


 

 

ประวัติบริษัทฯ และความเปนมาของโครงการ 

 บริษัท โกลบอล อินเตอรคัลเชอรัล เอ็กซเชนจ จํากัด กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 เปนหน่ึงบริษัทในเครือ จีไออี ไทยแลนด 

โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปนตัวกลางในการติดตอประสานงานนักเรียนเขารวมโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ทั้งในรูปแบบโครงการ 

Outbound Program (นักเรียนไทย เดินทางไปแลกเปล่ียนวัฒนธรรมตางประเทศ) และ Inbound Program (นักเรียนตางชาติ เดินทางมาแลกเปล่ียน

วัฒนธรรมในประเทศไทย) เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนในประเทศไทย ที่มีคุณสมบัติครบถวน มีความกลา และกระตือรือรนที่จะทองเท่ียวและ

แสวงหาประสบการณใหม ไดแลกเปล่ียนวัฒนธรรมผานการเรียนในโรงเรียนที่ตางประเทศและพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ ซึ่งในชวงแรก ได

เปดโครงการนักเรียนแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในป 2557 บริษัทไดรวมมือกับ Mountain View School District และเขตพ้ืนที่การศึกษาตางๆ ในประเทศแคนาดา เพ่ือดําเนินโครงการ

แลกเปล่ียนวัฒนธรรม ณ ประเทศแคนาดา เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหแกนักเรียนที่สนใจในประเทศแคนาดา ไดแลกเปล่ียนวัฒนธรรมเปนระยะเวลา 1 

ปการศึกษา นอกจากน้ี ไดรวมมือกับ Franklin Virtual High School International ซึ่งเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการ

เรียนการสอนในระบบออนไลน เพ่ือเพ่ิมเติมหนวยกิตใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เขารวมโครงการ เพ่ือที่นักเรียนจะสามารถจบ

การศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และไมตองซ้ําช้ัน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

กวาระยะเวลา 17 ป ที่บริษัทฯ ไดดําเนินการจัดสงนักเรียนเขารวมโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมในตางประเทศ ซึ่งในป 2562 นักเรียน

รุนที่ 17 ไดเดินทางไปแลกเปล่ียนวัฒนธรรมในตางประเทศ บริษัทฯ รวมมือกับโรงเรียน ผูปกครอง และมูลนิธิในตางประเทศ เพ่ือรวมกันสราง

ประสบการณแลกเปล่ียนวัฒนธรรมที่ดีแกนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนที่เขารวมโครงการเปนยุวทูตวัฒนธรรมไทย และไดประสบการณอันทรงคุณคา

เพ่ือสรางความเขาใจอันดีระหวางประเทศ 

วัตถุประสงค 

เพ่ือเปดโอกาสใหเยาวชนไทยไดมีโอกาสในการเรียนรูภาษาตางประเทศจากเจาของภาษา ตลอดจนไดเรียนรูวัฒนธรรม ประเพณี การ

ปรับตัวเขากับผูอื่น การเปดโลกกวางอยางแทจริง ผานการพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภและชุมชนที่พักอาศัย 

รายละเอียดโครงการ 

1. เยาวชนไทยท่ีไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการ จะเขาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน High School ของรัฐบาลในเมืองตางๆ 

ทั่วประเทศ โดยเยาวชนจะไดเรียนวิชาตางๆ เหมือนโรงเรียนในประเทศไทยและตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อนักเรียนเขารวม

โครงการจนครบหลักสูตรสามารถกลับมาศึกษาตอโดยไมซ้ําช้ันไดตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (รายละเอียดสอบถามกับเจาหนาที่) 

2. เยาวชนจะไดพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานโครงการนักเรียนแลกเปล่ียนในตางประเทศ มีการ

ตรวจสอบมาตรฐานอยางชัดเจน 

3. เยาวชนไทยมีโอกาสเรียนรูและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมของทั้งสองชาติ ในระดับครอบครัวและในชุมชน ซึ่งจะทําใหเยาวชนที่เขารวม

โครงการมีความรอบรู กลาแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง อันจะเปนประโยชนแกเยาวชนในภายภาคหนา ทั้งในการศึกษาหรือการประกอบ

อาชีพในอนาคต 



 

 

คุณสมบัตขิองผูสมัคร 

                1.   มีอายุระหวาง 15-18 ป (อายุเต็ม 15 ปบริบูรณกอนวันเดินทาง)        

2.   กําลังศึกษาอยูในระดับช้ัน  ม.3, ม.4, หรือม.5 และมีผลการเรียนเฉล่ีย 3 ปยอนหลัง ไมตํ่ากวา 2.5       

3.   มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและวิชาภาษาอังกฤษในเกรดที่ดี  

4. มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเขากับผูอื่นไดดี มีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรงตองหาม

       หรือมีอาการปวยภูมิแพสัตว เชน สุนัขหรือแมว 

ขั้นตอนการสมัครรับทุนและดําเนินการ  

(เร่ิมต้ังแตเดือนมีนาคม ถึง เดือนกันยายน หรือจนกวาทุนจะหมด) 

ขั้นที่ 1 กรอกใบสมัครและขอมูลเบื้องตนทางอินเตอรเน็ต ที่เว็บไซต www.giethailand.com หรือติดตอสมัครดวยตนเอง 

* ที่สํานักงาน GIE อาคาร Thai CC Tower ชั้น 7 ถนนสาทรใต พรอมแนบเอกสาร ดังนี้  

* สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาผลการเรียนยอนหลัง 2-3 ป หรือผลการเรียนลาสุด 

ขั้นที่ 2 โอนเงินคาสมัครสอบวัดระดับความรูดานภาอังกฤษ จํานวน 300 บาท (ติดตอขอเลขบัญชีกับโครงการ) 

ขั้นที่ 3 สอบขอเขียนตามวัน-เวลา ที่ทางโครงการกําหนด โดยนักเรียนที่เขาสอบจะตองแตงกายเคร่ืองแบบนักเรียนใหเรียบรอย 

* และจะประกาศผลสอบขอเขียน ทาง Facebook : GIE Exchange Student Official  

* หรือ นัดหมายวันเวลาท่ีประสงคจะเขามาสอบในกรณีที่มีความจําเปน 

ขั้นที่ 4  สอบสัมภาษณ นักเรียนที่สอบผานขอเขียน จะตองรับการสอบสัมภาษณจากคณะกรรมการตามเวลาที่กําหนด 

ขั้นที่ 5 ประกาศผลนักเรียนที่มีสิทธิ์ไดรับทุนการศึกษาเขารวมโครงการนักเรียนแลกเปล่ียนทาง Facebook : GIE Exchange 

Student Official  

ขั้นที่ 6 ชําระคาใชจายในการยืนยันสิทธิ์ตอบรับทุน โดยครบถวน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ขั้นที่ 7 ผูปกครองลงนามในสัญญาอนุญาตให GIE ดําเนินการจัดสงนักเรียนรวมโครงการนักเรียนแลกเปล่ียน 

นักเรียนรับเอกสาร International Application ไปดําเนินการใหเสร็จเรียบรอยและสงคืน GIE ภายในวันที่กําหนด 

พรอมเอกสารประกอบการไดแก 

               1. ผลการเรียนยอนหลัง 3 ป เปนภาษาอังกฤษ หรืออยางนอย 2 ป และติดตามสงใหครบ 3 ป ภายในปการศึกษาเทานัน้ 

               2. หนังสือรับรองการเปนนักเรียน เปนภาษาอังกฤษ 



 

               

    3. สําเนา Passport ที่ตองเหลือเวลาอีก 10 เดือน เมื่อส้ินสุดโครงการ                  

               4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของ นักเรยีน และผูปกครอง 

               ขั้นที่ 8 GIE จัดสง International Application ที่นักเรียนทําเสร็จแลว ไปยังหนวยงานนักเรียนแลกเปล่ียนปลายทาง 

               ขั้นท่ี 9  นักเรียนจะทยอยไดรับ HOST FAMILY และโรงเรียนที่จะไดเขาไปเรียนภายในเดือน พฤศจิกายน จนถึง 

                           ประมาณตนเดือน กันยายน ในปถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความนาสนใจของขอมูลนักเรียน ในเอกสาร  

                           International Application 

            ขั้นที่ 10 GIE จะจัดเตรียมต๋ัวเครื่องบินและแจงราคาใหผูปกครองทราบทันทีที่นักเรียนไดรับ HOST FAMILY และโรงเรียน 

                              โดยจะพยายามดําเนินการจัดใหนักเรียนไดเดินทางเปนกลุม 

ขอมูลเพ่ิมเติมที่ควรทราบ 

               1. สิทธิพิเศษสําหรับนักเรียนที่ผูปกครองชําระคาใชจายตรงเวลาครบเต็มจํานวนกอนส้ินเดือนมีนาคม นักเรียนจะไดเขาเรียน  

                   Course ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เปนระยะเวลา 20 ชั่วโมง ชวง 2 สัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม 

               2. นักเรียนที่เขารวมโครงการนักเรียนแลกเปล่ียนจะตองรวมกิจกรรมเขาคายเตรียมความพรอม ที่ทาง GIE จัดขึ้น ประมาณ 

                   ตนเดือน พฤษภาคม ระยะเวลาประมาณ 3 วัน 2 คืน (ไมเสียคาใชจาย) 

               3. นักเรียนและผูปกครองจะตองรวมกิจกรรมปฐมนิเทศกอนการเดินทาง ประมาณเดือนมิถุนายน 

               4. สําหรับนักเรียนชาย ถาเปนนักเรียน ม.4 ภายในเดือนมิถุนายน ใหติดตอเขามารับจดหมายลาพักการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร หรือ 

     หลังจากสอบผานการคัดเลือกแลว  

               5. ในเดือนพฤษภาคม โรงเรียนเปดเรียน ใหนักเรียนไปโรงเรียนและเรียนหนังสือตามปกติ ตนเดือนสิงหาคมใหนักเรียนเขารับ                     

                   จดหมายลาพักการเรียน ที่สํานักงาน GIE เพื่อนําไปเสนอกับฝายวิชาการในการขอลาพักการเรียน 

               6. เม่ือส้ินสุดโครงการนักเรียนเดินทางกลับประเทศไทยแลว 

                    6.1 นักเรียนจะไดรับเกียรติบัตรจากสถาบัน GIE ในวันงานรวมรุน Home Coming Day (จะแจงวัน เวลา สถานท่ี ใหทราบ) 

                    6.2 ใหนักเรียนเขามารับจดหมายสงตัวกลับเขาโรงเรียน ที่สํานักงาน GIE  

                                        

                



 

ประเทศปลายทางของโครงการนักเรียนแลกเปล่ียน GIE Thailand 

ท่ี ประเทศ จํานวนนักเรียนท่ีรับได

1 สหรัฐอเมริกา (United States of America ) 60 คน 

2 แคนาดา (Canada)  20 คน 

3 ประเทศในกลุมยุโรป (เยอรมนี, เดนมารก, ออสเตรีย, อิตาลี, ฝร่ังเศส, 
เบลเยียม, สเปน ) 

50 คน 

4 ประเทศอังกฤษ 20 คน 

คาใชจายในการเขารวมโครงการ 

ประเทศปลายทาง 

งวดเงนิชําระ 

รวมทั้งสิ้น 

งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 งวดท่ี 4 
ยืนยันสิทธ์ิรับทุน 

(ภายในระยะเวลาที่
กําหนด) 78,000

บาท 

ชําระภายในเดือน
กันยายน 2562 

ชําระภายในเดือน
ธันวาคม 2562 

ชําระภายในเดือน
มีนาคม 2563  

สหรัฐอเมริกา J-1 
Public School  

50,000 + 28,000 120,000 120,000 120,000 438,000 บาท 

สหรัฐอเมริกา J-1 Extra 
Public School 

50,000 + 28,000 130,000 130,000 130,000 468,000 บาท 

สหรัฐอเมริกา F-1 
Private School 

50,000 + 28,000 200,000 200,000 180,000 658,000 บาท 

สหรัฐอเมริกา F-1 
Public School 

50,000 + 28,000 210,000 210,000 190,000 688,000 บาท 

ประเทศในภาคพ้ืนยุโรป 
Public School 

50,000 + 28,000 120,000 120,000 120,000 438,000 บาท 

แคนาดา 
Public School 

50,000 + 28,000 240,000 240,000 187,000 745,000 บาท 

อังกฤษ 
Public School 

50,000 + 28,000 280,000 280,000 260,000 898,000 บาท 

*หมายเหตุ* การชําระเงินเพ่ือยืนยันสิทธ์ิรับทุน งวดท่ี 1 (78,000 บาท) ใหแบงชําระเปน 2 คร้ัง ดังน้ี 

คร้ังท่ี 1 จํานวน 50,000 บาท ชําระภายใน 7 วัน หลังจากประกาศผลสอบแลว (เพ่ือจองสิทธ์ิ)  

คร้ังท่ี 2 จํานวน 28,000 บาท ชําระภายใน 10 วัน หลังจากชําระคร้ังท่ี 1 แลว (ยืนยันสิทธ์ิสมบูรณ)  

แลวจึงเขาสูการดําเนินการ ขั้นตอนท่ี 7 การทําเอกสารนักเรียนแลกเปล่ียน 

*** หากพนกําหนดของการชําระคร้ังท่ี 2 ถือวาสละสิทธ์ิ ไมสามารถคืนเงินได *** 



 

คาใชจายท่ีผูปกครองตองสมทบนั้นจะครอบคลุม/ไมครอบคลุมคาใชจายดังตอไปน้ี 

* ทุนประเทศสหรัฐอเมริกา 

คาใชจายครอบคลุม คาใชจายไมครอบคลุม 

1. คาใชจายของหนวยงานประเทศสหรัฐอเมริกาในการ สรรหา
ครอบครัวอุปถัมภและโรงเรียนอุปถัมภ 

1. คาต๋ัวเคร่ืองบิน 

2. คาดําเนินการประสานงานและบริหารจดัการขอมูลนักเรียน  
จัดสงเอกสารตางๆของนักเรียนไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. คาแปลเอกสารในการขออนุมัติวีซา 

3. การใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําแกนกัเรียนตลอด
ระยะเวลาการเปนนักเรียนแลกเปล่ียนท้ังในประเทศไทยและ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. คาอาหารกลางวันท่ีโรงเรียน  
(อาหารเชาและเยน็ โฮสดูแล) 

4. คาจัดคายกจิกรรมเตรียมความพรอมของนักเรียนและการ
ประชุมนักเรียน ผูปกครองกอนการเดินทาง 

4. คาใชจายสวนตัวอยางนอยเดือนละ 10,000 บาท 

5. คาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ   

6. คาดําเนินการขออนุมัติวีซา จากสถานทูต   

 

*ทุนประเทศแคนาดา อังกฤษ ประเทศในภาคพืน้ยุโรป 

คาใชจายครอบคลุม คาใชจายไมครอบคลุม 

1. คาใชจายของหนวยงานประเทศปลายทางดังกลาวในการ สรรหา
ครอบครัวอุปถัมภและโรงเรียนอุปถัมภ 

1. คาต๋ัวเคร่ืองบิน 

2. คาดําเนินการประสานงานและบริหารจดัการขอมูลนักเรียน    
จัดสงเอกสารตางๆของนักเรียนไปยงัประเทศปลายทาง 

2. คาแปลเอกสารในการขออนุมัติวีซา 

3. การใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําแกนกัเรียนตลอด
ระยะเวลาการเปนนักเรียนแลกเปล่ียนท้ังในประเทศตนทางและ
ประเทศปลายทาง 

3. คาใชจายใหสถานทูตในการขออนุมัติวซีา 

4. คาจัดคายกจิกรรมเตรียมความพรอมของนักเรียนและการ
ประชุมนักเรียน ผูปกครองกอนการเดินทาง 

4. คาอาหารกลางวันท่ีโรงเรียน  
(อาหารเชาและเยน็ โฮสดูแล) 

5. คาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 5. คาใชจายสวนตัวอยางนอยเดือนละ 10,000 บาท 



 

คาใชจายครอบคลุม คาใชจายไมครอบคลุม 

6. คาดําเนินการขออนุมัติวีซา จากสถานทูต 6. คากิจกรรมพิเศษท่ีโรงเรียนปลายทาง 

  
7. คาเคร่ืองแบบนักเรียน คาตําราเรียนและอื่นๆ อาจมี
การเรียกเก็บจากโรงเรียน 

  
8. คาลงทะเบียนเปนนกัเรียน 700 ปอนด (เฉพาะ
ประเทศอังกฤษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hello, my name is Ravirote lertnaisat or you can call me Ryu. 
I’m from Satriwittaya 2 to be an exchange student in 10th grade. 
I exchange to Buffalo Valley School in Buffalo Valley, Oklahoma,
USA. I have many friends here from many ages and they are being
 nice to me too. And I like school activities here, I am a yearbook staff. 
I think the experiences I have here is very impressive ,  I will bring 
knowledge and experiences. to use when I’m back to school in Thailand. knowledge and experiences. to use when I’m back to school in Thailand. 

Bonjour! My name is sirin Jitklongsub, I’m 15 years old, and I’m from
Thai Christian School. I’m currentry about seven months into my
exchange year in Lycee Ernest Bichat, Luneville, Lorraine, France
Coming on this exchange program was honestly one of the best
decisions I ever made. Being an exchange student has helped me
to learn so much and share my culture with others. l’ll be leaving
with plenty of great memories and awesome experiences.with plenty of great memories and awesome experiences.

Hello! My name is Nutthaya Jongpradit. My nickname is Palm. I study 
at Assumption College Sriracha, I come to America as exchange student. 
I’m in Grade 12 at South Central Jr.-Sr. High school. I live with Wood Family, 
they live in Union Mills, Indiana, America. About the education here is more 
easier than in Thailand, but the most difficult subjects are English and US.History. 
I join volleyball team in school, I’m glad to join a team. My host family they are very 
funny , they always want us to have fun. I live with another exchangestudent fromfunny , they always want us to have fun. I live with another exchangestudent from
Italy. I have never thought that I gonna have a great chance like this  before.

My name is Pantasan Sangsamutprakorn. My nickname is Jeremy. I am a grade 10 student
from Bangkok Christian College. I went to study abroad as an exchange student at Liceo
P E Imbriani School in Avelino, Italy. Italian people are friendly and funny. In my school,
I really like my classmates, they are always friendly and helpful. When I confused with 
something my friends always explained to me. I am really happy with my host family. 
They love me like I am their son. They taught me Italian words and always took me
with them when they went to party and festival. I feel I am a part of their family. with them when they went to party and festival. I feel I am a part of their family. 
I think this experience will make me be confident in myself and make me grow 
up. When I come back to Thailand I hope my family would be proud of me.



 

 

บริษัท โกลบอล อินเตอรคัลเชอรัล เอ็กซเชนจ  

43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอรชัน้ 7 เลขที ่78 ถ.สาทรใตแขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท 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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