
iSTRONG

วิธีการนัดหมายนักจิตวิทยา
How to book a service



visit website

https://istrong.center/tpit/

Please copy the link 

and open in your browser 

or use this QR code.

Mobile Tablet Computer

เข้าหน้าเว็บไซท์



To book a service, 

please click here

scroll down

เพ่ือนัดหมายคุยกับนักจิตวิทยา  
คลิกที่นี่ ...

เลื่อนลงมาด้านล่าง



เข้าหน้า Login
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Access the Login page.



XXXXXXX@tripetch-it.co.th
กรอก username 
• username = อีเมลบริษัท

Fill in username.
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• username = your company email 
**lowercase only 
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12345

XXXXXXX@tripetch-it.co.th
กรอก password 
• password = รหัสพนักงาน

Fill in password.
• password = your employee ID 

**Number only 
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คลิก ‘Login’

(Blue button)

Click ‘Login’
12345

XXXXXXX@tripetch-it.co.th



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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Booking page.
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เข้าสู่หน้า Booking



Click ‘Booking’

คลิก ‘นัดหมายเวลา
คุยกับนักจิตวิทยา’
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Choose your topic.

เลือกหัวข้อที่อยาก
ปรึกษา
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Choose type of service.

เลือกช่องทาง  
และระยะเวลารับคําปรึกษา
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Click 

‘BOOK THIS SERVICE’
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คลิก  
‘BOOK THIS SERVICE’



Choose a psychologist.

เลือกนักจิตวิทยา
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Choose date & time 

เลือกวันที่และเวลา 
ที่ต้องการรับคําปรึกษา
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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
กรอกข้อมูลให้ครบ14

0812345678 • กรอกเบอร์มือถือที่ต้องการให้นักจิตวิทยาโทรหา

• กรอกอีเมล์ที่คุณต้องการใช้ติดต่อ

• กรอก Line ID กรณีปรึกษาทางวิดีโอคอล 
(สํารองข้อมูลกรณีช่องทาง Zoom มีปัญหา)

• กรอกรหัสพนักงาน

• แจ้งรายละเอียดประเด็นคร่าว ๆ
CON

FIDE
NTIA

L
XXXXXXX@tripetch-it.co.th



click ‘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@tripetch-it.co.th

คุณสุขใจ

มีปัญหากับครอบครัว ไม่มีสมาธิทํางาน

12345

Line id : XXXXXX

คลิก ‘CONTINUE’
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mailto:XXXXXXX@tripetch-it.co.th


Check your booking detail and click 

‘CONFIRM BOOKING’

ตรวจสอบข้อมูลการนัด
หมาย แล้วคลิก  

‘CONFIRM BOOKING’
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Your booking is completed.

ลงทะเบียนนัดหมาย
เรียบร้อยแล้ว

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. 

• ตรวจสอบอีเมล 
• รออีเมลยืนยันจากนักจิตวิทยา

อีกครั้ง



กรณีนักจิตวิทยาขอ 
ปรับเปลี่ยนเวลา

iSTRONG

Reschedule
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In case the psychologist asks to reschedule, 
another email will be sent to you.

กรณีนักจิตวิทยาขอปรับ
เปลี่ยนเวลา 

จะมีอีเมล์แจ้งเตือน



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

กรณีนักจิตวิทยาขอปรับ
เปลี่ยนเวลา หากคุณยอมรับ

เวลาใหม่ กด ACCEPT
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Click ‘ACCEPT’

เข้าสู่เว็บไซต์เพ่ือ
ยืนยันกด ‘ACCEPT’
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สามารถขอเปลี่ยนเวลา หรือยกเลิกได้



The confirmation email will 
be sent to you.

มีอีเมลแจ้งยืนยัน
การนัดหมาย
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บริการอื่นๆ จาก iSTRONG

iSTRONG

Other service



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 ตอบคําถามสุขภาพจิต

มีคําถามเกี่ยวกับความเครียด จิตใจ และ
สุขภาพจิต ที่ไม่อยากโทรปรึกษา 

แอด LINE ห้องแชท Exclusive 
Service by iSTRONG มาได้เลย  

เรามีนักจิตวิทยาคอยตอบคําถามให้คุณ
หายสงสัย

Line Chat Service

Counseling service via Line chat 
during 09.00 – 22.00 everyday



Self-help Center

สําหรับคนที่ชอบดูแลตัวเอง พัฒนาสุขภาพจิตของตัว
เอง และลองแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อน 

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

https://istrong.center/tpit/



แบบประเมินสุขภาพใจ

• ประเมินระดับความเครียดเบื้องต้น 

• ช่วยตัดสินใจว่า ควรนัดปรึกษานักจิตวิทยา
ดีหรือไม่ 

• ทําผ่านมือถือ ใช้เวลาเพียง 3-5 นาที 

• รู้ผลทันที

https://istrong.center/tpit/



สัมนาออนไลน์ประจําเดือน

• กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตออนไลน์โดยนักจิตวิทยา
ของ iSTRONG จํานวน 1 ครั้งต่อเดือน 

• ใช้เวลา 45 - 60 นาทีต่อครั้ง 

• ตอบคําถามกันสด ๆ ระหว่างการจัดกิจกรรม 

• ฟรี สําหรับพนักงาน TPIT ทุกท่าน 

• กําหนดการจัดกิจกรรมจะอัพเดทไว้ที่                    
https://istrong.center/tpit/ และแจ้งผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของ TPIT

https://istrong.center/tpit/



For more information 
contact@istrong.co  

Line ID: @istrong  
Tel. 02-0268949 

Thank you


