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ประวัตบิ ริษัทฯ และความเป็ นมาของโครงการ
บริษัท โกลบอล อินเตอร์คลั เชอรัล เอ็กซ์เชนจ จำกัด ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2546 เป็ นหนึง่ บริษัทในเครือ จี ไอ อี เอ็ดดูเคชั่น
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเป็ นตัวกลำงในกำรติดต่อประสำนงำนนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม เพื่อเปิ ดโอกำสให้นกั เรียนใ น
ประเทศไทย ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน มีควำมกล้ำ และกระตือรือร้นที่จะท่องเที่ยวและแสวงหำประสบกำรณ์ใหม่ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่ำน
กำรเรีย นในโรงเรีย นที่ ต่ำ งประเทศและพัก อำศัย กับ ครอบครัว อุป ถัม ภ์ โดยเริ่ม จำกโครงก4ำรนัก เรีย นแลกเปลี่ย นวัฒ นธรรม ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
ปี 2557 ได้ร่ว มมื อ กับ เขตพื น้ ที่ ก ำรศึก ษำต่ำ งๆ ในประเทศแคนำดำ เพื่ อ เปิ ด โอกำสและเพิ่ ม ช่ อ งทำงนัก เรีย นแลกเปลี่ย นที่ ใ ช้
ภำษำอังกฤษเป็ นภำษำหลักในกำรสื่อสำร และในปี เดียวกัน ได้ร่วมือกับ Franklin Virtual High School International ประเทศสหรัฐอเมริกำ
เปิ ดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ เพื่อใช้เรียนในกรณีที่นกั เรียนแลกเปลี่ยนในระดับมัธยมศึกษำปี ที่ 6 ต้องกำรหน่วยกิตเพิ่มสำหรับทำเรื่อง
เรียนจบได้เลยไม่ตอ้ งกลับมำซำ้ ชัน้
ปี 2558 จัดทำโครงกำร Double Diploma โดยร่วมมือกับ The MacDuffie School ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ปี 2559 ได้รว่ มมือกับกลุม่ ประเทศต่ำงๆ ในเครือสหภำพยุโรป และประเทศจีน ประเทศญี่ปนุ่ เพื่อเพิ่มโอกำสให้นกั เรียนได้เรียนรู แ้ ละ
พัฒนำจำกกำรฝึ กใช้ภำษำที่ 3
ปี 2560 เป็ นโครงกำรแรกที่ได้รว่ มมือกับประเทศอังกฤษ จัดทำโครงกำรนักเรียนแลกเปลีย่ นแบบเต็มปี
ปี 2562 ร่วมมือกับประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศฟิ นแลนด์ เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรรับทุนนักเรียนแลกเปลีย่ นให้มำกขึน้
กว่ำ 18 ปี ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรจัดส่งนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ย นวัฒนธรรมในต่ำงประเทศ ซึ่งในปี 2563 นักเรียน
แลกเปลีย่ นรุน่ ที่ 19 จะได้รบั กำรสอบคัดเลือกและสำมำรถเลือกทุนประเทศได้มำกกว่ำ 20 ประเทศด้วยกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิ ดโอกำสให้เยำวชนไทยได้มีโอกำสในกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศจำกเจ้ำของภำษำ ตลอดจนได้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม ประเพณี กำร
ปรับตัวเข้ำกับผูอ้ ื่น กำรเปิ ดโลกกว้ำงอย่ำงแท้จริง ผ่ำนกำรพักอำศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์และชุมชนที่พกั อำศัย

รายละเอียดโครงการ
1. เยำวชนไทยที่ได้รบั คัดเลือกให้เข้ำร่วมโครงกำร จะเข้ำศึกษำในระดับมัธยมศึกษำในโรงเรียน High School ของรัฐบำลในเมือง
ต่ำงๆ ทั่วประเทศ โดยนักเรียนจะได้เรียนวิชำต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับระดับชัน้ ที่เรียนในไทย และมีกิจกรรมเสริมสร้ำงกำรเรียนรูแ้ ละ
พัฒนำแนวควำมคิดจำกกำรเรียนกำรสอนในแต่ละประเทศนัน้ ๆ
2. เมื่ อ นัก เรีย นเข้ำร่วมโครงกำรจนครบหลักสูตรสำมำรถกลับ มำศึกษำต่อโดยไม่ซำ้ ชั้น ได้ต ำมระเบีย บกระทรวงศึกษำธิ กำร
(รำยละเอียดสอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่)
3. นักเรียนจะได้พกั อำศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งได้รบั กำรคัดเลือกจำกสำนักงำนโครงกำรนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่ำงประเทศ มี
กำรตรวจสอบมำตรฐำนอย่ำงชัดเจน

คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1. มีอำยุระหว่ำง 15-18 ปี (อำยุเต็ม 15 ปี บริบรู ณ์ก่อนวันเดินทำง)
2. กำลังศึกษำอยูใ่ นระดับชัน้ ม.3, ม.4, หรือ ม.5 และมีผลกำรเรียนเฉลีย่ 3 ปี ยอ้ นหลัง ไม่ต่ำกว่ำ 2.5
3. มีพนื ้ ฐำนภำษำอังกฤษและวิชำภำษำอังกฤษในเกรดที่ดี
4. มีควำมประพฤติดี มีควำมรับผิดชอบ และสำมำรถปรับตัวเข้ำกับผูอ้ ื่นได้ดี มีสขุ ภำพร่ำงกำยแข็งแรง มีสขุ ภำพจิตดี ไม่เป็ นโรคติดต่อ
ร้ำยแรงต้องห้ำม หรือมีอำกำรป่ วยภูมิแพ้สตั ว์ เช่น สุนขั หรือแมว

ขั้นตอนการสมัครรับทุนและดาเนินการ
(เริ่มตัง้ แต่เดือนพฤษภำคม ถึง กันยำยน หรือจนกว่ำทุนจะหมด)
ขั้นที่ 1 กรอกใบสมัครและข้อมูลเบือ้ งต้น ทำง website www.giethailand.com หรือ Line : @giethailand
หรือติดต่อสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงำน GIE อำคำร Thai CC Tower ชัน้ 7 เลขที่ 78 ถนนสำทรใต้ พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำน สำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชน
ขั้นที่ 2 ชาระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บำท (ติดต่อขอเลขบัญชีกบั โครงกำร)
ขั้นที่ 3 สอบข้อเขียน ตำมวัน-เวลำ ที่โครงกำรกำหนด โดยนักเรียนที่เข้ำสอบจะต้องแต่งเครือ่ งแบบนักเรียนให้เรียบร้อย (ประกำศ
ผลสอบข้อเขียน ทำง website www.giethailand.com)
ขั้นที่ 4 สอบสัมภาษณ์ นักเรียนที่สอบผ่ำนข้อเขียน จะต้องรับกำรสอบสัมภำษณ์จำกคณะกรรมกำรตำมวัน-เวลำ ที่โครงกำรกำหนด
ขั้นที่ 5 ประกาศผลนักเรียนทีม่ ีสิทธิ์ได้รับทุน เข้ำร่วมโครงกำรนักเรียนแลกเปลีย่ นทำง website www.giethailand.com
ขั้นที่ 6 ยืนยันสิทธิ์ตอบรับทุน ชำระค่ำใช้จำ่ ยภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ขั้นที่ 7 ผู้ปกครองลงนามในสัญญา อนุญำตให้ GIE ดำเนินกำรจัดส่งนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรนักเรียนแลกเปลีย่ น
นักเรียนจะได้รบั เอกสำร International Application ไปดำเนินกำรให้เสร็จเรียบร้อยและส่งคืน GIE ภำยในวันที่กำหนด
พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่
1) ผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี เป็ นภาษาอังกฤษ ภายในปี การศึกษานั้น
2) หนังสือรับรองการเป็ นนักเรียน เป็ นภาษาอังกฤษ
3) สาเนา Passport ที่ตอ้ งเหลือเวลาอีก 10 เดือน เมื่อสิน้ สุดโครงการ
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของ นักเรียน และผู้ปกครอง
ขั้นที่ 8 GIE จัดส่ง International Application ที่นกั เรียนทำเสร็จแล้ว ไปยังหน่วยงำนนักเรียนแลกเปลีย่ นปลำยทำง

ขั้นที่ 9 นักเรียนจะทยอยได้รบั HOST FAMILY และโรงเรียนที่จะได้เข้ำไปเรียนภำยในเดือน พฤศจิกำยน จนถึง
ประมำณต้นเดือน กันยำยน ในปี ถดั ไป ทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั ควำมน่ำสนใจของข้อมูลนักเรียน ในเอกสำร
International Application
ขั้นที่ 10 GIE จะจัดเตรียมตั๋วเครือ่ งบินและแจ้งรำคำให้ผปู้ กครองทรำบทันทีที่นกั เรียนได้รบั HOST FAMILY และโรงเรียน
โดยจะพยำยำมดำเนินกำรจัดให้นกั เรียนได้เดินทำงเป็ นกลุม่
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ควรทราบ
1. สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่ผปู้ กครองชำระค่ำใช้จ่ำยตรงเวลำครบเต็มจำนวนก่อนสิน้ เดือนกุมภำพันธ์ นักเรียนจะได้เข้ำเรียน
Course ปรับพืน้ ฐำนภำษำอังกฤษ เป็ นระยะเวลำ 20 ชั่วโมง ช่วง 2 สัปดำห์สดุ ท้ำยของเดือน มีนำคม
2. นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรนักเรียนแลกเปลีย่ นจะต้องร่วมกิจกรรมเข้ำค่ำยเตรียมควำมพร้อม ที่ทำง GIE จัดขึน้ ประมำณ
ต้นเดือน พฤษภำคม ระยะเวลำ 3 วัน 2 คืน (ไม่เสียค่ำใช้จำ่ ย)
3. นักเรียนและผูป้ กครองจะต้องร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนกำรเดินทำง ประมำณเดือนมิถนุ ำยน
4. สำหรับนักเรียนชำย ถ้ำเป็ น ม.4 ภำยในเดือนมิถนุ ำยน ให้ติดต่อเข้ำมำรับจดหมำยลำพักกำรเรียนนักศึกษำวิชำทหำร หรือ
หลังจำกสอบผ่ำนกำรคัดเลือกแล้ว
5. ในเดือนพฤษภำคม โรงเรียนเปิ ดเรียน ให้นกั เรียนไปโรงเรียนและเรียนหนังสือตำมปกติ ต้นเดือนสิงหำคมให้นกั เรียนเข้ำรับ
จดหมำยลำพักกำรเรียน ที่สำนักงำน GIE เพื่อนำไปเสนอกับฝ่ ำยวิชำกำรในกำรขอลำพักกำรเรียน
6. เมื่อสิน้ สุดโครงกำรนักเรียนเดินทำงกลับประเทศไทยแล้ว
6.1 นักเรียนจะได้รบั เกียรติบตั รจำกสถำบัน GIE ในวันงานรวมรุ ่น Home Coming Day (จะแจ้งวัน เวลำ สถำนที่ ให้ทรำบ)
6.2 ให้นกั เรียนเข้ำมำรับจดหมำยส่งตัวกลับเข้ำโรงเรียน ที่สำนักงำน GIE

ประเทศปลายทางของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน GIE Thailand
ที่

ประเทศ

จานวนนักเรียนทีร่ ับได้

1

สหรัฐอเมริ กา (United States of America )

60 คน

2

แคนาดา (Canada)

20 คน

3

ประเทศในกลุ่มยุโรป (เยอรมนี, เดนมาร์ก, ออสเตรี ย, อิตาลี, ฝรั่งเศส, ฟิ นแลนด์
เบลเยียม, สเปน)

50 คน

4

นิวซีแลนด์ (New Zealand)

20 คน

5

ไอร์แลนด์ (Ireland)

20 คน

ค่ าใช้ จ่ายในการเข้ าร่ วมโครงการ
งวดการชาระเงิน
ทุนประเทศ

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

ยืนยันสิทธิ์รับทุน
78,000 บาท

ชาระภายในเดือน
กันยายน 2563

ชาระภายในเดือน
ธันวาคม 2563

ชาระภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2564

50,000+28,000

120,000

120,000

120,000

438,000 บาท

50,000+28,000

130,000

130,000

130,000

468,000 บาท

50,000+28,000

230,000

230,000

230,000

768,000 บาท

50,000+28,000

120,000

120,000

120,000

438,000 บาท

50,000+28,000

230,000

230,000

207,000

745,000 บาท

50,000+28,000

154,000

154,000

152,000

538,000 บาท

50,000+28,000

230,000

230,000

230,000

768,000 บาท

(ภายในระยะเวลาที่กาหนด)

สหรัฐอเมริ กา J-1
Public School
สหรัฐอเมริ กา J-1 Extra*
Public School
สหรัฐอเมริ กา F-1
Public School
กลุ่มประเทศยุโรป
Public School
แคนาดา
Public School
นิวซีแลนด์ (3 เทอม)
Public School
ไอร์แลนด์
Public School

รวมทั้งสิ้น

*หมายเหตุ* การชาระเงินเพือ่ ยืนยันสิทธิ์รับทุน งวดที่ 1 (78,000 บาท) ให้แบ่งชาระเป็ น 2 ครั้งดังนี้
ครั้งที่ 1 จานวน 50,000 บาท ชาระภายใน 7 วัน หลังจากประกาศผลสอบแล้ว (เพือ่ จองสิทธิ์)
ครั้งที่ 2 จานวน 28,000 บาท ชาระภายใน 7 วัน หลังจากชาระครั้งที่ 1 แล้ว (ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์)

*** หากพ้นกาหนดของการชาระงวดที่ 2 ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงินได้ ***

ค่าใช้จ่ายทีผ่ ู้ปกครองต้องสมทบนั้นจะครอบคลุม/ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
* ทุนประเทศสหรัฐอเมริกา
ค่าใช้จ่ายครอบคลุม

ค่าใช้จ่ายไม่ครอบคลุม

1. ค่ำใช้จำ่ ยของหน่วยงำนประเทศสหรัฐอเมริกำในกำรสรรหำ
ครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์

1. ค่ำตั๋วเครือ่ งบิน

2. ค่ำดำเนินกำรประสำนงำนและบริหำรจัดกำรข้อมูลนักเรียน
จัดส่งเอกสำรต่ำงๆ ของนักเรียนไปยังสหรัฐอเมริกำ

2. ค่ำแปลเอกสำรในกำรขออนุมตั ิวีซำ่

3. กำรให้ควำมช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่นกั เรียนตลอด
ระยะเวลำกำรเป็ นนักเรียนแลกเปลีย่ นทัง้ ในประเทศไทยและประเทศ
สหรัฐอเมริกำ

3. ค่ำอำหำรกลำงวันที่โรงเรียน (อำหำรเช้ำและเย็น โฮสดูแล)

4. ค่ำจัดค่ำยกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมของนักเรียนและกำรประชุม
นักเรียน ผูป้ กครอง ก่อนกำรเดินทำง

4. ค่ำใช้จำ่ ยส่วนตัว (อย่ำงน้อยเดือนละ 10,000 บำท)

5. ค่ำประกันสุขภำพและอุบตั เิ หตุ

5. ค่ำธรรมเนียมกำรขออนุมตั ิวซี ำ่ (ชำระให้กบั สถำนทูต)

*ทุนประเทศแคนาดา นิวซีแลนด์ ประเทศในภาคพืน้ ยุโรป
ค่าใช้จ่ายครอบคลุม

ค่าใช้จ่ายไม่ครอบคลุม

1. ค่ำใช้จำ่ ยของหน่วยงำนประเทศปลำยทำงดังกล่ำวในกำรสรรหำ
ครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์

1. ค่ำตั๋วเครือ่ งบิน

2. ค่ำดำเนินกำรประสำนงำนและบริหำรจัดกำรข้อมูลนักเรียน
จัดส่งเอกสำรต่ำงๆของนักเรียนไปยังประเทศปลำยทำง

2. ค่ำแปลเอกสำรในกำรขออนุมตั ิวีซำ่

3. กำรให้ควำมช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่นกั เรียนตลอด
ระยะเวลำกำรเป็ นนักเรียนแลกเปลีย่ นทัง้ ในประเทศต้นทำงและ
ประเทศปลำยทำง

3. ค่ำธรรมเนียมกำรขออนุมตั ิวซี ำ่ (ชำระให้กบั สถำนทูต)

4. ค่ำจัดค่ำยกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมของนักเรียนและกำรประชุม
นักเรียน ผูป้ กครองก่อนกำรเดินทำง

4. ค่ำอำหำรกลำงวันที่โรงเรียน (อำหำรเช้ำและเย็น โฮสดูแล)

5. ค่ำประกันสุขภำพและอุบตั เิ หตุ

5. ค่ำใช่จำ่ ยส่วนตัวอย่ำงน้อยเดือนละ 10,000 บำท
6. ค่ำกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนปลำยทำง (ถ้ำมี)
7. ค่ำเครือ่ งแบบนักเรียน ค่ำตำรำเรียนและอื่นๆ (ถ้ำมี)

บริษัท โกลบอล อินเตอร์คัลเชอรัล เอ็กซ์เชนจ
43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ชั้น 7 เลขที่ 78 ถ.สาทรใต้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-675-5899 086-334-4379, 086-811-5444 โทรสาร 02-675-5278
www.giethailand.com

GIE Exchange Student

รูปถ่ำย

@giethailand

ทุนประเทศที่ตอ้ งการ 1)............................................2)................................................3).............................................
ชื่อ ……………………………………………….. นามสกุล …………………………………………............…..….......
NAME ……………………………………………….. SURNAME ……………………………………………...........
ชื่อเล่น.................... วัน เดือน ปี เกิด .......................... ./ .......................... ./ ..........................อายุ. .................ปี
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่สามารถติดต่อได้)...............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................................................ Line ID ………………………………………….............…

อีเมล์ …………………………………………..........……..
โรงเรี ยน .................................................................................................................ชั้น ..............................................
เกรดเฉลี่ยรวม (ปั จจุบนั )................................................................................................................................................
เกรดเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ(ปัจจุบนั ) ………………........................……............………............…………….........
ชื่อผูป้ กครอง ................................................................................................................................................................
เกี่ยวข้องเป็ น ..........................................
สถานที่ทางาน .............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................................................ Line ID ………………………………………….............…

อีเมล์ …………………………………………..........……..
บันทึกของเจ้ าหน้ าที่

.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
...

ลงชื่อผูส้ มัคร............................................................
(.........................................................)

หมำยเหตุ : แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูส้ มัคร

