กำหนดกำรบรรยำยควำมรู้แก่ คนไทยในสวีเดน
โดยผู้แทนจำก สำนักงำนตำรวจคนเข้ ำเมือง สำนักงำนอัยกำรสูงสุด และกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย
ระหว่ ำงวันที่ 16-18 พฤษภำคม 2562 ณ กรุ งสตอกโฮล์ ม และเมืองโกเธนเบอร์ ก
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
สถานที่ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ที่อยู่ Floragatan 3, Stockholm
9.00 น.

- ลงทะเบียน

9.30-12.00 น.

- การบรรยายความรู้โดยผู้แทนจากสานักงานตารวจคนเข้ าเมือง สานักงานอัยการสูงสุด และกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- การถาม-ตอบ ข้ อสงสัย หรื อคาถามจากผู้ฟังบรรยาย

วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562
สถานที่ : โรงแรม Elite Park Avenue Hotel ห้ องประชุม ชัน้ 2 ที่อยู่ Kungsportsavenyn 36, 400 15 Gothenburg
9.00 น.

- ลงทะเบียนภาคเช้ า

9.30-11.00 น.

- การบรรยายความรู้โดยผู้แทนจากสานักงานตารวจคนเข้ าเมือง
- การถาม-ตอบ ข้ อสงสัย หรื อคาถามจากผู้ฟังบรรยาย

11.00-12.30 น. - การบรรยายความรู้โดยผู้แทนจากสานักงานอัยการสูงสุด
- การถาม-ตอบ ข้ อสงสัย หรื อคาถามจากผู้ฟังบรรยาย
13.30 น.

- ลงทะเบียนภาคบ่าย

14.00-15.30 น. - การบรรยายความรู้โดยผู้แทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- การถาม-ตอบ ข้ อสงสัย หรื อคาถามจากผู้ฟังบรรยาย
15.30-17.00 น. - คลีนิคให้ คาปรึกษา
(โปรดลงทะเบียนแจ้ งความจานงค์รับบริ การล่วงหน้ า ในแบบฟอร์ มลงทะเบียน รับจานวนจากัด)
วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562
สถานที่ : วัดป่ าโกเธนเบอร์ ก ห้ องธรรมศึกษา ชัน้ 2 ที่อยู่ Skandlavagen 75, 417 46 Hisingen, Gothenburg
9.00 น.

- ลงทะเบียน

9.30-12.00 น.

- การบรรยายความรู้โดยผู้แทนจากสานักงานตารวจคนเข้ าเมือง สานักงานอัยการสูงสุด และกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- การถาม-ตอบ ข้ อสงสัย หรื อคาถามจากผู้ฟังบรรยาย

(ผูป้ ระสานงาน คุณสวิ ตาฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 8588 04268 อีเมล sawita@thaiembassy.se)

แบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ ำรับฟั งกำรบรรยำยควำมรู้ให้ แก่ คนไทยในสวีเดน
ระหว่ ำงวันที่ 16-18 พฤษภำคม 2562 ณ กรุ งสตอกโฮล์ ม และเมืองโกเธนเบอร์ ก
ชื่อ- นามสกุล .................................................................. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ....................................................
อีเมล................................................................. ที่อยูป่ ั จจุบนั ..................................................................................
ท่านประสงค์จะเข้ าร่วมฟั งบรรยายในกาหนดการใดต่อไปนี ้ (โปรดกากบาทเลือก ทังนี
้ ้ ท่านสามารถเข้ าร่วม
มากกว่า 1 กาหนดการได้ และการเข้ ารับฟั งการบรรยายไม่มีคา่ ใช้ จ่ายใดๆ)

1.

วันที่ และสถำนที่

กำหนดกำร

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
สตอกโฮล์ม
วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562
โรงแรม Elite Park Avenue Hotel,

การบรรยายความรู้โดยผู้แทนจากสานักงาน
ตารวจคนเข้ าเมือง สานักงานอัยการสูงสุด และ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
การบรรยายภาคเช้ าโดยผู้แทนจากสานักงาน
ตารวจตรวจคนเข้ าเมืองและผู้แทนจากสานักงาน
อัยการสูงสุด
การบรรยายภาคบ่ายโดยผู้แทนกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
คลีนิคให้ คาปรึกษาส่วนตัว โดยผู้แทนจาก
สานักงานตารวจคนเข้ าเมือง สานักงานอัยการ
สูงสุด และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(รับเพียงจานวน 6 ท่าน/วิทยากร)

Gothenburg

วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562
วัดป่ าโกเธนเบอร์ ก

2.

ประสงค์ เข้ ำร่ วม
กิจกรรม
(โปรดกำกบำทช่ องนี)้

(โปรดระบุด้วยว่าท่าน
ต้ องการจองเวลากับ
วิทยากรท่านใด)

การบรรยายความรู้โดยผู้แทนจากสานักงาน
ตารวจคนเข้ าเมือง สานักงานอัยการสูงสุด และ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

คาถามที่ทา่ นประสงค์จะสอบถามวิทยากร (เพื่อทีมงานรวบรวมให้ วิทยากรทราบล่วงหน้ า)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

โปรดกรอกข้ อมูลและส่งแบบตอบรับไปที่อีเมล sawita@thaiembassy.se หรื อแจ้ งลงทะเบียนที่หมายเลขโทรศัพท์
0 8588 04268 (คุณสวิตาฯ) ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม นี ้ ขอบคุณค่ะ/ครับ

