
  

โครงการนักเรียนแลกเปลีย่น GIE รุ่น 17 
GIE Intercultural Exchange Programs 

ทุนแลกเปลีย่นเยาวชนหน่ึงปีการศึกษา 2562 - 2563 
One Academic Year Student Exchange 

บริษัท โกลบอล อนิเตอร์คัลเชอรัล เอก็ซ์เชนจ จาํกัด 

43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ช้ัน 7 เลขที ่78 ถ.สาทรใต้ 

แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ : 02-675-5899, 086-334-4379, 086-811-5444 

โทรสาร : 02-675-5278 



ประวตัิบริษัทฯ และความเป็นมาของโครงการ 

 บริษทั โกลบอล อินเตอร์คลัเชอรัล เอก็ซ์เชนจ จาํกดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2546 เป็นหน่ึงบริษทัในเครือ จีไออี ไทยแลนด ์

โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือเป็นตวักลางในการติดต่อประสานงานนักเรียนเขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรม ทั้ งในรูปแบบโครงการ 

Outbound Program (นักเรียนไทย เดินทางไปแลกเปล่ียนวฒันธรรมต่างประเทศ) และ Inbound Program (นักเรียนต่างชาติ เดินทางมา

แลกเปล่ียนวฒันธรรมในประเทศไทย)เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนในประเทศไทย ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น มีความกลา้ และกระตือรือร้นท่ีจะ

ท่องเท่ียวและแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ไดแ้ลกเปล่ียนวฒันธรรมผา่นการเรียนในโรงเรียนท่ีต่างประเทศและพกัอาศยักบัครอบครัวอุปถมัภ ์ซ่ึง

ในช่วงแรก ไดเ้ปิดโครงการนกัเรียนแลกเปล่ียนวฒันธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในปี 2557 บริษทัไดร่้วมมือกบั Mountain view School District และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่างๆ ในประเทศแคนาดา เพ่ือดาํเนินโครงการ

แลกเปล่ียนวฒันธรรม ณ ประเทศแคนาดา เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหแ้ก่นกัเรียนท่ีสนใจในประเทศแคนาดา ไดแ้ลกเปล่ียนวฒันธรรมเป็นระยะเวลา 1 

ปีการศึกษา นอกจากน้ี ไดร่้วมมือกบั Franklin Virtual High School International ซ่ึงเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา จดัการ

เรียนการสอนในระบบออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมเติมหน่วยกิตใหแ้ก่นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเขา้ร่วมโครงการ เพ่ือท่ีนกัเรียนจะสามารถจบ

การศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และไม่ตอ้งซํ้ าชั้น เม่ือเสร็จส้ินโครงการ 

กว่าระยะเวลากวา่ 15 ปี ท่ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดัส่งนักเรียนเขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมในต่างประเทศ ไดเ้ดินทางไป

แลกเปล่ียนวฒันธรรมในต่างประเทศ บริษัทฯ ร่วมมือกับโรงเรียน ผูป้กครอง และมูลนิธิในต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันสร้างประสบการณ์

แลกเปล่ียนวฒันธรรมท่ีดีแก่นกัเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการเป็นยวุทูตวฒันธรรมไทย และไดป้ระสบการณ์อนัมีคุณค่าเพ่ือสร้างความ

เขา้ใจอนัดีระหวา่งประเทศ  สามารถนาํประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายมาปรับใชใ้นชีวติประจาํวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

วตัถุประสงค์ 

เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยไดมี้โอกาสในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากเจา้ของภาษา ตลอดจนไดเ้รียนรู้วฒันธรรม ประเพณี การ

ปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น การเปิดโลกกวา้งอยา่งแทจ้ริง ไดมี้โอกาสพกัอาศยักบัครอบครัวอุปถมัภ ์พร้อมทั้งไดป้รับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมของเจา้ของ

ภาษา 

รายละเอยีดโครงการ 

1. เยาวชนไทยท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการ จะเขา้ศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน High School ของรัฐบาล

ในเมืองต่างๆ ทัว่ประเทศ โดยนักเรียนจะไดเ้รียนวิชาต่างๆ ร่วมกบันักเรียนในทอ้งถ่ิน  เม่ือนักเรียนเขา้ร่วมโครงการจนครบ

หลักสูตร( 10 เดือน ) นักเรียนจะได้รับผลการเรียน( Transcript) สามารถกลับมาศึกษาต่อโดยไม่ต้องซ้ําช้ันตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2545 

2.  เยาวชนท่ีร่วมโครงการจะไดพ้กัอาศยักบัครอบครัวอุปถมัภ ์ซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกจากสาํนกังานโครงการนกัเรียนแลกเปล่ียนใน

ต่างประเทศ มีการตรวจสอบมาตรฐานอยา่งชดัเจนและมีความปลอดภยั 

3. เยาวชนไทยมีโอกาสเรียนรู้และแลกเปล่ียนวฒันธรรมของทั้งสองชาติ ในระดบัครอบครัวและในชุมชน ซ่ึงจะทาํให้เยาวชนท่ีเขา้

ร่วมโครงการมีความรอบรู้ กลา้แสดงออก มีความมัน่ใจในตนเอง อนัจะเป็นประโยชน์แกเยาวชนในอนาคต 

 ทั้งในดา้นการศึกษาหรือการนาํประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาปรับใชไ้ดอ้ยา่งเมาะสม 



คุณสมบัติพืน้ฐานของผู้สมัคร 

1. มีอายรุะหวา่ง 14-18 ปี (อายเุตม็ 15 ปีบริบูรณ์ก่อนวนัเดินทางในเดือนสิงหาคม )      

2. กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น  ม.3  ม.4  หรือม.5 และมีผลการเรียนเฉล่ีย 3 ปียอ้นหลงั ไม่ตํ่ากวา่ 2.5      

3 .มีพ้ืนฐานดา้นการใชภ้าษาองักฤษในระดบัดี 

4..มีความประพฤติดี มีความรับผดิชอบ และสามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไดดี้ มีสุขภาพแขง็แรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตอ้งหา้ม

    หรือมีอาการป่วยภูมิแพส้ัตวท่ี์รุนแรง เช่น สุนขัหรือแมว 

ขั้นตอนการสมัครรับทุน และการดําเนินการ  ( เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กนัยายน หรือจนกวา่ทุนจะหมด ) 

                ขั้นที ่1     กรอกใบสมคัรและขอ้มูลเบ้ือตน้ทางอินเตอร์เน็ต ท่ีเวป็ไซต ์www.giethailand.com  หรือ ติดต่อสมคัรดว้ยตนเอง 

 ท่ีสาํนกังาน GIE  อาคารThai CCชั้น 7 ถนนสาทรใต ้พร้อมแนบเอกสาร ดงัน้ี   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน    

 สาํเนาผลการเรียนยอ้นหลงั 2-3 ปี หรือผลการเรียนล่าสุด 

ขั้นที ่2     ชาํระเงินค่าสมคัรสอบวดัระดบัความรู้ดา้นภาษาองักฤษ จาํนวน 300 บาท 

                 ขั้นที่ 3     สอบข้อเขียนตามวนั – เวลาทีท่าง GIE Thailand กาํหนด  และจะประกาศผลสอบขอ้เขียน ทาง facebook:  

 GIE Exchange Student Official โดยนกัเรียนท่ีเขา้สอบจะตอ้งแต่งกายเคร่ืองแบบนกัเรียนใหเ้รียบร้อย 

 หรือนดัหมายวนัเวลาท่ีประสงคจ์ะเขา้มาสอบในกรณีพิเศษท่ีมีความจาํเป็น 

ขั้นที ่4    นกัเรียนท่ีสอบผา่นขอ้เขียน จะตอ้งรับการ สอบสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการตามวนัเวลาท่ีกาํหนด 

ขั้นที ่5 ประกาศผลนกัเรียนท่ีมีสิทธ์ไดรั้บทุนการศึกษาเขา้ร่วมโครงการนกัเรียนแลกเปล่ียนทาง facebook : GIE Exchange 

                Student Official  

ขั้นที ่6     ชําระค่าใช้จ่ายในการยืนยนัสิทธ์ตอบรับทุน โดยครบถ้วน ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

ขั้นที ่7    ผู้ปกครองลงนามในสัญญาอนุญาตให้GIEดาํเนินการจัดส่งนักเรียนร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลีย่น 

               นักเรียนรับเอกสาร  International Application ไปดาํเนินการใหเ้สร็จเรียบร้อยและส่งคืนGIEภายในวนัท่ีกาํหนด 

               พร้อมเอกสารประกอบได้แก่  

1. ผลการเรียนย้อนหลงั 3 ปี  เป็นภาษาองักฤษ  หรืออย่างน้อย 2 ปี  และตดิตามส่งให้ครบ  3 ปี ภายในปีการศึกษาน้ัน 

2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  เป็นภาษาองักฤษ 

3. สําเนาพาสปอต  ทีต้่องเหลือเวลาอกี  6 เดือน เม่ือส้ินสุดโครงการ 

4. สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน ของ  นักเรียน และของผู้ปกครอง 

 ขั้นที ่8     GIE จดัส่งInternational Application ท่ีนกัเรียนทาํเสร็จแลว้ ไปยงัหน่วยงานนกัเรียนแลกเปล่ียนปลายทาง 

 ขั้นที ่ 9    นกัเรียนจะทยอยไดรั้บ รายละเอียด HOST FAMILY และโรงเรียนท่ีจะไปเขา้เรียนภายในเดือน  พฤศจิกายน 

                จนถึงประมาณตน้เดือนกนัยายน ในปีถดัไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความน่าสนใจของขอ้มูลนกัเรียน ในเอกสาร 

                 International Application 

 ขั้นที1่0     GIE จะจดัเตรียมตัว๋เคร่ืองบินและแจง้ราคาใหผู้ป้กครองทราบทนัทีท่ีนกัเรียนไดรั้บHost Familyและโรงเรียน 

                  โดยจะพยายามดาํเนินการจัดให้นักเรียนได้เดนิทางเป็นกลุ่ม 



ข้อมูลเพิ่มเติมที่ควรทราบ 

1. สิทธิพิเศษส ำหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองช ำระค่ำใช้จ่ำยตรงเวลำครบเต็มจ ำนวนก่อนสิ้นเดือนมีนำคม นักเรียนจะ

ได้เข้ำเรียน Couse ปรับพื้นฐำนภำษำอังกฤษ เป็นระยะเวลำ 20 ช่ัวโมงฟรี ในเดือนมีนำคม ช่วง สองสัปดำห์

สุดท้ำยของเดือน 

2. นักเรียนที่ร่วมโครงกำรนักเรียนแลกเปลี่ยนจะต้องร่วมกิจกรรมกำรเข้ำค่ำยเตรียมควำมพร้อม ที่ทำง GIE จัดขึ้น

ประมำณต้นเดือน พฤษภำคม ระยะเวลำประมำณ 2คืน 3วัน ( ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย) 

3. นักเรียนและผู้ปกครองจะต้องร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนกำรเดินทำง ประมำณปลำยเดือนมิถุนำยน 

4. นักเรียนชำยประมำณเดือนมิถุนำยน ให้ติดต่อเข้ำมำรับจดหมำยลำพักกำรเรียนนักศึกษำวิชำทหำร หรือ

หลังจำกสอบผ่ำนกำรคัดเลือกแล้ว ถ้ำเป็นนักเรียนม.4 

5. ในเดือนพฤษภำคม โรงเรียนเปิดเรียน ให้นักเรียนไปโรงเรียนและเรียนหนังสอตำมปกติ ต้นเดือนสิงหำคมให้

นักเรียนเข้ำมำรับจดหมำยลำพักกำรเรียน ที่ส ำนักงำนGIEเพื่อไปน ำเสนอกับฝ่ำยวิชำกำร 

6. เมื่อสิ้นสุดโครงกำรนักเรียนเดินทำงกลับประเทศไทยแล้ว 

6.1 นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรจำกสถำบัน GIE ในวันงานรวมรุ่น  (จะแจ้งวัน เวลำ สถำนที่ ให้ทรำบ) 

6.2  ให้นักเรียนเข้ำมำรับจดหมำยส่งตัวกลับเข้ำโรงเรียนเรียน ที่ส ำนักงำน GIE 
ประเทศปลายทางของโครงการนกัเรียนแลกเปลี่ยน GIE Thailand 

ที่ ประเทศ จ านวนนักเรียนที่รับได ้

1 สหรัฐอเมริกำ (United States of America) 50 คน 

2 แคนำดำ (Canada) 20 คน 

3 ประเทศในกลุ่มยุโรป (เยอรมนี,เดนมำร์ก,ออสเตรีย,อิตำล,ีฝรั่งเศส
,เบลเยียม,สเปน ) 

50 คน 

4 ประเทศอังกฤษ 20 คน 

5 ประเทศญ่ีปุ่น 20 คน 

6 ประเทศจีน 20 คน 
 

ค่าใช้จ่ายสมทบในการเขา้ร่วมโครงการ 

งวดการช าระเงนิค่าใชจ้่าย 

 
 
 

ทุนประเทศ 

งวดที่ 1  
ยืนยันสิทธ์รับทนุ
ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 98,000

บาท 

งวดที่ 2 

ช าระภายใน
เดือน 

กันยายน 
2561 

งวดที่ 3 

ช าระภายใน
เดือน 

ธันวาคม 

งวดที่ 4 

ช าระภายใน
เดือน 

มีนาคม 

2562 

 
 
 

รวมทั้งสิ้น 

สหรัฐอเมริกำ J 1 50,000+48,000 100,000 100,000 100,000 398,000 บำท 

สหรัฐอเมริกำ J 1 extra 50,000+48,000 120,000 120,000 112,000 450,000 บำท 

สหรัฐอเมริกำ J 1 Private 50,000+48,000 180,000 180,000 172,000 630,000 บำท 

ประเทศจีน 50,000+48,000 150,000 150,000 100,000 498,000 บำท 



ประเทศในภาคพ้ืนยโุรป   50000 + 48000 100,000 100,000 100,000 398,000 บาท 

แคนาดา  50000 + 48000 200,000 200,000 200,000 698,000 บาท 

องักฤษ 
  50000 + 48000 270,000 270,000 260,000 898,000 บาท 

ญ่ีปุ่น 
 50000 + 48000 150,000 150,000 100,000 498,000 บาท 

 หมายเหตุ  การชําระเงนิเพ่ือยืนยนัสิทธ์ิรับทุน งวดที ่1 ( 50,000  บาท ) หลงัจากการประกาศผลสอบแล้ว  7 – 10 วนั 

                                                      ( เพ่ือจองสิทธ์ิ )    และไม่สามารถขอคืนเงินได้หากนักเรียนสละสิทธ์หรือเปลีย่นใจ 

                                                     งวดที่ 2 ( 48,000  บาท )  ภายใน  15 วนั หลงัจากชําระงวด ที ่1  แล้วจึงเข้าสู่การดําเนินการ 

                                                      ขั้นตอนที ่7 การทาํเอกสารนักเรียนแลกเปลีย่น                                                                                                    

** *  หากพ้นกาํหนดของการชําระงวดที ่2 ถือว่านักเรียนสละสิทธ์ิ  ไม่สามารถคืนเงนิให้ได้ ***                                                

           ค่าใช้จ่ายทีผู้่ปกครองต้องจ่ายสมทบน้ันจะครอบคลุม/ไม่ครอบคลุม ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ้

 ทุนประเทศสหรัฐอเมริกา 

                             ค่าใช้จ่ายครอบคลุม                                                           ค่าใช้จ่ายไม่ครอบคลุม 

1. ค่าใชจ่้ายของหน่วยงานประเทศสหรัฐอเมริกา                                1.    ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 

ในการสรรหาครอบครัวอุปถมัภแ์ละโรงเรียนอุปถมัภ ์                   2     ค่าแปลเอกสารในการขออนุมติัวีซ่า 

2. ค่าดาํเนินการประสานงานและบริหารจดัการ                                  3.    ค่าอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียน 

 ขอ้มูลนกัเรียน จดัส่งเอกสารต่างๆของนกัเรียน                                     (อาหารเชา้และเยน็ โฮสดูแล) 

ไปยงัสหรัฐอเมริกา                                                                          4.   ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  

3. การใหค้วามช่วยเหลือและใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียน 

ตลอดระยะเวลาการเป็นนกัเรียนแลกเปล่ียนทั้งใน 

ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา                                            

4. ค่าจดัค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนกัเรียน  

และการประชุมนกัเรียน ผูป้กครองก่อนการเดินทาง 

5. ค่าประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุ 

6. ค่าดาํเนินการขออนุมติัวีซ่า จากสถานทูต  

 



ทุนประเทศแคนาดา องักฤษ ประเทศในภาคพืน้ยุโรป และ ญีปุ่่น 

                            ค่าใช้จ่ายครอบคลุม                                                           ค่าใช้จ่ายไม่ครอบคลุม 

1. ค่าใชจ่้ายของหน่วยงานประเทศปลายทาง ดงักล่าว                         1.    ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 

ในการสรรหาครอบครัวอุปถมัภแ์ละโรงเรียนอุปถมัภ ์                   2     ค่าแปลเอกสารในการขอวีซ่า 

2. ค่าดาํเนินการประสานงานและบริหารจดัการ                                  3.    ค่าใชจ่้ายใหส้ถานทูตการในขออนุมติัวีซ่า 

 ขอ้มูลนกัเรียน จดัส่งเอกสารต่างๆของนกัเรียน                              4.    ค่าอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียน   

ไปยงัประเทศปลายทาง                                                                          ( อาหารเชา้และเยน็ โฮสดูแล ) 

3. การใหค้วามช่วยเหลือและใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียน                         5.   ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

ตลอดระยะเวลาการเป็นนกัเรียนแลกเปล่ียนทั้งใน                           6.   ค่ากิจกรรมพิเศษท่ีโรงเรียนปลายทาง 

ประเทศตน้ทางและประเทศปลายทาง                                              7.  ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ค่าตาํราเรียน 

4. ค่าจดัค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนกัเรียน                                  และอ่ืนๆ อาจมีการเรียกเกบ็จากโรงเรียน 

และการประชุมนกัเรียน ผูป้กครองก่อนการเดินทาง                        8.  ค่าลงทะเบียนเป็นนกัเรียน 700 ปอนด ์

5. ค่าประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุ                                                              เฉพาะประเทศองักฤษ 

6. ค่าดาํเนินการยืน่เอกสารขออนุมติัวีซ่า   

 

 

 

 

 

	

	



Testimonial	from	Students	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 

 

           

 

 

 

GIE's Exchange program is a wonderful experience for all youth. To go 

aboard as an exchange student is a good chance to be able to learn 

more about others, to share your culture, and to adapt yourself in 

different situations and places. GIE's staffs always help, talk and solve 

problems by their heart. This is why I choose to go on exchange 

Bonjour! My name is Sirin Jitklongsub, I’m 15 years old, and I’m 
from Thai Christian School. I’m currently about seven months 
into my exchange year in  Lycée Ernest Bichat, Lunéville, 
Lorraine, France 
    Coming on this exchange program was honestly one of the 
best decisions I ever made. Not only did it give me the chance to 
actually learn French and immerse myself in French culture, I’ve 
been able to widen my horizons, gain tons of experience, and 
grow in a way I never thought I would.   
    Being alone in a different country without your family is no 
easy feat. The best way to prevent or get over the difficult phase 
of your exchange year is to actively immerse yourself and never 
be afraid of trying new things.  
    Being an exchange student has helped me to learn so much 
and share my culture with others. I also got the opportunity to 
experience things I’d never be able to try otherwise. I only have 
two months left to go, but I know I’ll be leaving with plenty of 
great memories and awesome experiences. 

PimpichaJattavaporn

vanit 

จากโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา 

ไปUSA) 

KidakarnKanhasuwan

จากโรงเรียนมัธยมสาธิต

มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็

เจ้าพระยา 

ไปประเทศNetherlands 

I was nervous about being away from home in a 

new country and staying with a host family, but the 

family GIE found for me was very kind and made 

me feel welcome in my new home. 

First I was worried about going to study in 

American school I hoped the other students 

would welcome me and when I arrived at 

school the teachers were very nice to me 

and everyone was very friendly. 



   

บริษัท โกลบอล อนิเตอร์คัลเชอรัล เอก็ซ์เชนจ 

43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ชัน้ 7 เลขที่ 78 ถ.สาทรใต้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ 02-675-5899  086-334-4379, 086-811-5444  โทรสาร 02-675-5278 
www.giethailand.com. , GIE Exchange Student Official FB 
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