
iSTRONG

How to book a service
EMPLOYEE COUNSELING SERVICE



visit website

https://istrong.center/10x-plus/
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

เพื่อนัดหมายคุยกับนักจิตวิทยา  
คลิกที่นี่ ...
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Access the Login page.

เข้าหน้า Login



กรอก username 
username = อีเมลบริษัทของท่าน    
***ตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น

Fill in username.
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• username = Your company email 
     ***lowercase only 
     Ex.  john.b@10xgroupholding.com

john.b@10xgroupholding.com



1011

john.b@10xgroupholding.com

กรอก password 
• password = เลขประจำตัวประชาชน 4 หลักสุดท้าย 
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Fill in password.

• password = The last 4 digits of    
                       personal ID number      
Ex. Your personal ID number is 1234567891011  
      Password = 1011
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Click ‘Login’
(Blue button)

คลิก‘Login’

1011

john.b@10xgroupholding.com



อ่าน Terms of Service
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Read Terms of Service. 
For English please scroll down



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
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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
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Fill in your contact 
information
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0812345678

• กรอกเบอร์มือถือทีต่้องการให้นักจิตวิทยาโทรหา
• กรอกอีเมล์ที่คุณต้องการใช้ติดต่อ

• กรอก Line ID กรณีปรึกษาทางวิดีโอคอล (สำรอง
ข้อมูลกรณีช่องทาง Zoom มีปัญหา)

• กรอกรหัสพนักงาน (ไม่บังคับกรอก)

• แจ้งรายละเอียดประเด็นคร่าว ๆ CONFIDENTIALXXXXXXX@gmail.com

youknowwho

your issues

mailto:XXXXXXX@gmail.com


คลิก ‘CONTINUE’

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

CONFIDENTIAL
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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
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เข้าสู่เว็บไซต์เพื่อยืนยัน 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



สายด่วน 24 ชั่วโมง

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

ext. 4903

เกิดเหตุฉุกเฉิน รอนัดหมายไม่ไหว 
โทรสายตรงมาหานักจิตวิทยาได้เลย

ตัวอย่างเช่น  
1. เพิ่งเผชิญหรือผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง เช่น เกิดความรู้สึกกลัว
สุดขีด เสียขวัญ โกรธจนแทบควบคุมตัวเองไม่อยู่ ช็อก สับสน มึนงง 
ทำอะไรไม่ถูก  
2. กำลังคิดจะทำร้ายตัวเอง อยากทำร้ายตัวเอง กำลังจะทำให้ตัวเอง
บาดเจ็บ 
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

https://istrong.center/10x-plus/



Self-help Center

สำหรับคนที่ชอบดูแลตัวเอง พัฒนาสุขภาพจิตของตัวเอง และลอง
แก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อน 

บทความ แบบประเมินสุขภาพจิต วิดีโอ และแหล่งความรู้ที่มีประโยชน์
อื่น ๆ เกี่ยวกับความเครียด ภาวะ Burnout และอื่น ๆ โดยจะอัพเดท
อย่างต่อเนื่อง

https://istrong.center/10x-plus/



แบบประเมินสุขภาพใจ

• ประเมินระดับความเครียดเบื้องต้น 

• ช่วยตัดสินใจว่า ควรนัดปรึกษานักจิตวิทยา
ดีหรือไม่ 

• ทำผ่านมือถือ ใช้เวลาเพียง 3-5 นาท ี

• รู้ผลทันที

https://istrong.center/10x-plus/



แบบประเมินต่าง ๆ
Assessment

https://istrong.center/10x-plus/



สัมมนาออนไลน์ประจำเดือน

• กิจกรรมให้ความรู้ดา้นสุขภาพจิตออนไลน์โดยนักจิตวิทยาของ 
iSTRONG จำนวน 1 ครั้งต่อเดือน 

• ใช้เวลา 45 - 60 นาทีตอ่ครั้ง 

• ตอบคำถามกันสด ๆ ระหว่างการจัดกิจกรรม 

• ฟรี สำหรับพนักงาน 10X Plus ทุกท่าน 

• กำหนดการจัดกิจกรรมจะอัพเดทไว้ที่                        
https://istrong.center/10x-plus/ และแจ้งผ่านชอ่งทาง            
การประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของ 10X Plus

https://istrong.center/10x-plus/



For more information 

contact@istrong.co  
Line ID: @istrong  
Tel. 02-0268949

Thank you


