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ขั้นตอนการนัดหมาย 

(BOOKING PROCESS)
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เขาไปที่เว็บไซต 
Visit website

Mobile Tablet Computer

คัดลอกที่อยูเพื่อเปดในบราวเซอร หรือสแกนที่ QR code ดานลางนี้ 

Copy the link to open on your browser or scan this QR code.

https://istrong.center/tbc
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https://istrong.center/tbc
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Access the Login page, 
then fill in your Username.

เขาสูหนา login และกรอก Usernameเพื่อนัดหมายคุยกับนักจิตวิทยา 
คลิกที่นี่

Scroll down.
To book the service,  
please click here.

xxxxx

TBC1234567

Username = TBC (ตัวพิมพใหญ) 
ตามดวยรหัสพนักงาน 7 หลัก

Username = TBC (uppercase) + employee ID (7 digits)

กรอก Password
Password = เลขบัตรประชาชน 5 ตัวทาย

Fill in your password
Password = 5 last digits of your 

national ID number

คลิก (Click) ‘Login’
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TBC1234567
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Access the Booking page.

เขาสูหนา Bookingอาน Terms of Service 
คลิก ‘ยอมรับ’ คลิก 

‘นัดหมายเวลาคุยกับนักจิตวิทยา’

Scroll down, then click ‘Booking’

เลือกหัวขอที่อยากปรึกษา

Choose your topic.

64

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

Click ‘Accept’
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เลือกชองทาง  
และระยะเวลารับคำปรึกษา คลิก (Click) 

‘BOOK THIS SERVICE’

เลือกนักจิตวิทยา

Choose a psychologist.
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Choose the type of service.
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Choose date and time. 
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เลือกวันและเวลา 
ที่ตองการรับคำปรึกษา

สมหวัง

เรื่องที่ตองการปรึกษา

0812345678

XXXXXXX@gmail.com

• กรอกเบอรมือถือที่ตองการใหนักจิตวิทยาโทรหา

• กรอกอีเมลที่คุณตองการใชติดตอ

• กรอก Line ID กรณีปรึกษาทางวิดีโอคอล (สำรอง
ขอมูลกรณีชองทาง Zoom มีปญหา)

• กรอกรหัสพนักงาน (Optional)
• แจงรายละเอียดประเด็นคราว ๆ
• กรอกชื่อเรียก

Fill in your contact information.

กรอกขอมูลติดตอของคุณ

CONFIDENTIAL
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คลิก (Click) ‘CONTINUE’

0812345678

สมหวัง

เรื่องที่ตองการปรึกษา

XXXXXXX@gmail.com
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ตรวจสอบขอมูลการนัดหมาย 
Check your booking details 

คลิก (Click) 
‘CONFIRM BOOKING’
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Your booking is completed.

ลงทะเบียนนัดหมายเรียบรอยแลว

CONFIDENTIAL

8

14

ตรวจสอบอีเมล และรออีเมลยืนยัน 
จากนักจิตวิทยาอีกครั้ง

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.

15



ขั้นตอนการเปลี่ยนเวลานัดหมาย 

(RESCHEDULING PROCESS)
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กรณีนักจิตวิทยาขอปรับเปลี่ยนเวลา 
จะมีอีเมลแจงเตือน

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

For English, please scroll down.
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หากคุณยอมรับเวลาใหม คลิก ‘ACCEPT’

Accept or decline the new schedule or request a 
different date and time. 
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เขาสูเว็บไซต เพื่อยืนยัน 
ขอเปลี่ยนเวลา หรือยกเลิก 

มีอีเมลแจงยืนยัน
การนัดหมาย

The confirmation email 
will be sent to you.
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The link will take you 
to this page.Click ‘ACCEPT’  

if you accept the new schedule.
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บริการอื่น ๆ 

(OTHER SUPPORT)
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สายดวน 24 ชั่วโมง (HOTLINE 24 Hours)
เกิดเหตุฉุกเฉิน รอนัดหมายไมไหว  
โทรสายตรงมาหานักจิตวิทยาไดเลย 

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

24 Hours everyday for an emergency 
only. Please call 02-0268949  

ext. 4903

ตัวอยางเชน  
1. เพิ่งเผชิญหรือผานเหตุการณรายแรง เชน เกิดความรูสึกกลัวสุดขีด     
เสียขวัญ โกรธจนแทบควบคุมตัวเองไมอยู ช็อก สับสน มึนงง ทำอะไรไมถูก  
2. กำลังคิดจะทำรายตัวเอง อยากทำรายตัวเอง กำลังจะทำใหตัวเองบาดเจ็บ 
3. กำลังเกิดความคิดจะทำรายคนอื่น 
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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 TBC Mind Feel Good LINE chat Service by 
iSTRONG. We’ll be there for you!

https://istrong.center/tbc

มีคำถามเกี่ยวกับความเครียด จิตใจ และสุขภาพจิต ที่ไมอยากโทร
ปรึกษา แอด Line หองแชท TBC Mind Feel Good มาไดเลย  
เรามีนักจิตวิทยาคอยตอบคำถามใหคุณหายสงสัย
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https://istrong.center/tbc


แหลงใหความรู (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/blog/

สำหรับคนที่ชอบดูแลตัวเอง พัฒนาสุขภาพจิตของตัวเอง และลองแกปญหาดวย
ตัวเองกอน มีบทความ แบบประเมินสุขภาพจิต วิดีโอ และแหลงความรูที่มี
ประโยชนอื่น ๆ เกี่ยวกับความเครียด ภาวะ Burnout และเรื่องปญหาสุขภาพจิต
อื่น ๆ โดยจะมีการอัปเดตอยางตอเนื่อง
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https://istrong.center/blog/


แบบประเมินสุขภาพจิต (Self-screening test)

• Assess you stress level and some signs of mental issues 

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

• Access via mobile, tablet, computer 

• Take 3-5 minutes 

• Get immediate results 

• Available both in Thai and English

https://istrong.center/test/screening/

• ประเมินระดับความเครียดเบื้องตน 

• ชวยตัดสินใจวา ควรนัดปรึกษานักจิตวิทยาดีหรือไม 

• ทำผานมือถือ ใชเวลาเพียง 3-5 นาที 

• รูผลทันที
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https://istrong.center/test/screening/


https://istrong.center/psy_assessment/
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แบบประเมินตาง ๆ (Assessments)

https://istrong.center/psy_assessment/


สัมมนาออนไลนประจำเดือน (Monthly live session)

• กิจกรรมใหความรูดานสุขภาพจิตออนไลนโดยนักจิตวิทยา
ของ iSTRONG จำนวน 1 ครั้งตอเดือน 

• ใชเวลา 45 - 60 นาทีตอครั้ง 

• ตอบคำถามกันสด ๆ ระหวางการจัดกิจกรรม 

• ฟรี สำหรับพนักงาน TBC ทุกทาน 

https://istrong.center/webinar

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

• Takes 45 - 60 minutes per session 

• Q&A real-time 

• Free for all TBC’s employees 
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https://istrong.center/webinar


For more information 
contact@istrong.co  

Line ID: @istrongcenter  
Tel. 02-0268949

Thank you


