


 

 

ประวัติบริษัทฯ และความเป็นมาของโครงการ 

 บริษัท โกลบอล อินเตอร์คัลเชอรัล เอ็กซ์เชนจ จ ำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2546 เป็นหนึ่งบริษัทในเครือ จีไออี ไทยแลนด์ 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นตัวกลำงในกำรติดต่อประสำนงำนนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทั้งในรูปแบบโครงกำร 

Outbound Program (นักเรียนไทย เดินทำงไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่ำงประเทศ) และ Inbound Program (นักเรียนต่ำงชำติ เดินทำงมำแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมในประเทศไทย) เพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียนในประเทศไทย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีควำมกล้ำ และกระตือรือร้นที่จะท่องเที่ยวและ

แสวงหำประสบกำรณ์ใหม่ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่ำนกำรเรียนในโรงเรียนที่ต่ำงประเทศและพักอำศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ ซ่ึงในช่วงแรก ได้

เปิดโครงกำรนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

ในปี 2557 บริษัทได้ร่วมมือกับ Mountain View School District และเขตพื้นที่กำรศึกษำต่ำงๆ ในประเทศแคนำดำ เพื่อด ำเนินโครงกำร

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศแคนำดำ เพื่อเพิ่มทำงเลือกให้แก่นักเรียนที่สนใจในประเทศแคนำดำ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นระยะเวลำ 1 

ปีกำรศึกษำ นอกจำกนี้ ได้ร่วมมือกับ Franklin Virtual High School International ซ่ึงเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษำของประเทศสหรัฐอเมริกำ จัดกำร

เรียนกำรสอนในระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มเติมหน่วยกิตให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่เข้ำร่วมโครงกำร เพื่อที่นักเรียนจะสำมำรถจบ

กำรศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย และไม่ต้องซ้ ำช้ัน เมื่อเสร็จส้ินโครงกำร 

กว่ำระยะเวลำ 17 ปี ที่บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจัดส่งนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่ำงประเทศ ซ่ึงในปี 2562 นักเรียน

รุ่นที่ 17 ได้เดินทำงไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่ำงประเทศ บริษัทฯ ร่วมมือกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และมูลนิธิในต่ำงประเทศ เพื่อร่ วมกันสร้ำง

ประสบกำรณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ดีแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนที่เขำ้ร่วมโครงกำรเปน็ยุวทูตวัฒนธรรมไทย และได้ประสบกำรณ์อันทรงคุณคำ่

เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงประเทศ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเปิดโอกำสให้เยำวชนไทยได้มีโอกำสในกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศจำกเจ้ำของภำษำ ตลอดจนได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี กำร

ปรับตัวเข้ำกับผู้อื่น กำรเปิดโลกกว้ำงอย่ำงแท้จริง ผ่ำนกำรพักอำศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์และชุมชนที่พักอำศัย 

รายละเอียดโครงการ 

1. เยำวชนไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำร่วมโครงกำร จะเข้ำศึกษำในระดับมัธยมศึกษำในโรงเรียน High School ของรัฐบำลในเมืองต่ำงๆ 

ทั่วประเทศ โดยเยำวชนจะได้เรียนวิชำต่ำงๆ เหมือนโรงเรียนในประเทศไทยและตำมระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำร เมื่อนักเรียนเข้ำร่วม

โครงกำรจนครบหลักสูตรสำมำรถกลับมำศึกษำต่อโดยไม่ซ้ ำช้ันได้ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร (รำยละเอียดสอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่) 

2. เยำวชนจะได้พักอำศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ ซ่ึงได้รับกำรคัดเลือกจำกส ำนักงำนโครงกำรนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่ำงประเทศ มีกำร

ตรวจสอบมำตรฐำนอย่ำงชัดเจน 

3. เยำวชนไทยมีโอกำสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองชำติ ในระดับครอบครัวและในชุมชน ซ่ึงจะท ำให้เยำวชนที่เข้ำร่วม

โครงกำรมีควำมรอบรู้ กล้ำแสดงออก มีควำมมั่นใจในตนเอง อันจะเป็นประโยชน์แก่ เยำวชนในภำยภำคหน้ำ ทั้งในกำรศึกษำหรือกำรประกอบ

อำชีพในอนำคต 



 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

                1.   มีอำยุระหว่ำง 15-18 ปี (อำยุเต็ม 15 ปบีริบูรณ์ก่อนวนัเดินทำง)        

2.   ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัชั้น  ม.3, ม.4, หรือม.5 และมีผลกำรเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ ำกว่ำ 2.5       

3.   มีพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษและวิชำภำษำอังกฤษในเกรดที่ด ี 

4. มีควำมประพฤตดิี มีควำมรบัผิดชอบ และสำมำรถปรับตัวเข้ำกับผู้อื่นได้ดี มีสุขภำพแข็งแรง ไม่เป็นโรคตดิต่อร้ำยแรงต้องห้ำม

       หรือมีอำกำรป่วยภูมิแพ้สัตว์ เช่น สุนัขหรือแมว 

ขั้นตอนการสมัครรับทุนและด าเนินการ  

(เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนำคม ถึง เดือนกันยำยน หรือจนกว่ำทุนจะหมด) 

ขั้นที่ 1 กรอกใบสมัครและข้อมูลเบื้องต้นทางอินเตอร์เนต็ ที่เว็บไซต์ www.giethailand.com หรือติดต่อสมัครดว้ยตนเอง 

* ที่ส านักงาน GIE อาคาร Thai CC Tower ชั้น 7 ถนนสาทรใต้ พร้อมแนบเอกสาร ดงันี้  

* ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ส าเนาผลการเรยีนย้อนหลัง 2-3 ปี หรือผลการเรียนล่าสุด 

ขั้นที่ 2 โอนเงินค่าสมคัรสอบวัดระดับความรู้ดา้นภาษาองักฤษ จ านวน 300 บาท (ติดต่อขอเลขบญัชีกับโครงการ) 

ขั้นที่ 3 สอบข้อเขียนตามวัน-เวลา ทีท่างโครงการก าหนด โดยนักเรียนท่ีเข้าสอบจะต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย 

* และจะประกาศผลสอบข้อเขียน ทาง Facebook : GIE Exchange Student หรือ Line : @giethailand 

* หรือ นัดหมายวันเวลาที่ประสงค์จะเขา้มาสอบในกรณีทีม่ีความจ าเป็น 

ขั้นที่ 4  สอบสัมภาษณ ์นักเรียนท่ีสอบผ่านข้อเขียน จะต้องรับการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตามเวลาที่ก าหนด 

ขั้นที่ 5 ประกาศผลนักเรียนท่ีมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเข้ารว่มโครงการนักเรียนแลกเปล่ียนทาง Facebook : GIE Exchange 

Student หรือ Line : @giethailand 

ขั้นที่ 6 ช าระคา่ใช้จา่ยในการยืนยันสิทธิ์ตอบรับทุน โดยครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ขั้นที่ 7 ผู้ปกครองลงนามในสัญญาอนุญาตให้ GIE ด าเนินการจดัส่งนักเรยีนร่วมโครงการนักเรียนแลกเปล่ียน 

นักเรียนรับเอกสาร International Application ไปด าเนินการใหเ้สร็จเรียบร้อยและส่งคืน GIE ภายในวันทีก่ าหนด 

พร้อมเอกสารประกอบการไดแ้ก่ 

               1. ผลการเรียนย้อนหลงั 3 ปี เปน็ภาษาอังกฤษ หรืออย่างน้อย 2 ปี และตดิตามส่งให้ครบ 3 ปี ภายในปีการศึกษาเท่านัน้ 

               2. หนังสือรับรองการเป็นนกัเรียน เปน็ภาษาอังกฤษ 

http://www.giethailand.com/


 

               

    3. ส าเนา Passport ที่ต้องเหลือเวลาอกี 10 เดอืน เมือ่สิน้สุดโครงการ                  

               4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของ นกัเรียน และผู้ปกครอง 

               ขั้นที่ 8 GIE จัดส่ง International Application ที่นักเรียนท าเสร็จแล้ว ไปยงัหน่วยงานนักเรียนแลกเปล่ียนปลายทาง 

               ขั้นที ่9  นักเรียนจะทยอยได้รับ HOST FAMILY และโรงเรียนที่จะได้เข้ำไปเรียนภำยในเดือน พฤศจิกำยน จนถึง 

                           ประมาณต้นเดือน กันยายน ในปีถัดไป ท้ังนี้ขึน้อยู่กับความนา่สนใจของข้อมูลนักเรียน ในเอกสาร  

                           International Application 

            ขั้นที่ 10 GIE จะจัดเตรียมตัว๋เครื่องบินและแจง้ราคาให้ผู้ปกครองทราบทันทีที่นักเรียนได้รับ HOST FAMILY และโรงเรียน 

                              โดยจะพยายามด าเนินการจัดให้นักเรียนไดเ้ดินทางเป็นกลุ่ม 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ควรทราบ 

               1. สิทธิพิเศษส าหรับนักเรียนท่ีผู้ปกครองช าระค่าใชจ้่ายตรงเวลาครบเตม็จ านวนก่อนส้ินเดือนมีนาคม นักเรียนจะไดเ้ขา้เรียน  

                   Course ปรับพ้ืนฐานภาษาองักฤษ เป็นระยะเวลา 20 ชั่วโมง ช่วง 2 สัปดาห์สุดทา้ยของเดือนมีนาคม 

               2. นักเรียนท่ีเข้ารว่มโครงการนักเรียนแลกเปล่ียนจะต้องร่วมกจิกรรมเข้าคา่ยเตรียมความพร้อม ท่ีทาง GIE จัดขึ้น ประมาณ 

                   ต้นเดือน พฤษภาคม ระยะเวลาประมาณ 3 วัน 2 คืน (ไม่เสียคา่ใช้จา่ย) 

               3. นักเรียนและผู้ปกครองจะต้องร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง ประมาณเดือนมิถุนายน 

               4. ส าหรับนักเรียนชาย ถ้าเป็นนักเรียน ม.4 ภายในเดือนมิถุนายน ให้ติดต่อเขา้มารับจดหมายลาพกัการเรียนนักศึกษาวชิาทหาร หรือ 

     หลังจากสอบผ่านการคดัเลือกแล้ว  

               5. ในเดือนพฤษภาคม โรงเรียนเปิดเรียน ให้นักเรียนไปโรงเรียนและเรยีนหนังสือตามปกติ ต้นเดือนสิงหาคมให้นักเรียนเขา้รับ                     

                   จดหมายลาพกัการเรียน ที่ส านักงาน GIE เพื่อน าไปเสนอกับฝ่ายวชิาการในการขอลาพักการเรียน 

               6. เมื่อส้ินสุดโครงการนักเรียนเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว 

                    6.1 นักเรียนจะได้รบัเกียรติบตัรจากสถาบัน GIE ในวันงานรวมรุ่น Home Coming Day (จะแจง้วัน เวลา สถานท่ี ใหท้ราบ) 

                    6.2 ให้นักเรียนเขา้มารับจดหมายส่งตวักลับเขา้โรงเรียน ที่ส านักงาน GIE  

                                        

                



 

ประเทศปลายทางของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน GIE Thailand 

ท่ี ประเทศ จ านวนนักเรียนท่ีรับได้ 

1 สหรัฐอเมริกำ (United States of America ) 60 คน 

2 แคนำดำ (Canada)  20 คน 

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

50 คน 

4 ประเทศอังกฤษ 20 คน 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 

ประเทศปลายทาง 

งวดเงินช าระ 

รวมทั้งสิ้น 

งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4 
ยืนยันสิทธิ์รับทุน 
(ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด) 78,000

บาท 

ช าระภายในเดือน
กันยายน 2562 

ช าระภายในเดือน
ธันวาคม 2562 

ช าระภายในเดือน
มีนาคม 2563  

สหรัฐอเมริกำ J-1 
Public School  

50,000 + 28,000 120,000 120,000 120,000 438,000 บำท 

สหรัฐอเมริกำ J-1 Extra 
Public School 

50,000 + 28,000 130,000 130,000 130,000 468,000 บำท 

สหรัฐอเมริกำ F-1 
Private School 

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

สหรัฐอเมริกำ F-1 
Public School 

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

ประเทศในภำคพื้นยุโรป 
Public School 

50,000 + 28,000 120,000 120,000 120,000 438,000 บำท 

แคนำดำ 
Public School 

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

อังกฤษ 
Public School 

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

*หมายเหตุ* การช าระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์รับทนุ งวดท่ี 1 (78,000 บาท) ให้แบ่งช าระเปน็ 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 จ านวน 50,000 บาท ช าระภายใน 7 วัน หลังจากประกาศผลสอบแล้ว (เพื่อจองสิทธิ์)  

ครั้งที่ 2 จ านวน 28,000 บาท ช าระภายใน 10 วัน หลังจากช าระครัง้ที่ 1 แล้ว (ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์)  

แล้วจึงเข้าสู่การด าเนนิการ ขัน้ตอนที่ 7 การท าเอกสารนักเรียนแลกเปลี่ยน 

*** หากพ้นก าหนดของการช าระครั้งที ่2 ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงินได้ *** 

เต็มแล้ว 



 

ค่าใช้จ่ายท่ีผู้ปกครองต้องสมทบนั้นจะครอบคลุม/ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

* ทุนประเทศสหรัฐอเมริกา 

ค่าใช้จ่ายครอบคลุม ค่าใช้จ่ายไม่ครอบคลุม 

1. ค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำนประเทศสหรัฐอเมริกำในกำร สรรหำ
ครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์ 

1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบิน 

2. ค่ำด ำเนินกำรประสำนงำนและบริหำรจัดกำรข้อมูลนักเรียน  
จัดส่งเอกสำรต่ำงๆของนักเรียนไปยังประเทศสหรัฐอเมริกำ 

2. ค่ำแปลเอกสำรในกำรขออนุมัติวีซ่ำ 

3. กำรให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำแก่นักเรียนตลอด
ระยะเวลำกำรเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

3. ค่ำอำหำรกลำงวันที่โรงเรียน  
(อำหำรเช้ำและเย็น โฮสดูแล) 

4. ค่ำจัดค่ำยกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมของนักเรียนและกำร
ประชุมนักเรียน ผู้ปกครองก่อนกำรเดินทำง 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอย่ำงน้อยเดือนละ 10,000 บำท 

5. ค่ำประกันสุขภำพและอุบัติเหตุ   

6. ค่ำด ำเนินกำรขออนุมัติวีซ่ำ จำกสถำนทูต   

 

*ทุนประเทศแคนาดา อังกฤษ ประเทศในภาคพื้นยุโรป 

ค่าใช้จ่ายครอบคลุม ค่าใช้จ่ายไม่ครอบคลุม 

1. ค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำนประเทศปลำยทำงดังกล่ำวในกำร สรรหำ
ครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์ 

1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบิน 

2. ค่ำด ำเนินกำรประสำนงำนและบริหำรจัดกำรข้อมูลนักเรียน    
จัดส่งเอกสำรต่ำงๆของนักเรียนไปยังประเทศปลำยทำง 

2. ค่ำแปลเอกสำรในกำรขออนุมัติวีซ่ำ 

3. กำรให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำแก่นักเรียนตลอด
ระยะเวลำกำรเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนทั้งในประเทศต้นทำงและ
ประเทศปลำยทำง 

3. ค่ำใช้จ่ำยให้สถำนทูตในกำรขออนุมัติวีซ่ำ 

4. ค่ำจัดค่ำยกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมของนักเรียนและกำร
ประชุมนักเรียน ผู้ปกครองก่อนกำรเดินทำง 

4. ค่ำอำหำรกลำงวันที่โรงเรียน  
(อำหำรเช้ำและเย็น โฮสดูแล) 

5. ค่ำประกันสุขภำพและอุบัติเหตุ 5. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอย่ำงน้อยเดือนละ 10,000 บำท 



 

ค่าใช้จ่ายครอบคลุม ค่าใช้จ่ายไม่ครอบคลุม 

6. ค่ำด ำเนินกำรขออนุมัติวีซ่ำ จำกสถำนทูต 6. ค่ำกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนปลำยทำง 

  
7. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน ค่ำต ำรำเรียนและอ่ืนๆ อำจมี
กำรเรียกเก็บจำกโรงเรียน 

  
8. ค่ำลงทะเบียนเป็นนักเรียน 700 ปอนด์ (เฉพำะ
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 l ike school activities here, I am a yearbook staff. 
I think the experiences I have here is very impressive ,  I wil l 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, Lunevil le, 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 ’ l l 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 l ive with Wood Family, 
they live in Union Mil ls, 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 l ive with another exchangestudent fromfunny , they always want us to have fun. I l ive 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 wil l 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 อินเตอร์คัลเชอรัล เอ็กซ์เชนจ  

43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ช้ัน 7 เลขท่ี 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,  @giethailand 
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