ใบสั% งซื)อหนังสื อ (ฉบับภาษาไทย)

วิกฤตการณ์ ทางสั งคมจิตวิทยา

จิตวิทยา
ชีวติ ประจําวัน

สตรีศึกษา

จิตวิทยา
การให้ คาํ ปรึกษาแนะนํา
& จิตบําบัด

การพัฒนาบุคลิกภาพ

ชื#อและสกุล.....................................................…………………………… อาชีพ/ตําแหน่ง....................................…………………..
หรื อในนามของหน่วยงาน (ระบุ)..............…………………………...........................................................................….………………
ที#อยู.่ ........................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................……………………………………………...…………….
รหัสไปรษณี ย…
์ ............................... โทร.……………………..................……… โทรสาร…………….……..................………..…
E-mail…………………………………………………………………………..…. Line ID…………….……………………………
ขอสั%งซื )อหนังสื อตามรายการดังต่ อไปนี )
ชื% อหนังสื อ
ราคาปก ราคาปัจจุบัน จํานวน
รวม
(บาท)
(บาท)
(เล่ ม)
(บาท)
Hotline Women's Magazine เล่ม 1: ผูห้ ญิงกับจินตนาการทางเพศ
30
15
Hotline Women's Magazine เล่ม 2 : แม่กบั ลูกสาว
30
15
หมดแล้ว หมดแล้ว
Hotline Women's Magazine เล่ม 3 : ความรัก
30
15
หมดแล้ว หมดแล้ว
Hotline Women's Magazine เล่ม 4 : เกย์
30
15
Hotline Women's Magazine เล่ม 5 : เมียน้อย
30
15
หมดแล้ว หมดแล้ว
Hotline Women's Magazine เล่ม 6 : เพื#อน
30
15
หมดแล้ว หมดแล้ว
การให้คาํ ปรึ กษาแนะนําทางโทรศัพท์ (จําหน่ ายพร้ อมส่ วนลดแก่
500
500
ผู้ผ่านหลักสูตรฝึ กอบรมของสถาบันจิ ตวิทยาฮอทไลน์ เท่ านั)น)
คู่ใจดีเจ (Hotline Radio)
120
120
หมดแล้ว หมดแล้ว
เทคนิคการให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเอชไอวี/เอดส์ เล่ม 1 (ครัOงที# 4)
หนังสื อแจก หนังสื อแจก
เทคนิคการให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเอชไอวี/เอดส์ เล่ม 2 (ครัOงที# 3)
120
120
เทคนิคการให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเอชไอวี/เอดส์ เล่ม 3 (ครัOงที# 2)
140
140
หมดแล้ว หมดแล้ว
ผูห้ ญิงกับเซ็กซ์ เล่ม 1 (ครัOงที# 2)
ผูห้ ญิงกับเซ็กซ์ เล่ม 2
ผูห้ ญิงกับความรัก
บ้านของวันพรุ่ งนีO เล่ม 1: โลกของผูห้ ญิงติดเอดส์
ในความเงียบ
ดอกไม้บานที#วาชอน
ในความเหงา
คิดถึง
ผูห้ ญิงและเด็ก: เหยือ# ความรุ นแรงในครอบครัว
ข่มขืน ขื#นขม เล่ม 1

150
กําลังพิมพ์
95
120
50
50
95
กําลังพิมพ์
140
140

150
กําลังพิมพ์
95
120
50
50
95
กําลังพิมพ์
140
140

เรื# องของผูช้ ายจากสายด่วนสุ ภาพบุรุษ

150

150

หนูยงั ไม่อยากตาย: I Don’t Want To Die Yet!

150

150

ทําไมต้องฆ่าตัวตาย: A Cry for Help

190

190

-

-

หมดแล้ว หมดแล้ว

หมดแล้ว หมดแล้ว

คู่มือการจัดการช่วยเหลือเหยือ# จากการใช้แรงงานเด็ก

หนังสื อแจก หนังสื อแจก

ฟรี

A Working Manual : Case Study and Management for Victims
of Child Labor Abuse

หนังสื อแจก หนังสื อแจก

ฟรี

30

30

หมดแล้ว หมดแล้ว

กําลังใจและความเข้าใจรักษาโรคเอดส์ (ครัOงที# 3)

50

50

หมดแล้ว หมดแล้ว

เอดส์ขา้ มขอบฟ้า

หนังสื อแจก หนังสื อแจก หมดแล้ว หมดแล้ว

ฮอทไลน์สายเอดส์

หนังสื อแจก หนังสื อแจก หมดแล้ว หมดแล้ว

คู่สมรสบําบัด เล่ม 1
หัวอกแม่

90
150

90
150

แนะหนู (ปกใหม่)

100

100

ครู ขา…หนูมีปัญหา

กําลังพิมพ์

กําลังพิมพ์

-

-

ฮอทไลน์วยั ทีน

กําลังพิมพ์

กําลังพิมพ์

-

-

พูดจาประสาพี#นอ้ ง

กําลังพิมพ์

กําลังพิมพ์

-

-

การให้ความเป็ นเพื#อน

กําลังพิมพ์

กําลังพิมพ์

-

-

90

90
-

ฟรี
ฟรี

ไทยศึกษา

การบริหารงาน
บริการสุ ขภาพ

จิตวิทยาเด็ก & วัยรุ่น

จิตวิทยา
ครอบครัว
& คู่สมรส

ชีวติ -สั งคม
& เอดส์

อยูอ่ ย่างไรไม่กลัวเอดส์

เหตุเกิดในโรงพยาบาล (ครัOงที# 2)

ฟ้าเปลี#ยนสี ที#เบอร์มิงแฮม
120
120
การบริ หารงานบริ การจิตวิทยา
กําลังพิมพ์ กําลังพิมพ์
คู่มือเลขานุการการแพทย์
กําลังพิมพ์ กําลังพิมพ์
ไทยศึกษา เล่ม 1 จิตวิทยาของไทย: พระสร้างคน คนสร้างพระ
หนังสื อแจก หนังสื อแจก
ไทยศึกษา เล่ม 2 นิราศมหายุทธ์: นิราศอัตชีวประวัติบนั ทึกของจันท์ หนังสื อแจก หนังสื อแจก
ศุขมาฯ
รวมทั)งสิ)น

หมดแล้ว หมดแล้ว

เล่ ม

บาท

พร้อมกันนีOได้ส่ง
...........ธนาณัติ/ตัว\ แลกเงินไปรษณี ย ์ สาขา……………. เลขที#……..
สัง# จ่าย นายนรินทร์ กรินชัย ที#ทาํ การไปรษณี ย ์ สามแยกลาดพร้ าว 10901
ที#อยู่
สถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์ มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์
145/6 ถนนวิภาวดีรังสิ ต 20 (ซอยทรงสะอาด) แยก 6-1 จอมพล จตุจกั ร กทม 10900
...........เช็คส่ วนตัว/เช็คของขวัญ/แคชเชียร์เช็ค เลขที#................ ธนาคาร....................... สาขา.....................
.......…ดร๊ าฟท์ (สําหรับต่างจังหวัดเท่านัOน) เลขที#................ ธนาคาร....................... สาขา.....................
สัง# จ่าย นายนรินทร์ กรินชัย (กรุ ณาขีดคร่ อมและขีดฆ่าผูถ้ ือ)
ที#อยู่
สถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์ มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์
145/6 ถนนวิภาวดีรังสิ ต 20 (ซอยทรงสะอาด) แยก 6-1 จอมพล จตุจกั ร กทม 10900
……...โอนเงินเข้าธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนวิภาวดีรังสิ ต ชื#อ สถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์ ประเภทสะสมทรัพย์
เลขที# ]^_-`-]24848 (กรุ ณาส่ งแฟ็ กซ์ใบสัง# ซืOอพร้อมใบสลิปนําฝากเข้าบัญชี (pay-in) ไปยังโทรสาร 0-2691-4057 หรื อ E-Mail;
hotlinecenter@hotmail.com
……...โอนเงินเข้าธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนวิภาวดีรังสิ ต ชื#อ นายนรินทร์ กรินชัย ประเภทสะสมทรัพย์
เลขที# ]^_-`-]d6585 (กรุ ณาส่ งแฟ็ กซ์ใบสัง# ซืOอพร้อมใบสลิปนําฝากเข้าบัญชี (pay-in) ไปยังโทรสาร 0-2691-4057 หรื อ E-Mail;
hotlinecenter@hotmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิม0 เติม โทร 0-2277-8811, 0-2277-7699
หมายเหตุ 1. ใบสัง# ซืOอนีOสามารถทําสําเนาได้ตามต้องการ
2. หากขอรับหนังสื อแจก กรุ ณาส่ งแสตมป์ มูลค่า 20 บาท มายังมูลนิธิหรื อจ่ายค่าจัดส่ งเล่มละ 20 บาท เข้าบัญชีมูลนิธิ
3. กรุ ณาอย่าฝากเงินไว้สาํ หรับหนังสื อที#กาํ ลังจัดพิมพ์ เพราะทางสถาบันยังไม่สามารถกําหนดเวลาจัดทําเสร็ จสิO นที#แน่นอนได้

ลายเซ็น…………………………….
วันที#…………………………………
…

