
วิธีการนัดหมาย 
นักจิตวิทยา

iSTRONG

How to  
book a service



visit website
https://istrong.center/

axa/

https://istrong.center/axa/
https://istrong.center/axa/


To book an 
appointment, 

click here

เพ่ือนัดหมายคุย
กับนักจิตวิทยา 
คลิกที่นี่ ...



คลิกเข้าหน้า Login

1

access the Login page



กรอก username
2

xxxx.xx@axa.co.th

fill in username

• username = your company email 
* lowercase only 

https://dict.longdo.com/search/lowercase


กรอก password

3

12011986

fill in password

• Password = your date of birth 
*numbers only 

= day month year (A.D.)  
Ex. 12 January 1986 = 12011986



คลิก ‘Login’
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(ปุ่มสีฟา้, Blue button)

click ‘Login’xxxx.xx@axa.co.th

12011986



อ่าน Terms of Service
5

Read Terms of Service

For English please scroll down



คลิก ‘ยอมรับ’

6

click ‘Accept’



เข้าสู่หน้า Booking
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Booking page



คลิก ‘นัดหมายเวลา
คุยกับนักจิตวิทยา’

8

click ‘Booking’



เลือกหัวข้อที่อยาก
ปรึกษา

9

choose your topic



เลือกช่องทาง  
และระยะเวลารับคําปรึกษา
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choose type of service



เลือกนักจิตวิทยา

11

choose a psychologist



• เลือกวันที่และเวลาที่
ต้องการรับคําปรึกษา 

• กด Continue

12

choose date & time then click ‘Continue’



กรอกข้อมูลให้ครบ 
แล้วกด Submit
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Fill in your contact information

• กรอกเบอร์มือถือที่ต้องการให้นักจิตวิทยาโทรหา 

• กรอกอีเมล์ที่คุณต้องการใช้ติดต่อ 

• กรอก Line ID กรณีปรึกษาทางวิดีโอคอล    
(สํารองข้อมูลกรณีช่องทาง Zoom มีปัญหา)

xxxx.xxx@gmail.com

Name

Topic/Issue

Employee ID

Line ID

0876937831



• การขอนัดหมายเสร็จ
สมบูรณ์ 

• ตรวจสอบข้อมูลการ
นัดหมาย
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Your booking is completed



• ตรวจสอบอีเมล์ 
• รออีเมล์ยืนยันจาก

นักจิตวิทยาอีกครั้ง
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The details of your appointment will be 
sent to your email. Once the psychologist 
confirms the appointment, you will be 
notified by a confirmation email. 



กรณีนักจิตวิทยาขอ 
ปรับเปลี่ยนเวลา

iSTRONG

Reschedule



กรณีนักจิตวิทยาขอ
ปรับเปลี่ยนเวลา 

จะมีอีเมล์แจ้งเตือน
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In case the psychologist asks to 
reschedule, another email will be 

sent to you.



กรณีนักจิตวิทยาขอปรับ
เปลี่ยนเวลา หากคุณยอมรับ

เวลาใหม่ กด ACCEPT
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Accept or decline the new schedule 
or request a different date and time. 



เข้าสู่เว็บไซต์เพ่ือกด 
‘ACCEPT’
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click ‘ACCEPT’



มีอีเมล์แจ้งยืนยัน
การนัดหมาย
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The confirmation email will be sent to you.



มี sms แจ้งเตือน
ก่อนเวลาคุย  

ล่วงหน้า 30 นาที
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The confirmation sms will be sent to your 
mobile 30 minutes prior to the appointment.



บริการอื่นๆ จาก iSTRONG

iSTRONG

Other service



Other Service
Line Chat Service

บริการให้คําปรึกษาผ่าน Line Chat  
ระหว่างเวลา 09.00-22.00 น. 



สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
contact@istrong.co  
Line ID: @istrong  
โทร. 02-0268949 

iSTRONG

Thank you


