัร ประเภทกจิการ รา้นขนมหวาน เบอเกรี ่และเครือ่งดืม่

หนงัสอืรบัรองนิตบุิคคลเลขที ่0107559000109

ล ำดบั ต ำแหนง่ เพศ อำยุ



จ ำนวน 

(อตัรำ)
คณุวฒุ ิ สวสัดกิำร เงนิเดอืน

ตดิต่อฝ่ายบุคคล  คุณ นางสาวลกัคณา พุทธจกัร ประเภทกจิการ รา้นขนมหวาน เบอเกรี ่และเครือ่งดืม่

หนงัสอืรบัรองนิตบุิคคลเลขที ่0107559000109

ล ำดบั ต ำแหนง่ เพศ อำยุ

2 ผูจั้ดการรา้น / หัวหนา้งาน  ประจ า
กรุงเทพฯและปรมิณฑล

หญงิ / ชาย 27-40 ปี 5 อตัรา 1. วฒุ ิป.ตร ีขึน้ไป 
2. บคุคลกิภาพด ี ขยัน อดทน 
3. มคีวามเป็นผูน้ า คดิรเิริม่ 
สรา้งสรรค ์สนใจเทคโคโลยใีหม่ ๆ 
                4.ดแูลการบรหืารระบบ
ภายในรา้นได ้ 5.มปีระสบการณ์
บรหิารหนา้รา้น 3-5  ปีขึน้ไป         
                          6.หากมกีาร
โยกยา้ยสาขาสามารถเดนิทางไป
ท างานไดท้กุสาขา

1. สอบปรับเงนิเดอืนทกุเดอืน (เฉพาะพนักงานรา้น)

2. ปรับเงนิเดอืนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงนิรางวลัพเิศษ (Incentive)

5. คา่ลว่งเวลา (OT)

6. เงนิทปิ (Tip)

7. เบีย้ขยัน
8. คา่เดนิทางกะพเิศษ
9. เครือ่งแบบพนักงาน
10. ประกนัสงัคม
11. กองทนุเงนิทดแทน 
12. สว่นลดในการซือ้สนิคา้ และเครือ่งดืม่ฟรี
13. วนัหยดุพักผอ่นประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                        
   17.ทพัีกฟร ี3เดอืนส าหรับพนักงานตา่งจังหวดั

18,000 -30,000 บาท

3 หัวหนา้งานประจ าบธู หญงิ / ชาย 25-30 ปี 2 อตัรา 1. วฒุ ิป.ตร ีขึน้ไป 
2. บคุคลกิภาพดี
3. สามารถท างานเป็นกะได ้
4. มปีระสบการณ์บรหิารงานหนา้
รา้น  5. สามารถปฎบิตังิาน
ตา่งจังหวดัได ้

1. สอบปรับเงนิเดอืนทกุเดอืน (เฉพาะพนักงานรา้น)

2. ปรับเงนิเดอืนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงนิรางวลัพเิศษ (Incentive)

5. คา่ลว่งเวลา (OT)

6. เงนิทปิ (Tip)

7. เบีย้ขยัน
8. คา่เดนิทางกะพเิศษ
9. เครือ่งแบบพนักงาน
10. ประกนัสงัคม
11. กองทนุเงนิทดแทน 
12. สว่นลดในการซือ้สนิคา้ และเครือ่งดืม่ฟรี
13. วนัหยดุพักผอ่นประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                        
      17.ทพัีกฟร ี3เดอืนส าหรับพนักงานตา่งจังหวดั

เงนิเดอืนเริม่ตน้ที ่
18,000 บาท +  คา่ทีพั่ก

 2,000 บาท



จ ำนวน 

(อตัรำ)
คณุวฒุ ิ สวสัดกิำร เงนิเดอืน

ตดิต่อฝ่ายบุคคล  คุณ นางสาวลกัคณา พุทธจกัร ประเภทกจิการ รา้นขนมหวาน เบอเกรี ่และเครือ่งดืม่

หนงัสอืรบัรองนิตบุิคคลเลขที ่0107559000109

ล ำดบั ต ำแหนง่ เพศ อำยุ

4 ผูช้ว่ยผูจั้ดการรา้น / หัวหนา้
พนักงาน ประจ าบธู เซ็นทรัลเฟส
ตวิลัภเูก็ต

หญงิ / ชาย 27-40 ปี 5 อตัรา 1. วฒุ ิป.ตร ีขึน้ไป 
2. บคุคลกิภาพด ี ขยัน อดทน 
3. มคีวามเป็นผูน้ า คดิรเิริม่ 
สรา้งสรรค ์สนใจเทคโคโลยใีหม่ ๆ 
                4.ดแูลการบรหืารระบบ
ภายในรา้นได ้ 5.มปีระสบการณ์
บรหิารหนา้รา้น 3-5  ปีขึน้ไป         
                          6.หากมกีาร
โยกยา้ยสาขาสามารถเดนิทางไป
ท างานไดท้กุสาขา

1. สอบปรับเงนิเดอืนทกุเดอืน (เฉพาะพนักงานรา้น)

2. ปรับเงนิเดอืนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงนิรางวลัพเิศษ (Incentive)

5. คา่ลว่งเวลา (OT)

6. เงนิทปิ (Tip)

7. เบีย้ขยัน
8. คา่เดนิทางกะพเิศษ
9. เครือ่งแบบพนักงาน
10. ประกนัสงัคม
11. กองทนุเงนิทดแทน 
12. สว่นลดในการซือ้สนิคา้ และเครือ่งดืม่ฟรี
13. วนัหยดุพักผอ่นประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                        
       17.ทพัีกฟร ี3เดอืนส าหรับพนักงานตา่งจังหวดั

18,500 -30,000 บาท

5 เจา้หนา้ทีจั่ดเลีย้ง หญงิ / ชาย 22-30 ปี 5 อตัรา 1. วฒุ ิม.3 ขึน้ไป
2. บคุคลกิภาพดี
3. สามารถท างานเป็นกะได ้
4. ไมจ่ าเป็นตอ้งมปีระสบการณ์      
   5. สามารถปฎบิตังิานตา่งจังหวดั
ได ้

1. สอบปรับเงนิเดอืนทกุเดอืน (เฉพาะพนักงานรา้น)

2. ปรับเงนิเดอืนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงนิรางวลัพเิศษ (Incentive)

5. คา่ลว่งเวลา (OT)

6. เงนิทปิ (Tip)

7. เบีย้ขยัน
8. คา่เดนิทางกะพเิศษ
9. เครือ่งแบบพนักงาน
10. ประกนัสงัคม
11. กองทนุเงนิทดแทน 
12. สว่นลดในการซือ้สนิคา้ และเครือ่งดืม่ฟรี
13. วนัหยดุพักผอ่นประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                        
       17.ทพัีกฟร ี3เดอืนส าหรับพนักงานตา่งจังหวดั

เงนิเดอืนเริม่ตน้ที ่
12,000 บาท + คา่ออก
งานตา่งจังหวดั  4,000 

บาท



จ ำนวน 

(อตัรำ)
คณุวฒุ ิ สวสัดกิำร เงนิเดอืน

ตดิต่อฝ่ายบุคคล  คุณ นางสาวลกัคณา พุทธจกัร ประเภทกจิการ รา้นขนมหวาน เบอเกรี ่และเครือ่งดืม่

หนงัสอืรบัรองนิตบุิคคลเลขที ่0107559000109

ล ำดบั ต ำแหนง่ เพศ อำยุ

6 พนักงาน Part-Time เทศกาลปี
ใหม ่       (ทกุสาขา )

หญงิ / ชาย 18 -28 ปี 20  อตัรา 1. อาย ุ18 ปีขึน้ไป
2. วฒุ ิม.3 ขึน้ไป
3. บคุคลกิภาพด ีมใีจรักงานบรกิาร
4. สามารถท างานเป็นกะไดแ้ละ
ครบตามก าหนดระยะเวลาได ้
6. ไมจ่ าเป็นตอ้งมปีระสบการณ์

เครือ่งแบบพนักงาน วนัละ 480 บาท (ท างาน
วนัละ 8 ชม)    รวมเวลา
พัก 1 ชม.  9 ชม.

7 พนักงาน Part-Time (ทกุสาขา ) หญงิ / ชาย 18 -28 ปี 50 อตัรา 1. อาย ุ18 ปีขึน้ไป
2. วฒุ ิม.3 ขึน้ไป
3. บคุคลกิภาพด ีมใีจรักงานบรกิาร
4. สามารถท างานเป็นกะไดแ้ละ
ครบตามก าหนดระยะเวลาได ้
6. ไมจ่ าเป็นตอ้งมปีระสบการณ์

เครือ่งแบบพนักงาน ชม.ละ 50 บาท

8 Part-time ประจ าบธูสาขาMCM 

หา้งเอ็มควอเทยี
หญงิ / ชาย 20-25 ปี 3 อตัรา 1. อาย ุ18 ปีขึน้ไป

2. วฒุ ิม.6 ขึน้ไป
3. บคุคลกิภาพด ีมใีจรักงานบรกิาร
4. สามารถท างานเป็นกะไดแ้ละ
ครบตามก าหนดระยะเวลาได ้
5. ไมจ่ าเป็นตอ้งมปีระสบการณ์

1. สอบปรับเงนิเดอืนทกุเดอืน (เฉพาะพนักงานรา้น)

2. ปรับเงนิเดอืนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงนิรางวลัพเิศษ (Incentive)

5. คา่ลว่งเวลา (OT)

6. เงนิทปิ (Tip)

7. เบีย้ขยัน
8. คา่เดนิทางกะพเิศษ
9. เครือ่งแบบพนักงาน
10. ประกนัสงัคม
11. กองทนุเงนิทดแทน 
12. สว่นลดในการซือ้สนิคา้ และเครือ่งดืม่ฟรี
13. วนัหยดุพักผอ่นประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                        
        17.ทพัีกฟร ี3เดอืนส าหรับพนักงานตา่งจังหวดั

400 บาทตอ่วนั

9 Part-time ประจ าบธูสาขา เซ็น
ทรัลอยธุยา

หญงิ / ชาย 18 -28 ปี 3 อตัรา 1. อาย ุ18 ปีขึน้ไป
2. วฒุ ิม.3 ขึน้ไป
3. บคุคลกิภาพด ีมใีจรักงานบรกิาร
4. สามารถท างานเป็นกะไดแ้ละ
ครบตามก าหนดระยะเวลาได ้
6. ไมจ่ าเป็นตอ้งมปีระสบการณ์

เครือ่งแบบพนักงาน 400 บาทตอ่วนั



จ ำนวน 

(อตัรำ)
คณุวฒุ ิ สวสัดกิำร เงนิเดอืน

ตดิต่อฝ่ายบุคคล  คุณ นางสาวลกัคณา พุทธจกัร ประเภทกจิการ รา้นขนมหวาน เบอเกรี ่และเครือ่งดืม่

หนงัสอืรบัรองนิตบุิคคลเลขที ่0107559000109

ล ำดบั ต ำแหนง่ เพศ อำยุ

10 Part-timeประจ าบธูสาขา เดอะ
มอลลท์า่พระ

หญงิ / ชาย 18 -28 ปี 3 อตัรา 1. อาย ุ18 ปีขึน้ไป
2. วฒุ ิม.3 ขึน้ไป
3. บคุคลกิภาพด ีมใีจรักงานบรกิาร
4. สามารถท างานเป็นกะไดแ้ละ
ครบตามก าหนดระยะเวลาได ้
6. ไมจ่ าเป็นตอ้งมปีระสบการณ์

เครือ่งแบบพนักงาน 400 บาทตอ่วนั

11 พนักงานประจ ารา้น (ทกุสาขา) หญงิ / ชาย 18 ปีขึน้ไป 30 อตัรา 1. อาย ุ18 ปีขึน้ไป
2. วฒุ ิม.6 - ป.ตรี
3. บคุคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเป็นกะได ้
5. ไมจ่ าเป็นตอ้งมปีระสบการณ์

1. สอบปรับเงนิเดอืนทกุเดอืน (เฉพาะพนักงานรา้น)

2. ปรับเงนิเดอืนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงนิรางวลัพเิศษ (Incentive)

5. คา่ลว่งเวลา (OT)

6. เงนิทปิ (Tip)

7. เบีย้ขยัน
8. คา่เดนิทางกะพเิศษ
9. เครือ่งแบบพนักงาน
10. ประกนัสงัคม
11. กองทนุเงนิทดแทน ตา่งจังหวดั
12. สว่นลดในการซือ้สนิคา้ และเครือ่งดืม่ฟรี
13. วนัหยดุพักผอ่นประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                        
   17.ทพัีกฟร ี3เดอืนส าหรับพนักงานตา่งจังหวดั

เงนิเดอืนเริม่ตน้ที ่
13,000+++



จ ำนวน 

(อตัรำ)
คณุวฒุ ิ สวสัดกิำร เงนิเดอืน

ตดิต่อฝ่ายบุคคล  คุณ นางสาวลกัคณา พุทธจกัร ประเภทกจิการ รา้นขนมหวาน เบอเกรี ่และเครือ่งดืม่

หนงัสอืรบัรองนิตบุิคคลเลขที ่0107559000109

ล ำดบั ต ำแหนง่ เพศ อำยุ

12 นักศกึษาฝึกงาน/สหกจิศกึษา,
นักศกึษาทวภิาค ี

ส านกังานใหญ่

 - บญัช/ีการเงนิ
 - บรหิารทรัพยากรมนุษย์
 - จัดซือ้
 - การตลาด
 - คลงัสนิคา้ / โลจสิตกิส์

 - เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ปฏบิตักิารหน้ารา้น

 - พนักงานประจ ารา้นทกุสาขา

หญงิ / ชาย 18 -22 ปี 20 อตัรา 1. นักศกึษาชัน้ ปวส. และชัน้ปีที ่3,

 4 ทกุภาคสาขาวชิา
2. กระตอืรอืรน้ อดทน ตัง้ใจท างาน
3. สขุภาพแข็งแรง ไมม่โีรค
ประจ าตวั
4. รักงานบรกิาร (ส าหรับ
ปฏบิตักิารหนา้รา้น)

ส าหรบันกัศกึษาทวภิาค ี                                      

         1. เบีย้เลีย้ง 47 บ./ชม. (ท างานวนัละ 8 ชม.) /

 วนัหยดุนักขตัฤกษ์ 2 เทา่
2. ท างานสปัดาหล์ะ 5 วนั หยดุ 1 วนั
3. คา่ทีพั่กคนละ 2,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี 
(เฉพาะนักศกึษาทวภิาคจีากตา่งจังหวดัฝึกงาน 
กทม. ปฎบิตังืานสาขา)

4. ทนุการศกึษา จา่ยตามจรงิไมเ่กนิภาคเรยีนละ 
2,000 บาท (ระดบั ปวส./ 4 ภาคเรยีน 8,000 บาท)

5. ประกนัสงัคม / กองทนุเงนิทดแทน / ประกนั
อบุตัเิหต ุครัง้ละไมเ่กนิ 5,000 บาท
6. อนิเซนทฟิ/ คา่รอบรถปิดรา้น 50-100 บาท
7. สว่นลดในการซือ้สนิคา้ (เฉพาะพนักงานหนา้รา้น)

8. การสอบปรับเงนิเดอืน (อายงุาน 6 เดอืนขึน้ไป)

นกัศกึษาทวภิาค ี

ชัว่โมงละ 47 บาท 

นกัศกึษาฝึกงาน 

ประจ าสาขา           **

ฝึกงาน 4 เดอืนขึน้ไปวนั
ละ 250 บาท               
                         

นกัศกึษาฝึกงาน 

ประจ าส านกังานใหญ่  

 **ฝึกงาน 4 เดอืนขึน้ไป
วนัละ 200 บาท

13 พนักงานประจ ารา้น
(สาขาคอสโม บาซา่ไลฟ์สไตล ์
มอลล ์เมอืงทองธานี)

หญงิ / ชาย 18 ปีขึน้ไป 5 อตัรา 1. อาย ุ18 ปีขึน้ไป
2. วฒุ ิม.6 - ป.ตรี
3. บคุคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเป็นกะได ้
5. ไมจ่ าเป็นตอ้งมปีระสบการณ์

1. สอบปรับเงนิเดอืนทกุเดอืน (เฉพาะพนักงานรา้น)

2. ปรับเงนิเดอืนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงนิรางวลัพเิศษ (Incentive)

5. คา่ลว่งเวลา (OT)

6. เงนิทปิ (Tip)

7. เบีย้ขยัน
8. คา่เดนิทางกะพเิศษ
9. เครือ่งแบบพนักงาน
10. ประกนัสงัคม
11. กองทนุเงนิทดแทน 17.ทพัีกฟรีั 3เดอืนส าหรับ
พนักงานตา่งจังหวดั
12. สว่นลดในการซือ้สนิคา้ และเครือ่งดืม่ฟรี
13. วนัหยดุพักผอ่นประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                        
               17.ทพัีกฟรีั 3เดอืนส าหรับพนักงาน
ตา่งจังหวดั

เงนิเดอืนเริม่ตน้ที ่

13,000+++


