
iSTRONG

How to book a service
EMPLOYEE COUNSELING SERVICE



visit website
https://istrong.center/ninjavan/

Please copy the link and open in 
your browser  or use this QR code.

Mobile Tablet Computer



To book a service, 

please click here

scroll down

เพ่ือนัดหมายคุยกับนักจิตวิทยา  
คลิกที่นี่ ...
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Access the Login page.

เข้าหน้า Login



XXXXX.X@ninjavan.co

กรอก username 
• username = อีเมลบริษัท

Fill in username.

2

• username = your company email 
**lowercase only 

mailto:XXXXX.X@ninjavan.co
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12345

กรอก password 
• password = รหัสพนักงาน

Fill in password.
• password = your employee ID 

**Number only 

XXXXX.X@ninjavan.co

mailto:XXXXX.X@ninjavan.co


12345

XXXXX.X@ninjavan.co
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Click ‘Login’
(Blue button)

คลิก‘Login’

mailto:XXXXX.X@ninjavan.co


Read Terms of Service.

For English please scroll down

อ่าน Terms of Service
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Click ‘Accept’

คลิก ‘ยอมรับ’
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เข้าสู่หน้า Booking

Access the booking page



คลิก ‘นัดหมายเวลาคุยกับ
นักจิตวิทยา’
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Click ‘Booking’



Choose your topic.

เลือกหัวข้อที่อยากปรึกษา

9

Thai 
Speaking



Choose type of service.

เลือกช่องทาง  
และระยะเวลารับคําปรึกษา
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คลิก  
‘BOOK THIS SERVICE’
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Click 

‘BOOK THIS SERVICE’



Choose a psychologist.

เลือกนักจิตวิทยา
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Choose date & time 
เลือกวันที่และเวลา 

ที่ต้องการรับคําปรึกษา

13



Please fill out the details below

Preferred phone for the appointment

Phone

Add your info

Returning customer? LOGIN HERE

Email

!อ (Name)

ประเ'นเ)ยว,บเ.อง0จะป2กษา (Topic / Issu…

ร6สพ9กงาน Employee ID
CONTINUE

iStrong Mental Health Service!

24/12/20 18:39
Page 1 of 1

Fill in your contact 
information

14

0812345678

• กรอกเบอร์มือถือที่ต้องการให้นักจิตวิทยาโทรหา

• กรอกอีเมล์ที่คุณต้องการใช้ติดต่อ

• กรอก Line ID กรณีปรึกษาทางวิดีโอคอล 
(สํารองข้อมูลกรณีช่องทาง Zoom มีปัญหา)

• กรอกรหัสพนักงาน

• แจ้งรายละเอียดประเด็นคร่าว ๆ
CON

FIDE
NTIA

L
XXXXXXX@gmail.com

youknowwho

your issues

mailto:XXXXXXX@gmail.com


คลิก ‘CONTINUE’

Please fill out the details below

Preferred phone for the appointment

Phone

Add your info

Returning customer? LOGIN HERE

Email

!อ (Name)

ประเ'นเ)ยว,บเ.อง0จะป2กษา (Topic / Issu…

ร6สพ9กงาน Employee ID
CONTINUE

iStrong Mental Health Service!

24/12/20 18:39
Page 1 of 1

Please fill out the details below

Preferred phone for the appointment

Phone

Add your info

Returning customer? LOGIN HERE

Email

!อ (Name)

ประเ'นเ)ยว,บเ.อง0จะป2กษา (Topic / Issu…

ร6สพ9กงาน Employee ID
CONTINUE

iStrong Mental Health Service!

24/12/20 18:39
Page 1 of 1

0812345678

XXXXXXX@gmail.com Click ‘CONTINUE’
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youknowwho

your issues

mailto:XXXXXXX@tripetch-it.co.th


Check your booking detail 

and click 


‘CONFIRM BOOKING’

ตรวจสอบข้อมูลการนัดหมาย แล้วคลิก  
‘CONFIRM BOOKING’
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Your booking is completed.

ลงทะเบียนนัดหมายเรียบร้อยแล้ว

CONF
IDENT

IAL
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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.


For English please scroll down

ตรวจสอบอีเมล 
และรออีเมลยืนยันจากนักจิตวิทยาอีกครั้ง



In case of

RESCHEDULING
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กรณีนักจิตวิทยาขอปรับเปลี่ยนเวลา 
จะมีอีเมล์แจ้งเตือน

In case the psychologist asks 
to reschedule, another email 

will be sent to you.

For English please scroll down
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Accept or decline the new 
schedule or request a 

different date and time. 

กรณีนักจิตวิทยาขอปรับเปลี่ยนเวลา  
หากคุณยอมรับเวลาใหม่ กด ACCEPT



21

เข้าสู่เว็บไซต์เพ่ือยืนยัน ขอเปลี่ยนเวลา หรือยกเลิก

Click ‘ACCEPT’
The link will take you to this page.

if you accept the new schedule 
requested.



The confirmation email 
will be sent to you.

มีอีเมลแจ้งยืนยันการนัดหมาย
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OTHER SUPPORT



HOTLINE 24 Hours

24 Hours everyday for an 
emergency only. Please call 

02-026-8949  
ext. 4903

For an emergency issues or you 
cannot wait to book, please dial

Examples: 

1. You were recently exposed to a traumatic event or intense 
emotion-provoking incident. Emotions such as extreme fear, panic, 
extreme anger, shock, confusion, lost, etc. 

2. You are thinking about harming yourself or having thoughts of 
suicide. 

3. You are having intrusive thoughts involving violent obsessions 
about hurting others.

02 0268949 ext. 4903



สายด่วน 24 ชั่วโมง

24 Hours everyday for an emergency 
only. Please call 02-026-8949  

ext. 4903

เกิดเหตุฉุกเฉิน รอนัดหมายไม่ไหว โทร
สายตรงมาหานักจิตวิทยาได้เลย

ตัวอย่างเช่น  
1. เพ่ิงเผชิญหรือผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง เช่น เกิดความรู้สึก
กลัวสุดขีด เสียขวัญ โกรธจนแทบควบคุมตัวเองไม่อยู่ ช็อก 
สับสน มึนงง ทําอะไรไม่ถูก  
2. กําลังคิดจะทําร้ายตัวเอง อยากทําร้ายตัวเอง กําลังจะ
ทําให้ตัวเองบาดเจ็บ 
3. กําลังเกิดความคิดจะทําร้ายคนอื่น 

โทร. 02 0268949 ต่อ 4903



Line Chat Service

Counseling service via Line chat 
during 09.00 – 22.00 everyday

Line chat service

If you have a few questions about 
your mental health and you don’t 
want to book a call, 

Please add Exclusive LINE chat 
Service by iSTRONG. 

We’ll be there for you!

https://istrong.center/ninjavan/



Line chat ตอบคําถามสุขภาพจิต

มีคําถามเกี่ยวกับความเครียด จิตใจ และ
สุขภาพจิต ที่ไม่อยากโทรปรึกษา 

แอด LINE ห้องแชท Exclusive Service 
by iSTRONG มาได้เลย  

เรามีนักจิตวิทยาคอยตอบคําถามให้คุณหาย
สงสัย

Line Chat Service

Counseling service via Line chat 
during 09.00 – 22.00 everyday

https://istrong.center/ninjavan/



Self-help Center

Some knowledge about mental health, self-care 
how-to, and checklist for first-aid for you. 

articles, assessments, videos, checklist, and tools 
about how to cope with stress or burnout and other 
mental issues. 

We keep update every month.
80% is Thai 
language

https://istrong.center/ninjavan/



Self-help Center

สําหรับคนที่ชอบดูแลตัวเอง พัฒนาสุขภาพจิตของตัว
เอง และลองแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อน 

บทความ แบบประเมินสุขภาพจิต วิดีโอ และแหล่งความ
รู้ที่มีประโยชน์อื่น ๆ เกี่ยวกับความเครียด ภาวะ 
Burnout และอื่น ๆ โดยจะอัพเดทอย่างต่อเนื่อง

https://istrong.center/ninjavan/



Self-screening test

• Assess you stress level and some signs of 
mental issues 

• To assist you to make a decision whether 
book a service or not 

• Access via mobile, tablet, computer 

• Take 3-5 minutes 

• Get immediate results 

• Available both in Thai and English

https://istrong.center/ninjavan/



แบบประเมินสุขภาพใจ

• ประเมินระดับความเครียดเบื้องต้น 

• ช่วยตัดสินใจว่า ควรนัดปรึกษานักจิตวิทยา
ดีหรือไม่ 

• ทําผ่านมือถือ ใช้เวลาเพียง 3-5 นาที 

• รู้ผลทันที

https://istrong.center/ninjavan/



Monthly live session

• Mental health knowledge online sharing by 
iSTRONG’s psychologists once a month 

• Takes 45 - 60 minutes per session 

• Q&A real-time 

• Free for Ninjavan 

• The sessions’ schedule will be posted on https://
istrong.center/ninjavan/ and communicated 
through Ninjavan’s mental health project team 

https://istrong.center/ninjavan/



สัมนาออนไลน์ประจําเดือน

• กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตออนไลน์โดยนักจิตวิทยา
ของ iSTRONG จํานวน 1 ครั้งต่อเดือน 

• ใช้เวลา 45 - 60 นาทีต่อครั้ง 

• ตอบคําถามกันสด ๆ ระหว่างการจัดกิจกรรม 

• ฟรี สําหรับพนักงาน Ninjavan ทุกท่าน 

• กําหนดการจัดกิจกรรมจะอัพเดทไว้ที่                    
https://istrong.center/ninjavan/ และแจ้งผ่านช่องทาง 
การประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของ Ninjavan

https://istrong.center/ninjavan/



For more information 
contact@istrong.co  

Line ID: @istrong  
Tel. 02-0268949 

Thank you


