ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี

คนที่มีเลือดกรุ ๊ป AB

มีบุคลิกร่าเริงสดใส รักสันติชอบผู กมิตร
และเกลียดการทะเลาะเบาะแว้ง ดังนั�นไม่ว่าจะ
ทํางานอะไร คุณก็จะเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี

การเลือกงานของคนกรุ ๊ป AB

เป�นคนรักสวยรักงาม จึงเหมาะกับการเปิ ด
� ช�อป ก็จะทําให้สนุกกับงานมากขึน�
ร้านเสือ� ผ้า กิฟ
นอกจากนี� ยังเป� นคนมีความสามารถรอบด้าน
และมีพรสวรรค์ ไม่วา่ จะทําอะไรคุณจึงมักไม่ตอ้ ง
พยายามมากเหมือนคนอื่น แต่มีข้อเสียตรงที่เป�น
คนยอมแพ้อะไรง่ายๆ ก็อาจจะทําให้ทอ้ ได้ และยัง
เป�นคนขาดความเชื่ อมั่น คุณจึงไม่เหมาะทํางานที่
ต้องมีการตัดสินใจมากๆ หรืองานที่ตอ้ งแก่งแย่ง
แข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่ งตําแหน่งสูงๆ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เปิ ดทําการ
วันจันทร์ - ศุกร์ (ไม่พักกลางวัน)
เวลา 07.30-19.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุ ดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-15.30 น.
ศูนย์รบั บริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค
เปิ ดทําการ
วันจันทร์ - ศุกร์ (ไม่หยุ ดพักกลางวัน) เวลา 08.30-19.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุ ดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-15.30 น.

2 จ.ลพบุ รี
3 จ.ชลบุ รี
4 จ.ราชบุ รี
5 จ.นครราชสีมา

โทร.
โทร.
โทร.
โทร.

0 3642 2184
0 3827 8905
0 3232 7476
0 4493 8938
ต่อ 1303
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 6 จ.ขอนแก่น
โทร. 0 4342 4630-1
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 7 จ.อุ บลราชธานี
โทร. 0 4524 4628
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 8 จ.นครสวรรค์
โทร. 0 5637 1447
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 9 จ.พิษณุโลก
โทร. 0 5521 1353
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 10 จ.เชี ยงใหม่
โทร. 0 5341 8389
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 11 จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0 7530 2172
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 12 จ.สงขลา
โทร. 0 7424 0220-1
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต
โทร. 0 7625 1178
งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร. 0 3251 2370

หรือบริจาคโลหิตได้ท่ี

สาขาบริการโลหิต และโรงพยาบาลประจําจังหวัดทั่วประเทศ

การบริจาคโลหิต เป�นเรื่องจําเป�น
เพราะโลหิตเป�นหนึ่งในปั จจัย 4
เป�นยาที่ดี สําหรับรักษาผู ้ป่วย
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
nbctrc

ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101
www.redcross.or.th, www.blooddonationthai.com
@GiveBloodThai

@nbctrc

Nationalbloodcentrethai

งานศิลป์ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู ้บริจาคโลหิต

Giveblood

พิมพ์ ธันวาคม 2562

“อย่าใช้การบริจาคโลหิต

เป็นการตรวจเลือดในกรณีไม่มั่นใจ”

๊ปเลือด ของแต่ละคนจะบ่งบอกถึงนิสัยใจคอของเจ้าของได้ รวมถึงจะเกี่ยวโยงในเรื่องการงานด้วยว่า คนแต่ละกรุ ๊ปเลือด
ทํานายงานกับกรุ ๊ปเลือด กรุ
จะมีลักษณะการทํางานอย่างไร เรามีข้อมู ลมาฝาก เผื่อจะใชเป�นหลักในการเลือกลักษณะการทํางานสําหรับคนแต่ละกรุ ๊ปเลือดได้
�

คนที่มีเลือดกรุ ๊ป A

มีความรอบคอบ ทําอะไร
่
สมําเสมอ จึงชอบก้าวไปข้างหน้า
ทีละก้าวอย่างมั่นคง ถึงแม้จะช�า
ไปบ้างก็ไม่ใช่ เรื่องใหญ่ เมื่อลงมือ
ทําอะไรก็จะวิเคราะห์อย่างละเอียด
ก่อนจากนัน� ก็วางแผนคาดการณ์ลว่ งหน้า และเตรียม
รับมือ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด หรือเกิดน้อย
ที่สุด ทําทุกอย่างด้วยใจรัก แม้ยากลําบากแค่ไหน
ก็ไม่บน่ ลักษณะของคนกรุ ป๊ A เรียกได้วา่ เป�นกลุม่
ที่มีสติปัญญาลักษณะพิเศษ และทําอะไรตามระบบ
ระเบียบเงื่อนไข

การเลือกงานของคนกรุ ๊ป A

เป� นงานที่ม่ันคง ไม่ชอบแย่งชิ งหรือแบ่งปั น
กับใคร เนื่องจากเป�นคนที่อ่อนไหวง่าย อาจทําให้
ไม่สามารถแสดงความสามารถที่แท้จริงออกมา
มักให้ความสําคัญกับชื่ อเสียงของสถาบันการศึกษา
หรือสถานที่ทาํ งาน ดังนัน� คุณจะเลือกเรียนในสถาบัน
การศึกษาที่มีช่ื อเสียง และเข้าทํางานที่บริษัทใหญ่ๆ
และเมื่อได้รับคําชื่ นชมจากคนอื่นๆ ก็จะ
พอใจ แต่ถา้ ไม่ได้รบั หรือไม่เป�นไปตาม
ที่ตัวเองคาดหวังไว้นั�น ก็จะรู ้สึกไม่
พอใจอย่างยิ่ง

คนที่มีเลือดกรุ ๊ป B

พระเจ้าประทานความคิด
สร้างสรรค์ เพราะนอกจากมีไอเดีย
เริ่ด ยังเป�นคนเก่ง และชอบออก
ความเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่ใส่ใจ
ความรู ส้ กึ ของผู อ้ ่นื ชอบเป�นผู น้ าํ
มีความเป�นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบการอยู ่ใน
กฎเกณฑ์ เป�นคนเบื่อง่าย หากคิดจะทําอะไร ก็ตอ้ ง
รีบลงมือในทันที

การเลือกงานของคนกรุ ๊ป B

ไม่เหมาะทํางานบริษทั หรือรับราชการ ที่ตอ้ ง
ตอกบัตรเข้าออกหรือทํางานอยู ่ในกรอบ ชอบ
ทํางานอิสระ ใช�ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อได้ใช�
ความสามารถอย่างเต็มที่และด้วยความเป�นคนที่
กล้าและชอบการท้าทายจึง
เหมาะกับงาน เช่ น นักบิน
วิศวกรโครงสร้างอาคาร
เป�นต้น

คนที่มีเลือดกรุ ๊ป O

เป�นคนมุ ง่ มั่นไม่ยอมแพ้
หรือท้อถอยต่ออุ ปสรรค ชอบ
เอาชนะใจตัวเอง โดยถือคติ
ว่าหากชนะใจตัวเองก็เหมือน
ชนะใจคนอื่น และยิ่งมีคแู่ ข่งก็
จะมีความพยายามมากขึน� ชอบให้คนรอบข้างสนใจ
ในตัวเอง และเป�นคนมีความพยายามมาก หาก
เป�นนักกีฬาจะเป�นคนที่มีน�ําใจนักกีฬาและจะเป�น
หัวหน้าทีม เป�นแกนนําที่ดที ่นี า่ ยกย่อง ไม่วา่ จะทํา
อะไรคุณจะมีความพยายามมากกว่าคนอืน่ 2-3 เท่า
เพื่อให้บรรลุถึงเป�าหมาย แต่ข้อที่ต้องระวังคือ
คุณเป�นคนเชื่ อมั่นในตนเองมากเกินไป และชอบ
ออกคําสั่งให้คนอื่นทําตามเสมอ

การเลือกงานของคนกรุ ๊ป O
มีความทะนงตัวเองมาก
จึงไม่ชอบที่จะเป�นลูกน้องใคร
หรือทําตามคําสั่งของใคร
ชอบทําตามความคิด
ของตัวเอง เป�นผู ้นํา
จะทําให้สามารถคิดหรือ
ทํางานได้อย่างที่คุณต้องการ

