
เงนิสนบัสนุนการศกึษาสวเีดน 
สาํหรบัศกึษาในประเทศสวเีดน 

สําหรับผู ม้ีสัญชาติอื3น  
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เงนิสนับสนุนการศกึษาอาจอยูใ่นรปูของเงนิชว่ยเหลอืการศกึษา คา่ตอบแทนการ
ฝึกงาน เงนิกองทนุเพืCอการศกึษา และเงนิสนับสนุนพืEนฐานการศกึษา ในสว่นนีE
เราอธบิายสั Eน ๆ เกีCยวกบัเงนิชว่ยเหลอืสนับสนุนตา่ง ๆ คณุสามารถอา่นเพิCมเตมิ
ไดท้ีC www.csn.se 

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษา 
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษา เป็นเงนิชว่ยเหลอืสําหรับผูท้ีCศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยม
ปลายการ ศกึษาผูใ้หญห่รอืวทิยาลยัประชาชน คณุจะไดร้ับเงนิชว่ยเหลอื
การศกึษาตั Eงแตภ่าคเรยีนฤดใูบไมผ้ลไิปจนถงึอายคุรบ 20 ปี 

คา่ตอบแทนการฝึกงาน 
คา่ตอบแทนการฝึกงาน เป็นเงนิชว่ยเหลอืสําหรับผูท้ีCศกึษาหลกัสตูรฝึกงานระดบั
มธัยมปลาย คณุจะไดรั้บคา่ตอบแทนการฝึกงานตั Eงแตภ่าคเรยีนฤดใูบไมผ้ลไิป
จนถงึอายคุรบ 20 ปี 

กองทนุเพืBอการศกึษา 
กองทนุเพืCอการศกึษา เป็นเงนิชว่ยเหลอืและใหกู้ย้มื ซ ึCงคณุสามารถยืCนขอไดเ้มืCอ
จะเขา้ศกึษาในวทิยาลยัประชาชน ศนูยก์ารศกึษาผูใ้หญ ่วทิยาลยัการอาชพี/
อาชวีศกึษา วทิยาลยัหรอืมหาวทิยาลยั คณุเลอืกเองวา่คณุตอ้งการเงนิชว่ยเหลอื
เพยีงอยา่งเดยีวหรอืคณุตอ้งการยืCนขอกูย้มืดว้ย 

  เงนิสนบัสนนุพืCนฐานการศกึษา 
เงนิสนับสนุนพืEนฐานการศกึษา เป็นเงนิชว่ยเหลอืสําหรับผูว้า่งงานบางรายโดยจะ
ไดร้ับเป็นระยะสั Eน ๆ เพืCอศกึษาในหลกัสตูรการศกึษามธัยมปลายและเพิCมโอกาส
ในการไดง้าน เทศบาลทอ้งทีCจะเป็นผูป้ระเมนิหลกัวา่ใครอยูใ่นกลุม่เป้าหมายทีCจะ
ไดร้ับเงนิสนับสนุนพืEนฐานการศกึษา ซึCงเป็นทีCทีCคณุจะยืCนคํารอ้งของคณุ 
 

 

ในเอกสารขอ้มลูฉบับนี2คณุจะไดอ้า่นเกี;ยวกบัผู ้
มสีญัชาตอิื;นใดบา้งที;มสีทิธไิดรั้บเงนิสนับสนุน
การศกึษาสวเีดน (เงนิชว่ยเหลอืการศกึษา 
คา่ตอบแทนการฝึกงาน เงนิสนับสนุนพื2นฐาน
การศกึษา และเงนิกองทนุเพื;อการศกึษา) 
สาํหรับศกึษาในประเทศสวเีดน พงึทราบวา่
ขอ้มลูในเอกสารนี2เป็นขอ้มลูทั;วไปมใิชข่อ้
กฎหมายแตอ่ยา่งใด 

เงนิสนบัสนนุการศกึษาสวเีดน 
ในการรับเงนิชว่ยเหลอืและกูย้มืจาก CSN 
(คณะกรรมการกองทนุเงนิสนับสนุนการศกึษา) 
เพืHอศกึษา โดยคณุจะมคีณุสมบตัติามเงืHอนไข
สองประเภท: 

1. เงืHอนไขทีHจะทําใหม้สีทิธไิดร้ับเงนิ
สนับสนุนศกึษาสวเีดนสําหรับผูม้สีญัชาติ
อืHน คณุมคีณุสมบตัติามเงืHอนไขตาม
ขอ้กําหนดของสวเีดนหรอืตามกฎหมาย
สหภาพยโุรป 

2. เงืHอนไขสําหรับเงนิสนับสนุนทีHคณุไดย้ืHนขอ 
โดยทาง CSN จะตรวจสอบเงืHอนไข
ดงักลา่วหลงัจากทีHเราประเมนิวา่คณุใน
ฐานะผูม้สีญัชาตอิืHนมสีทิธไิดร้ับเงนิ
สนับสนุนการศกึษาหรอืไม ่

ใครจะไดร้บัสทิธติามขอ้กาํหนดสวเีดน 
คณุมสีทิธไิดร้ับเงนิสนับสนุนสวเีดนหากคณุ
อาศยัอยูใ่นประเทศสวเีดน และมคีณุสมบตัคิรบ
ตามเงืHอนไขทีHระบไุวข้อ้ใดขอ้หนึHงดงัตอ่ไปนี[ 

คณุมใีบอนญุาต พํานกัอาศยัถาวร (PUT) 
ถา้คณุไดร้ับ PUT (ใบอนุญาตพํานักอาศยัหรอืมี
ถิHนทีHอยูถ่าวร) จากกรมตรวจคนเขา้เมอืง คณุก็
สามารถมสีทิธทิีHจะไดร้ับเงนิสนับสนุนการศกึษา
สวเีดน 

ผูม้สีถานะลีNภยัหรอืสถานะคลา้ยกนันีNใน
ประเทศสวเีดน 
หากกรมตรวจคนเขา้เมอืงไดป้ระเมนิวา่คณุเป็นผู ้
ลี[ภยั หรอืผูม้สีทิธไิดร้ับความคุม้ครอง หรอืไดร้ับ
ใบอนุญาตพํานักอาศยัอนัเนืHองมาจากภยั
อนัตรายรา้ยแรงคณุจะมสีทิธไิดร้ับเงนิ นอกจากนี[
คณุอาจเป็นญาตขิองบคุคลดงักลา่ว ในบางกรณี
คณุอาจมสีทิธไิดร้ับเงนิสนับสนุนการศกึษาหาก
คณุถอืใบอนุญาตมถีิHนทีHอยู ่ซ ึHงทาง CSN 
พจิารณาวา่มฐีานะเทยีบเทา่กบัผูล้ ี[ภยั จากนนั[น
เราจะประเมนิวา่ เหตผุลทีHกรมตรวจคนเขา้เมอืง
อนุมตัใิบอนุญาตแกค่ณุนั[นเนืHองดว้ยเหตผุลทีH
คลา้ยคลงึผูล้ ี[ภยัหรอืไม ่ผูท้ีHยืHนขอลี[ภยัจะไมม่ี
สทิธไิดร้ับเงนิสนับสนุนการศกึษา 

ผูถ้อืใบอนญุาตมถี ิRนทีRอยูต่ามกฎหมายวา่
ดว้ยการศกึษาระดบัมธัยมปลายฉบบัใหม ่
หรอืตามกฎหมายช ัRวคราวฉบบักอ่นหนา้ 
หากทางกรมตรวจคนเขา้เมอืงไดอ้นุมตัใิห ้
ใบอนุญาตมถีิHนทีHอยูแ่กค่ณุตามกฎหมายวา่ดว้ย
การศกึษาระดบัมธัยมปลายฉบบัใหม ่หรอืตาม
กฎหมายชัHวคราวฉบบักอ่นหนา้ คณุอาจมสีทิธิ
ไดร้ับเงนิสนับสนุนการศกึษา 

ผูถ้อืใบอนญุาตมถี ิRนทีRอยูเ่น ืRองจาก
ความสมัพนัธใ์นครอบครวั 
หากคณุไดร้ับใบอนุญาตมถีิHนทีHอยูอ่นัเนืHองมาจาก
ความสมัพันธใ์นครอบครัวจากกรมตรวจคนเขา้
เมอืง คณุอาจมสีทิธไิดร้ับเงนิสนับสนุนการศกึษา
ในบางกรณี 

หากใบอนญุาตมถี ิRนทีRอยูห่มดอาย ุ
หากคณุถอืใบอนุญาตมถีิHนทีHอยูท่ ีHใหส้ทิธคิณุใน
การรับเงนิสนับสนุนการศกึษาแตใ่บอนุญาตมถีิHน
ทีHอยูห่มดอายลุง คณุอาจยงัไดร้ับสทิธเิงนิ 

สนับสนุนการศกึษา โดยจะมผีลบงัคบัใชห้ากคณุ
ไดย้ืHนขอตอ่อายใุบอนุญาตมถีิHนทีHอยูก่อ่นทีH
ใบอนุญาตมถีิHนทีHอยูป่ระเภทชัHวคราวของคณุจะ
หมดอาย ุ
นอกจากนี[ยงัมขีอ้กําหนดสําหรับการยืHนคํารอ้งขอ
ใหม ่
• มเีหตผุลตามเดมิ 
หรอื 
• ขอมใีบอนุญาตใหมต่ามกฎหมายวา่ดว้ย

การศกึษาระดบัมธัยมปลายฉบบัใหม ่

ผูม้บีตุรกบับคุคลถอืสญัชาตสิวเีดน 
หากคณุมบีตุรกบับคุคลถอืสญัชาตสิวเีดนและคณุ
อาศยัอยูด่ว้ยกนัในประเทศสวเีดน คณุสามารถมี
สทิธไิดร้ับเงนิสนับสนุนการศกึษา ทั [งนี[คณุตอ้งมี
ใบอนุญาตพํานักอาศยั หรอืมสีทิธพํิานักอาศยัใน
ประเทศสวเีดน 

ผูม้สีทิธพิํานกัอาศยัและมคีวามผกูมดัถาวร
กบัประเทศสวเีดน 
หากคณุมสีทิธพํิานักอาศยัและมคีวามผกูมดัถาวร 
กบัประเทศสวเีดน คณุจะมสีทิธไิดร้ับเงนิ
สนับสนุนการศกึษาสวเีดน โดยปกตแิลว้คณุจะมี
สทิธพํิานักอาศยัหากคณุ 
• ถอืสญัชาตปิระเทศในสหภาพยโุรป/เขต

เศรษฐกจิยโุรป (EES) หรอืสวติเซอรแ์ลนด ์
• เป็นญาตกิบัผูถ้อืสญัชาตปิระเทศในสหภาพ

ยโุรป/เขตเศรษฐกจิยโุรป (EES) หรอื
สวติเซอรแ์ลนด ์(ไมใ่ชส่ญัชาตสิวเีดน) 

• เป็นญาตกิบัผูถ้อืสญัชาตสิวเีดนและมี
ความสมัพันธก์บัผูถ้อืสญัชาตสิวเีดนขณะ
อาศยัอยูใ่นประเทศอืHนของสหภาพยโุรป/เขต
เศรษฐกจิยโุรป (EES) หรอืสวติเซอรแ์ลนด ์

คณุจะไดร้ับพจิารณาวา่มคีวามผกูมดัถาวรกบั
ประเทศสวเีดนถา้หาก 
• คณุไดอ้าศยัและทํางานในประเทศสวเีดนมา

เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ยสองปี 



• คณุอายไุมถ่งึ 20 ปีเมืHอคณุยา้ยมาประเทศ
สวเีดนและพอ่หรอืแมค่นใดคนหนึHงของคณุ
อาศยัและทํางานอยูท่ีHนีH

• คณุสมรสหรอือยูก่นิฉันสามภีรรยากบัผูถ้อื
สญัชาตสิวเีดนและไดอ้ยูด่ว้ยกนัมาเป็น
ระยะเวลาอยา่งนอ้ยสีHปี โดอยูด่ว้ยกนัอยา่ง
นอ้ยหนึHงปีทีHประเทศสวเีดน

• คณุสมรสหรอือยูก่นิฉันสามภีรรยากบัผูถ้อื
สญัชาตสิวเีดนซึHงคณุมบีตุรดว้ยและไดอ้ยู่
ดว้ยกนัในประเทศสวเีดนมาเป็นเป็นระยะเวลา
อยา่งนอ้ยสองปี

• คณุสมรสหรอือยูก่นิฉันสามภีรรยากบัผูถ้อื
สญัชาตอิืHนและไดอ้ยูด่ว้ยกนัในประเทศ
สวเีดนมาเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ยสองปี โดย
ตวัสาม ีภรรยา หรอืคูค่รองฉันสามภีรรยาของ
คณุตอ้งมสีทิธไิดร้ับเงนิสนับสนุนการศกึษา
ตามขอ้กําหนดของสวเีดน

• คณุสมรสหรอือยูก่นิฉันสามภีรรยากบัผูถ้อื
สญัชาตปิระเทศในสหภาพยโุรป/เขต
เศรษฐกจิยโุรป (EES) ทีHมคีณุสมบตัคิรบตาม
เงืHอนไขทีHจะมสีทิธไิดร้ับเงนิสนับสนุนตาม
ขอ้กําหนดสวเีดน

หากคณุทํางานทีHนีHคณุตอ้งทํางานมาเป็น
ระยะเวลาอยา่งนอ้ยครึHงเวลาในชว่งสองปี การ
ทํางานหมายความวา่ 
• ไดร้ับการจา้งงานในประเทศสวเีดน
• ทํางานในบรษัิทตนเองทีHจดทะเบยีนใน

ประเทศสวเีดน 
•  ดแูลบตุรตนเองทีHอายไุมถ่งึสบิปี 
•  ลงทะเบยีนเป็นผูว้า่งงานกบัสํานักงานจัดหา

งานสวเีดน 
•  รว่มการฝึกอบรมของตลาดแรงงาน 
•  ศกึษาในหลกัสตูรภาษาสวเีดนสําหรับคนตา่ง

ดา้ว (sfi)  
• ศกึษาหรอืเรยีนหลกัสตูรภาษาสวเีดนในระดบั

การศกึษาขั [นพื[นฐานตอนปลาย อยา่งนอ้ย
ครึHงเวลา 

•  ระยะเวลาทีHคณุไดร้ับเงนิทดแทนกรณีเจ็บป่วย 
เงนิทดแทนกจิกรรมหรอืเงนิทดแทนใน
ลกัษณะเดยีวกนันี[ 

หากเป็นผูม้อีายไุมถ่งึ 20 ปี 
หากคณุอายไุมถ่งึ 20 ปี คณุจะมสีทิธไิดร้ับเงนิ
สนับสนุนการศกึษาหากคณุมใีบอนุญาตพํานัก
อาศยัหรอืสทิธพํิานักอาศยัในประเทศสวเีดนและ
หาก 
•  คณุและบดิามารดาของคณุเป็นสมาชกิ

ครอบครัวของผูถ้อืสญัชาตสิวเีดน หรอืบคุคล
ทีHมคีณุสมบตัคิรบตามเงืHอนไขทีHมสีทิธไิดร้ับ
เงนิสนับสนุนการศกึษา หากเป็นผูถ้อืสญัชาติ
ประเทศนอกสหภาพยโุรป/เขตเศรษฐกจิ
ยโุรป (EES) จะตอ้งมใีบอนุญาตพํานักอาศยั 
อนัเนืHองมาจากมสีายสมัพันธค์รอบครัวกบั
บคุคลนั[น  

•  คณุมบีดิามารดาคนใดคนหนึHงถอืสญัชาติ
สวเีดน  

•  คณุไดร้ับอปุการะในครอบครัวอปุถมัภห์รอื
สถาบนัแหง่หนึHงแหง่ใดของหน่วยงานราชการ
สวเีดน 

•  คณุมผีูป้กครอง/ผูใ้ชอํ้านาจปกครองทีH
พจิารณาโดยหน่วยงานราชการสวเีดน 

ใครมสีทิธติามเง ืRอนไขกฎหมายของสหภาพ
ยโุรป 
คณุจะไดร้ับพจิารณาวา่มสีทิธเิทยีบเทา่กบัผูถ้อื
สญัชาตสิวเีดนหากคณุมคีณุสมบตัติามเงืHอนไข
กฎหมายของสหภาพยโุรป อา่นเพิHมเตมิเกีHยวกบั
เงืHอนไขดงัตอ่ไปนี[ 

ผูท้ ีRทาํงานหรอืเคยทาํงานในประเทศสวเีดน 
ผูท้ีHมสีญัชาตปิระเทศในสหภาพยโุรป/เขต
เศรษฐกจิยโุรป (EES) หรอืสวติเซอรแ์ลนด ์
สามารถมสีทิธเิทยีบเทา่กบัผูม้สีญัชาตสิวเีดน
หากคณุเป็นแรงงานตา่งดา้วหรอืประกอบกจิการ
ของตนเองในประเทศสวเีดน ในการพจิารณาวา่
เป็นแรงงานตา่งดา้วหรอืประกอบกจิการของ
ตนเองนั[น คณุตอ้งไดทํ้างานเป็นระยะเวลามา
นานไมน่อ้ยกวา่ทีHกําหนดไว ้ซ ึHงหมายความวา่ 
ปกตอิยา่งนอ้ย 10 ชัHวโมงตอ่หนึHงสปัดาหแ์ละ
ทํางานเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 10 สปัดาห ์
นอกจากนั[นคณุยงัคงตอ้งทํางานเป็นเวลาไมน่อ้ย
กวา่กําหนดตลอดระยะเวลาเรยีนและไดร้ับ
เงนิเดอืนหรอืคา่ตอบแทนอืHนใดสําหรับการ
ทํางานนั[น 
สําหรับผูป้ระกอบกจิการของตนเอง กําหนดดว้ย
วา่ ใหบ้รษัิทของคณุตอ้งดําเนนิกจิการทาง
การเงนิในระดบัทีHไมน่อ้ยกวา่ทีHกําหนดไว ้และจด
ทะเบยีนกบัสํานักงานสรรพากร  
ผูท้ีHหยดุทํางานในบางกรณีอาจมสีทิธทิีHจะไดร้ับ
เงนิสนับสนุนการศกึษา คณุจําเป็นตอ้งมี
คณุสมบตัขิอ้หนึHงขอ้ใดดงัตอ่ไปนี[ 
• คณุจะตอ้งศกึษาตอ่ในสายอาชพีของคณุ 

และการศกึษานั[นจะตอ้งมเีนื[อหาสมัพันธก์บั
การทํางานของคณุในประเทศสวเีดน 
การศกึษานั[นจะตอ้งเป็นสายอาชวีศกึษาหรอื
วชิาชพี โดยจะตอ้งไมเ่วน้ระยะนานเกนิไป
หลงัจากคณุหยดุทํางาน 

• คณุมอีปุสรรคชัHวคราวในการทํางานเนืHองจาก
ความเจ็บป่วยหรอือบุตัเิหต ุ

• คณุถกูเลกิจา้งงานโดยไมส่มคัรใจจากงานใน
ประเทศสวเีดน และไดล้งทะเบยีนเป็นผู ้
วา่งงานกบัสํานักงานจัดหางานสวเีดน 

ผูเ้ป็นญาตขิองบคุคลสญัชาตขิองประเทศใน
สหภาพยโุรป/เขตเศรษฐกจิยโุรป (EES) 
หรอืสวติเซอรแ์ลนด ์ทีRทาํงานในประเทศ
สวเีดน 
ผูเ้ป็นญาตขิองบคุคลสญัชาตขิองประเทศใน
สหภาพยโุรป/เขตเศรษฐกจิยโุรป (EES) หรอื
สวติเซอรแ์ลนด ์(ไมใ่ชส่ญัชาตสิวเีดน) ซึHงเป็น
แรงงานตา่งดา้วหรอืประกอบกจิการของตนเอง
ในประเทศสวเีดน สามารถมสีทิธไิดร้ับเงนิ
สนับสนุนการศกึษา คณุจะไดร้ับการพจิารณาวา่
คณุเป็นญาต ิหากคณุเป็น: 
• สาม ีภรรยา คูค่รองฉันสามภีรรยา 
• บตุรทีHมอีายไุมถ่งึ 21 ปี 
และในบางกรณีหากคณุ 
• จําเป็นตอ้งพึHงการเลี[ยงดจูากบดิามารดา 

หากสาม ีภรรยา หรอืคูค่รองฉันสามภีรรยาของ
คณุ ถอืสญัชาตสิวเีดน และมคีวามสมัพันธก์บัผู ้
ถอืสญัชาตสิวเีดนขณะทีHอาศยัอยูใ่นประเทศอืHน
ของสหภาพยโุรป/เขตเศรษฐกจิยโุรป (EES) 
หรอืสวติเซอรแ์ลนด ์บางกรณีคณุมสีทิธทิีHจะ
ไดร้ับเงนิสนับสนุนการศกึษา โดยญาตขิองคณุ
จะตอ้งทํางานหรอืประกอบกจิการของตนเองใน
ประเทศสวเีดนหลงัจากทีHไดอ้าศยัในตา่งประเทศ 

คณุมสีทิธพิํานกัอาศยัถาวร (PUR) ใน
ประเทศสวเีดน  
ผูท้ีHมสีญัชาตขิองประเทศในสหภาพยโุรป/เขต
เศรษฐกจิยโุรป (EES) สามารถมสีทิธไิดร้ับเงนิ
สนับสนุนการศกึษา หากคณุมสีทิธพํิานักอาศยั
ถาวร (PUR) ในประเทศสวเีดนหากคณุไดพํ้านัก
อาศยัอยูใ่นประเทศสวเีดนโดยถกูตอ้งตาม
กฎหมายมาเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ยหา้ปี
ตอ่เนืHองกนัโดยปกตแิลว้ถอืวา่คณุมสีทิธพํิานัก
อาศยัถาวร  
ผูท้ีHไมม่สีญัชาตขิองประเทศในสหภาพยโุรป/เขต
เศรษฐกจิยโุรป (EES) คณุสามารถขอมสีทิธิ
พํานักอาศยัถาวรไดห้ากคณุพํานักอาศยัอยูใ่น
ประเทศสวเีดนโดยถกูตอ้งตามกฎหมายมาเป็น
ระยะเวลาอยา่งนอ้ยหา้ปีตอ่เนืHองกนักบัผูถ้อื
สญัชาตขิองประเทศในสหภาพยโุรป/เขต
เศรษฐกจิยโุรป (EES) ในฐานะญาต ิคําวา่ญาต ิ
หมายถงึ สาม ีภรรยา คูค่รองฉันสามภีรรยา หรอื 
บตุร 

ผูม้สีถานะพํานกัอาศยัถาวร 
คณุสามารถมสีทิธไิดร้ับเงนิสนับสนุนการศกึษา
สวเีดน หากกรมตรวจคนเขา้เมอืงไดอ้นุมตั ิ
สถานะพํานักอาศยัถาวรในประเทศสวเีดนใหแ้ก่
คณุ นอกจากนี[คณุยงัไดร้ับสทิธนิี[หากคณุมี
สถานะพํานักอาศยัถาวรในประเทศอืHนของ
สหภาพยโุรป และไดร้ับใบอนุญาตพํานักอาศยัใน
ประเทศสวเีดนจากกรมตรวจคนเขา้เมอืง  

กฎระเบยีบพเิศษ 
มกีฎระเบยีบพเิศษสําหรับบคุคลสญัชาตสิหราช
อาณาจักรหรอืญาตขิองบคุคลสญัชาต ิสญัชาตสิ
หราชอาณาจักร ผูเ้ป็นบตุรของนักวจิัยรับเชญิใน
ประเทศสวเีดน บตุรของบคุคลสญัชาตติรุกทีีH
ทํางานในประเทศสวเีดน หรอืญาตขิองบคุคลทีH
ถอืบตัรสหภาพยโุรปสนํี[าเงนิ หรอืใบอนุญาต ICT 
ในประเทศสวเีดน โปรดตดิตอ่ CSN สําหรับ
ขอ้มลูเพิHมเตมิ 

ขอ้มลูเพิRมเตมิ 
คณุสามารถหาขอ้มลูเพิHมเตมิเกีHยวกบัเงนิ
สนับสนุนการศกึษาไดท้ีH www.csn.se ซึHงทีHนีH
คณุยงัสามารถอา่นเกีHยวกบัวธิกีารยืHนขอกองทนุ
เพืHอการศกึษาและเงนิสนับสนุนพื[นฐานการศกึษา
ไดเ้ชน่กนั คณุไมจํ่าเป็นตอ้งยืHนขอเงนิชว่ยเหลอื
การศกึษา แตบ่างครั [งคณุอาจตอ้งกรอก
แบบฟอรม์ โดยเราจะสง่แบบฟอรม์ดงักลา่วให ้
คณุ หากคณุตอ้งการพดูคยุกบับคุลากรของ CSN 
คณุโทรหาเราไดท้ีH 0771-276 000 

ประเทศสมาชกิสหภาพยโุรป (EU) ไดแ้ก ่
เบลเยยีม บลัแกเรยี ไซปรัส เดนมารก์ 
เอสโตเนยี ฟินแลนด ์ฝรัHงเศส กรซี ไอรแ์ลนด ์
อติาล ีโครเอเชยี ลตัเวยี ลทิวัเนยี ลกัเซมเบริก์ 
มอลตา เนเธอแลนด ์โปแลนด ์โปรตเุกส โรมส
แนยี สโลวาเกยี สโลวเีนยี สเปน สาธารณรัฐ
เชก็ เยอรมน ีฮงัการ ีและออสเตรยี 

ประเทศสมาชกิเขตเศรษฐกจิสหภาพยโุรป 
(EES) ไดแ้ก ่
ประเทศสมาชกิสหภาพยโุรป ไอซแ์ลนด ์ 
ลกิเตนสไตน ์และนอรเ์วย ์

 


