
จ ำนวน 

(อตัรำ)
1 Area Manager ไม่จ ากัดเพศ 27-40 ป ี 1 อัตรา 1. วุฒิ ป.ตรี ข้ึนไป 

2. บคุคลกิภาพดี  ขยัน อดทน 
3. มีความเปน็ผู้น า คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สนใจเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ               
4. ดูแลการบรืหารระบบภายในร้านได้
5. มีประสบการณบ์ริหารหน้าร้าน 5-7 ปข้ึีนไป                
                           6.หากมีการโยกย้ายสาขาสามารถ
เดินทางไปท างานได้ทกุสาขา

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน 
12. สว่นลดในการซ้ือสนิค้า และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด

2  ผู้จดัการร้าน/ ผู้ช่วยผู้จดัการ / หวัหน้าพนักงาน /
 หวัหน้าพนักงานฝึกหดั สาขาในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล

ไม่จ ากัดเพศ 27-35 ป ี 5 อัตรา 1. วุฒิ ป.ตรี ข้ึนไป 
2. บคุคลกิภาพดี  ขยัน อดทน 
3. มีความเปน็ผู้น า คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สนใจเทคโคโลยี
ใหม่ ๆ   4.ดูแลการบรืหารระบบภายในร้านได้  5.มี
ประสบการณบ์ริหารหน้าร้าน 3-5  ปข้ึีนไป                 6.
หากมีการโยกย้ายสาขาสามารถเดินทางไปท างานได้ทกุสาขา

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน 
12. สว่นลดในการซ้ือสนิค้า และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                         17.ทพัีกฟรี 3เดือน
ส าหรับพนักงานต่างจงัหวัด

คุณวฒิุ สวสัดิกำร

บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน)

สถานที่ต้ังเลขที่ 1319/9 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เบอร์โทรศัพท์ 092-281-6444 , 080-613-4242 , 087-056-4422,080-081-9944  และ 0-2318-4488 ต่อ 251 / E-mail: recruit@afteryou.co.th / Facebook : Recruitment Afteryou Dessert Café 

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

ล ำดับ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ



จ ำนวน 

(อตัรำ)
คุณวฒิุ สวสัดิกำร

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

ล ำดับ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ

3 ผู้ช่วยผู้จดัการร้าน / หวัหน้าพนักงาน ประจ าบธู 
เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

ไม่จ ากัดเพศ 27-35 ป ี 5 อัตรา 1. วุฒิ ป.ตรี ข้ึนไป 
2. บคุคลกิภาพดี  ขยัน อดทน 
3. มีความเปน็ผู้น า คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สนใจเทคโคโลยี
ใหม่ ๆ                 4.ดูแลการบรืหารระบบภายในร้านได้  
5.มีประสบการณบ์ริหารหน้าร้าน 3-5  ปข้ึีนไป     6.หากมี
การโยกย้ายสาขาสามารถเดินทางไปท างานได้ทกุสาขา

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน 
12. สว่นลดในการซ้ือสนิค้า และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                               17.ทพัีกฟรี 3
เดือนส าหรับพนักงานต่างจงัหวัด

4 ผู้ช่วยผู้จดัการร้าน / หวัหน้าพนักงาน ประจ าบธู 
เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณโุลก

ไม่จ ากัดเพศ 27-35 ป ี 5 อัตรา 1. วุฒิ ป.ตรี ข้ึนไป 
2. บคุคลกิภาพดี  ขยัน อดทน 
3. มีความเปน็ผู้น า คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สนใจเทคโคโลยี
ใหม่ ๆ                 4.ดูแลการบรืหารระบบภายในร้านได้  
5.มีประสบการณบ์ริหารหน้าร้าน 3-5  ปข้ึีนไป     6.หากมี
การโยกย้ายสาขาสามารถเดินทางไปท างานได้ทกุสาขา

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน 
12. สว่นลดในการซ้ือสนิค้า และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                               17.ทพัีกฟรี 3
เดือนส าหรับพนักงานต่างจงัหวัด



จ ำนวน 

(อตัรำ)
คุณวฒิุ สวสัดิกำร

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

ล ำดับ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ

5 ผู้ช่วยผู้จดัการร้าน / หวัหน้าพนักงาน สาขาเปดิ
ใหม่ สาขาสนามิบนิสวุรรณภมิู

ไม่จ ากัดเพศ 27-35 ป ี 5 อัตรา 1. วุฒิ ป.ตรี ข้ึนไป 
2. บคุคลกิภาพดี  ขยัน อดทน 
3. มีความเปน็ผู้น า คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สนใจเทคโคโลยี
ใหม่ ๆ                 4.ดูแลการบรืหารระบบภายในร้านได้  
5.มีประสบการณบ์ริหารหน้าร้าน 3-5  ปข้ึีนไป     6.หากมี
การโยกย้ายสาขาสามารถเดินทางไปท างานได้ทกุสาขา

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน 
12. สว่นลดในการซ้ือสนิค้า และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                               17.ทพัีกฟรี 3
เดือนส าหรับพนักงานต่างจงัหวัด

6 หวัหน้างานประจ าบธู (เดินทางไปท างานได้ทัว่
ประเทศไทย )

ไม่จ ากัดเพศ 25-30 ป ี 2 อัตรา 1. วุฒิ ป.ตรี ข้ึนไป 
2. บคุคลกิภาพดี
3. สามารถท างานเปน็กะได้
4. มีประสบการณบ์ริหารงานหน้าร้าน      5. สามารถ
ปฎบิตัิงานต่างจงัหวัดได้

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน 
12. สว่นลดในการซ้ือสนิค้า และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                         17.ทพัีกฟรี 3เดือน
ส าหรับพนักงานต่างจงัหวัด



จ ำนวน 

(อตัรำ)
คุณวฒิุ สวสัดิกำร

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

ล ำดับ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ

7 เจา้หน้าทีจ่ดัเลีย้ง (เดินทางไปท างานได้ทัว่ประเทศ
ไทย )

ไม่จ ากัดเพศ 22-30 ป ี 5 อัตรา 1. วุฒิ ม.3 ข้ึนไป
2. บคุคลกิภาพดี
3. สามารถท างานเปน็กะได้
4. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ ์           5. สามารถ
ปฎบิตัิงานต่างจงัหวัดได้

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน 
12. สว่นลดในการซ้ือสนิค้า และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                       17.ทพัีกฟรี 3เดือน
ส าหรับพนักงานต่างจงัหวัด

8 พนักงานประจ าร้าน / Part -time               **
สาขาเปดิใหม่              เซ็นทรัลเฟสติวัลอีสวิลล ์ 
กรุงเทพมหานคร 

ไม่จ ากัดเพศ 18 ปข้ึีนไป 15 อัตรา 1. อายุ 18 ปข้ึีนไป
2. วุฒิ ม.6 - ป.ตรี
3. บคุคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเปน็กะได้
5. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน ต่างจงัหวัด
12. สว่นลดในการซ้ือสนิค้า และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                           17.ทพัีกฟรี 3เดือน
ส าหรับพนักงานต่างจงัหวัด



จ ำนวน 

(อตัรำ)
คุณวฒิุ สวสัดิกำร

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

ล ำดับ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ

9 พนักงานประจ าร้าน / Part-time       **บธูเปดิใหม่
  โรบนิสนัพระราชพฤกษ ์พระราม 5   
กรุงเทพมหานคร 

ไม่จ ากัดเพศ 18 ปข้ึีนไป 10 อัตรา 1. อายุ 18 ปข้ึีนไป
2. วุฒิ ม.6 - ป.ตรี
3. บคุคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเปน็กะได้
5. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน ต่างจงัหวัด
12. สว่นลดในการซ้ือสนิค้า และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                           17.ทพัีกฟรี 3เดือน
ส าหรับพนักงานต่างจงัหวัด

10 พนักงานประจ าร้าน / Part-time       **บธูเปดิใหม่
  โรบนิสนัถลาง จงัหวัดภเูก็ต

ไม่จ ากัดเพศ 18 ปข้ึีนไป 10 อัตรา 1. อายุ 18 ปข้ึีนไป
2. วุฒิ ม.6 - ป.ตรี
3. บคุคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเปน็กะได้
5. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน ต่างจงัหวัด
12. สว่นลดในการซ้ือสนิค้า และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                           17.ทพัีกฟรี 3เดือน
ส าหรับพนักงานต่างจงัหวัด



จ ำนวน 

(อตัรำ)
คุณวฒิุ สวสัดิกำร

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

ล ำดับ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ

11 พนักงานประจ าร้าน / Part-time        *สาขาเปดิ
ใหม่ สาขาสนามบนิ สวุรรณภมิู  

ไม่จ ากัดเพศ 18 ปข้ึีนไป 20  อัตรา 1. อายุ 18 ปข้ึีนไป
2. วุฒิ ม.6 - ป.ตรี
3. บคุคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเปน็กะได้
5. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน ต่างจงัหวัด
12. สว่นลดในการซ้ือสนิค้า และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                           17.ทพัีกฟรี 3เดือน
ส าหรับพนักงานต่างจงัหวัด

12 พนักงานประจ าร้าน / Part-time        *สาขาเปดิ
ใหม่ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น 

ไม่จ ากัดเพศ 18 ปข้ึีนไป 20  อัตรา 1. อายุ 18 ปข้ึีนไป
2. วุฒิ ม.6 - ป.ตรี
3. บคุคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเปน็กะได้
5. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน ต่างจงัหวัด
12. สว่นลดในการซ้ือสนิค้า และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                           17.ทพัีกฟรี 3เดือน
ส าหรับพนักงานต่างจงัหวัด



จ ำนวน 

(อตัรำ)
คุณวฒิุ สวสัดิกำร

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

ล ำดับ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ

13 พนักงานประจ าร้าน / Part-time        *สาขาเปดิ
ใหม่ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณโุลก 

ไม่จ ากัดเพศ 18 ปข้ึีนไป 20  อัตรา 1. อายุ 18 ปข้ึีนไป
2. วุฒิ ม.6 - ป.ตรี
3. บคุคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเปน็กะได้
5. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน ต่างจงัหวัด
12. สว่นลดในการซ้ือสนิค้า และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                           17.ทพัีกฟรี 3เดือน
ส าหรับพนักงานต่างจงัหวัด

14 พนักงานประจ าร้าน / Part-time        *สาขาเปดิ
ใหม่ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น 

ไม่จ ากัดเพศ 18 ปข้ึีนไป 20  อัตรา 1. อายุ 18 ปข้ึีนไป
2. วุฒิ ม.6 - ป.ตรี
3. บคุคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเปน็กะได้
5. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน ต่างจงัหวัด
12. สว่นลดในการซ้ือสนิค้า และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                           17.ทพัีกฟรี 3เดือน
ส าหรับพนักงานต่างจงัหวัด



จ ำนวน 

(อตัรำ)
คุณวฒิุ สวสัดิกำร

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

ล ำดับ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ

15 พนักงานประจ าร้าน / Part-time        *สาขาเปดิ
ใหม่ สาขาเทอมินอล21พระราม 3  

ไม่จ ากัดเพศ 18 ปข้ึีนไป 20  อัตรา 1. อายุ 18 ปข้ึีนไป
2. วุฒิ ม.6 - ป.ตรี
3. บคุคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเปน็กะได้
5. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน ต่างจงัหวัด
12. สว่นลดในการซ้ือสนิค้า และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                           17.ทพัีกฟรี 3เดือน
ส าหรับพนักงานต่างจงัหวัด

16 พนักงานประจ าร้าน / Part-time        *สาขาเปดิ
ใหม่ สาขาศูนย์สริิกิตย์ พระราม 4 

ไม่จ ากัดเพศ 18 ปข้ึีนไป 20  อัตรา 1. อายุ 18 ปข้ึีนไป
2. วุฒิ ม.6 - ป.ตรี
3. บคุคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเปน็กะได้
5. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน ต่างจงัหวัด
12. สว่นลดในการซ้ือสนิค้า และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                           17.ทพัีกฟรี 3เดือน
ส าหรับพนักงานต่างจงัหวัด



จ ำนวน 

(อตัรำ)
คุณวฒิุ สวสัดิกำร

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

ล ำดับ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ

17 พนักงานประจ าร้าน / Part-time        *สาขาเปดิ
ใหม่ สาขามาร์เก็ตเพลส โพโตชิโน่ มหาชัย 

ไม่จ ากัดเพศ 18 ปข้ึีนไป 20  อัตรา 1. อายุ 18 ปข้ึีนไป
2. วุฒิ ม.6 - ป.ตรี
3. บคุคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเปน็กะได้
5. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน ต่างจงัหวัด
12. สว่นลดในการซ้ือสนิค้า และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                           17.ทพัีกฟรี 3เดือน
ส าหรับพนักงานต่างจงัหวัด

18 พนักงานประจ าร้าน / Part-time        *สาขาเปดิ
ใหม่ สาขามาร์เก็ตเพลส ปัม้ ปตท. พระราม 4 

ไม่จ ากัดเพศ 18 ปข้ึีนไป 10  อัตรา 1. อายุ 18 ปข้ึีนไป
2. วุฒิ ม.6 - ป.ตรี
3. บคุคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเปน็กะได้
5. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน ต่างจงัหวัด
12. สว่นลดในการซ้ือสนิค้า และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                           17.ทพัีกฟรี 3เดือน
ส าหรับพนักงานต่างจงัหวัด



จ ำนวน 

(อตัรำ)
คุณวฒิุ สวสัดิกำร

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

ล ำดับ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ

19 พนักงานประจ าร้าน / Part-time        *สาขาเปดิ
ใหม่ สาขามาร์เก็ตเพลส ปัม้ ปตท. เพชรพระเทพ 
(พรานนก )

ไม่จ ากัดเพศ 18 ปข้ึีนไป 10  อัตรา 1. อายุ 18 ปข้ึีนไป
2. วุฒิ ม.6 - ป.ตรี
3. บคุคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเปน็กะได้
5. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน ต่างจงัหวัด
12. สว่นลดในการซ้ือสนิค้า และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                           17.ทพัีกฟรี 3เดือน
ส าหรับพนักงานต่างจงัหวัด

20 พนักงานประจ าร้าน / Part-time        *บธูเปดิ
ใหม่ สาขาแพชชั่น ระยอง

ไม่จ ากัดเพศ 18 ปข้ึีนไป 10 อัตรา 1. อายุ 18 ปข้ึีนไป
2. วุฒิ ม.6 - ป.ตรี
3. บคุคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเปน็กะได้
5. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน ต่างจงัหวัด
12. สว่นลดในการซ้ือสนิค้า และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                           17.ทพัีกฟรี 3เดือน
ส าหรับพนักงานต่างจงัหวัด



จ ำนวน 

(อตัรำ)
คุณวฒิุ สวสัดิกำร

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

ล ำดับ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ

21 พนักงาน Part-Time (ทกุสาขา ) ไม่จ ากัดเพศ 18 -28 ป ี 50 อัตรา 1. อายุ 18 ปข้ึีนไป
2. วุฒิ ม.3 ข้ึนไป
3. บคุคลกิภาพดี มีใจรักงานบริการ
4. สามารถท างานเปน็กะได้และครบตามก าหนดระยะเวลาได้ 
6. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน 
12. สว่นลดในการซ้ือสนิค้า และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                               17.ทพัีกฟรี 3
เดือนส าหรับพนักงานต่างจงัหวัด

22 พนักงานประจ าร้าน (ทกุสาขา) ไม่จ ากัดเพศ 18 ปข้ึีนไป 30 อัตรา 1. อายุ 18 ปข้ึีนไป
2. วุฒิ ม.6 - ป.ตรี
3. บคุคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเปน็กะได้
5. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน ต่างจงัหวัด
12. สว่นลดในการซ้ือสนิค้า และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                           17.ทพัีกฟรี 3เดือน
ส าหรับพนักงานต่างจงัหวัด



จ ำนวน 

(อตัรำ)
คุณวฒิุ สวสัดิกำร

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

ล ำดับ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ

23 นักศึกษาทวิภาคี 
ปฏิบัติการหน้าร้าน
 - พนักงานประจ าร้านทกุสาขา          นักศึกษา
ฝึกงาน / สหกิจศึกษา
ปฏบิตัิงานส านักงานใหญ่

ไม่จ ากัดเพศ 18 -22 ปี 20 อัตรา 1. นักศึกษาชั้น ปวส. และชั้นปทีี ่3, 4 ทกุภาคสาขาวิชา
2. กระตือรือร้น อดทน ตั้งใจท างาน
3. สขุภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัว
4. รักงานบริการ (ส าหรับปฏบิตัิการหน้าร้าน)

ส าหรับนักศึกษาทวภิาคี                                          1. เบีย้เลีย้ง 47
 บ./ชม. (ท างานวันละ 8 ชม.) / วันหยุดนักขัตฤกษ ์2 เทา่
2. ท างานสปัดาหล์ะ 5 วัน หยุด 1 วัน
3. ค่าทีพั่กคนละ 2,000 บาท ระยะเวลา 2 ป ี(เฉพาะนักศึกษาทวิภาคีจาก
ต่างจงัหวัดฝึกงาน กทม. ปฎบิตัืงานสาขา)
4. ทนุการศึกษา จา่ยตามจริงไม่เกินภาคเรียนละ 2,000 บาท (ระดับ ปวส./ 4
 ภาคเรียน 8,000 บาท)
5. ประกันสงัคม / กองทนุเงินทดแทน / ประกันอุบตัิเหตุ ครั้งละไม่เกิน 5,000
 บาท
6. อินเซนทฟิ/ ค่ารอบรถปดิร้าน 50-100 บาท
7. สว่นลดในการซ้ือสนิค้า (เฉพาะพนักงานหน้าร้าน)
8. การสอบปรับเงินเดือน (อายุงาน 6 เดือนข้ึนไป)

24 พนักงาน Full -Time /  Part-Time แบรนด์ Mikka 
Café ประจ าสาขา สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 /  
เดอะมอลท์า่พระ /เดอะมอลง์ามวงศ์วาน / อิมแพ็ค
เมืองธานี /ทา่มหาราช

ไม่จ ากัดเพศ 18 -28 ป ี 10 อัตรา 1. อายุ 18 ปข้ึีนไป
2. วุฒิ ม.3 ข้ึนไป
3. บคุคลกิภาพดี มีใจรักงานบริการ
4. สามารถท างานเปน็กะได้และครบตามก าหนดระยะเวลาได้ 
6. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์



จ ำนวน 

(อตัรำ)
คุณวฒิุ สวสัดิกำร

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

ล ำดับ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ

25 หวัหน้าพนักงานร้าน / พนักงานประจ าร้าน แบ
รนด์ Mikka Café 
ประจ าสาขา เมกาบางนา

ไม่จ ากัดเพศ 18 ปข้ึีนไป 10อัตรา 1. อายุ 18 ปข้ึีนไป
2. วุฒิ ม.3 - ป.ตรี
3. บคุคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเปน็กะได้
5. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน 
12. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
13. ตรวจสขุภาพประจ าปี
14. งานสมัมนาประจ าปี
15. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด

26 พนักงานประจ าร้าน                (ร้านผลไม้ ลกูก๊อ
 ) สาขามาร์เก็ตนางลิน้จี ่กรุงเทพมหานคร

ไม่จ ากัดเพศ 18 ปข้ึีนไป 10อัตรา 1. อายุ 18 ปข้ึีนไป
2. วุฒิ ม.3 - ป.ตรี
3. บคุคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเปน็กะได้
5. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน 
12. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
13. ตรวจสขุภาพประจ าปี
14. งานสมัมนาประจ าปี
15. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด



จ ำนวน 

(อตัรำ)
คุณวฒิุ สวสัดิกำร

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

ล ำดับ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ

27 พนักงานประจ าร้าน                (ร้านผลไม้ ลกูก๊อ
 ) สาขาเปดิใหม่  สาขาออฟฟิศเซ็นทรัล 
กรุงเทพมหานคร

ไม่จ ากัดเพศ 18 ปข้ึีนไป 10อัตรา 1. อายุ 18 ปข้ึีนไป
2. วุฒิ ม.3 - ป.ตรี
3. บคุคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเปน็กะได้
5. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน 
12. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
13. ตรวจสขุภาพประจ าปี
14. งานสมัมนาประจ าปี
15. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด

28 พนักงานประจ าร้าน                (ร้านผลไม้ ลกูก๊อ
 ) สาขาพัทยา      ( ชัยพฤกษ ์3 นาจอมเทยีน )

ไม่จ ากัดเพศ 18 ปข้ึีนไป 10อัตรา 1. อายุ 18 ปข้ึีนไป
2. วุฒิ ม.3 - ป.ตรี
3. บคุคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเปน็กะได้
5. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน 
12. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
13. ตรวจสขุภาพประจ าปี
14. งานสมัมนาประจ าปี
15. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด



จ ำนวน 

(อตัรำ)
คุณวฒิุ สวสัดิกำร

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

ล ำดับ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ

29 พนักงานประจ าร้าน                (ร้านผลไม้ ลกูก๊อ
 ) สาขาเปดิใหม่ สาขาเทอมินอล21 พระราม 3

ไม่จ ากัดเพศ 18 ปข้ึีนไป 10อัตรา 1. อายุ 18 ปข้ึีนไป
2. วุฒิ ม.3 - ป.ตรี
3. บคุคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเปน็กะได้
5. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน 
12. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
13. ตรวจสขุภาพประจ าปี
14. งานสมัมนาประจ าปี
15. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด

30 พนักงานประจ าร้าน                (ร้านผลไม้ ลกูก๊อ
 )  สาขาเปดิใหม่สาขาสนามบนิสวุรรณภมิู

ไม่จ ากัดเพศ 18 ปข้ึีนไป 10อัตรา 1. อายุ 18 ปข้ึีนไป
2. วุฒิ ม.3 - ป.ตรี
3. บคุคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเปน็กะได้
5. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน 
12. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
13. ตรวจสขุภาพประจ าปี
14. งานสมัมนาประจ าปี
15. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด



จ ำนวน 

(อตัรำ)
คุณวฒิุ สวสัดิกำร

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

ล ำดับ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ

31 พนักงานประจ าร้าน                (ร้านผลไม้ ลกูก๊อ
 )  สาขาเปดิใหม่สาขาศูนย์สริิกิตย์

ไม่จ ากัดเพศ 18 ปข้ึีนไป 10อัตรา 1. อายุ 18 ปข้ึีนไป
2. วุฒิ ม.3 - ป.ตรี
3. บคุคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเปน็กะได้
5. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน 
12. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
13. ตรวจสขุภาพประจ าปี
14. งานสมัมนาประจ าปี
15. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด

32 พนักงานประจ าร้าน / Part-time       **บธูเปดิใหม่
 เซ็นทรัลชลบรุี

ไม่จ ากัดเพศ 18 ปข้ึีนไป 10 อัตรา 1. อายุ 18 ปข้ึีนไป
2. วุฒิ ม.6 - ป.ตรี
3. บคุคลกิภาพดี
4. สามารถท างานเปน็กะได้
5. ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์

1. สอบปรับเงินเดือนทกุเดือน (เฉพาะพนักงานร้าน)
2. ปรับเงินเดือนประจ าปี
3. โบนัสตามผลประกอบการ
4. เงินรางวัลพิเศษ (Incentive)
5. ค่าลว่งเวลา (OT)
6. เงินทปิ (Tip)
7. เบีย้ขยัน
8. ค่าเดินทางกะพิเศษ
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันสงัคม
11. กองทนุเงินทดแทน ต่างจงัหวัด
12. สว่นลดในการซ้ือสนิค้า และเครื่องด่ืมฟรี
13. วันหยุดพักผ่อนประจ าปี
14. ตรวจสขุภาพประจ าปี
15. งานสมัมนาประจ าปี
16. ตามกฎหมายแรงงานก าหนด                           17.ทพัีกฟรี 3เดือน
ส าหรับพนักงานต่างจงัหวัด



ตามตกลง

18,500 -30,000 บาท

เงินเดือน

บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน)

สถานที่ต้ังเลขที่ 1319/9 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เบอร์โทรศัพท์ 092-281-6444 , 080-613-4242 , 087-056-4422,080-081-9944  และ 0-2318-4488 ต่อ 251 / E-mail: recruit@afteryou.co.th / Facebook : Recruitment Afteryou Dessert Café 

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109



เงินเดือน

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

18,500 -30,000 บาท

18,500 -30,000 บาท



เงินเดือน

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

18,500 -30,000 บาท

เงินเดือนเริ่มต้นที ่18,500 บาท +  
ค่าทีพั่ก 2,000 บาท



เงินเดือน

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

เงินเดือนเริ่มต้นที ่13,000 บาท + ค่า
ออกงานต่างจงัหวัด  4,000 บาท

รายได้รวม 14,000 - 16,000 บาท



เงินเดือน

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

รายได้รวม 14,000 - 16,000 บาท

รายได้รวม 14,000 - 16,000 บาท



เงินเดือน

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

รายได้รวม 14,000 - 16,000 บาท

รายได้รวม 14,000 - 16,000 บาท



เงินเดือน

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

รายได้รวม 14,000 - 16,000 บาท

รายได้รวม 14,000 - 16,000 บาท



เงินเดือน

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

รายได้รวม 14,000 - 16,000 บาท

รายได้รวม 14,000 - 16,000 บาท



เงินเดือน

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

รายได้รวม 14,000 - 16,000 บาท

รายได้รวม 14,000 - 16,000 บาท



เงินเดือน

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

รายได้รวม 14,000 - 16,000 บาท

รายได้รวม 14,000 - 16,000 บาท



เงินเดือน

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

ชม.ละ 50 บาท

รายได้รวม 14,000 - 16,000 บาท



เงินเดือน

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

นักศึกษาทวภิาคี ชั่วโมงละ 47 บาท
 นักศึกษา ระยะเวลา 1-2 ปี     
ฝึกงาน ประจ าสาขา                  
                        **ฝึกงาน 6 
เดือนข้ึนไปวันละ 250 บาท           
                                 
นักศึกษาฝึกงาน ประจ าส านักงาน
ใหญ ่  **ฝึกงาน 4 เดือนข้ึนไปวันละ
 200 บาท

ชม.ละ 50 บาท



เงินเดือน

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

รายได้รวม 12,000  บาท

รายได้รวม 11,000  บาท



เงินเดือน

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

รายได้รวม 11,000  บาท

รายได้รวม 11,000  บาท



เงินเดือน

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

รายได้รวม 11,000  บาท

รายได้รวม 12,000  บาท



เงินเดือน

ติดต่อแผนกสรรหาวา่จ้าง  คุณ นางสาวลักคณา พุทธจักร ประเภทกจิการ ร้านขนมหวาน เบอเกร่ี และเคร่ืองด่ืม

หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่ 0107559000109

รายได้รวม 12,000  บาท

รายได้รวม 14,000 - 16,000 บาท


