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ประวัตบิริษัทฯ และความเป็นมาของโครงการ 

 บรษัิท โกลบอล อินเตอรค์ลัเชอรลั เอ็กซเ์ชนจ จ ำกดั ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2546 เป็นหนึง่บรษัิทในเครอื จี ไอ อี เอ็ดดเูคชั่น 
โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อเป็นตวักลำงในกำรติดตอ่ประสำนงำนนกัเรียนเขำ้รว่มโครงกำรแลกเปลีย่นวฒันธรรม เพื่อเปิดโอกำสใหน้กัเรยีนใน
ประเทศไทย ที่มีคณุสมบตัิครบถว้น มีควำมกลำ้ และกระตือรือรน้ที่จะท่องเที่ยวและแสวงหำประสบกำรณใ์หม่ ไดแ้ลกเปลี่ยนวฒันธรรมผ่ำน
กำรเรียนในโรงเรียนที่ต่ำงประเทศและพักอำศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ โดยเริ่มจำกโครงก4ำรนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

ปี 2557 ได้ร่วมมือกับเขตพืน้ที่กำรศึกษำต่ำงๆ ในประเทศแคนำดำ เพื่อเปิดโอกำสและเพิ่มช่องทำงนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ใช้
ภำษำองักฤษเป็นภำษำหลกัในกำรสื่อสำร และในปีเดียวกัน ไดร้่วมือกับ Franklin Virtual High School International ประเทศสหรฐัอเมริกำ 
เปิดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน ์เพื่อใชเ้รียนในกรณีที่นกัเรียนแลกเปลี่ยนในระดบัมธัยมศึกษำปีที่ 6 ตอ้งกำรหน่วยกิตเพิ่มส ำหรบัท ำเรื่อง
เรยีนจบไดเ้ลยไมต่อ้งกลบัมำซ ำ้ชัน้ 

ปี 2558 จดัท ำโครงกำร Double Diploma โดยรว่มมือกบั The MacDuffie School ประเทศสหรฐัอเมรกิำ  

ปี 2559 ไดร้ว่มมือกบักลุม่ประเทศตำ่งๆ ในเครือสหภำพยโุรป และประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อเพิ่มโอกำสใหน้กัเรยีนไดเ้รียนรูแ้ละ
พฒันำจำกกำรฝึกใชภ้ำษำที่ 3  

ปี 2560  เป็นโครงกำรแรกที่ไดร้ว่มมือกบัประเทศองักฤษ จดัท ำโครงกำรนกัเรยีนแลกเปลีย่นแบบเต็มปี 

ปี 2562 รว่มมือกบัประเทศนิวซีแลนด ์และประเทศฟินแลนด ์เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรรบัทนุนกัเรยีนแลกเปลีย่นใหม้ำกขึน้ 

กว่ำ 18 ปี ที่บริษัทฯ ได้ด  ำเนินกำรจัดส่งนักเรียนเขำ้ร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่ำงประเทศ ซึ่งในปี 2563 นักเรียน
แลกเปลีย่นรุน่ท่ี 19 จะไดร้บักำรสอบคดัเลอืกและสำมำรถเลอืกทนุประเทศไดม้ำกกวำ่ 20 ประเทศดว้ยกนั 

วัตถุประสงค ์

เพื่อเปิดโอกำสใหเ้ยำวชนไทยไดม้ีโอกำสในกำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่งประเทศจำกเจำ้ของภำษำ ตลอดจนไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรม ประเพณี กำร
ปรบัตวัเขำ้กบัผูอ้ื่น กำรเปิดโลกกวำ้งอยำ่งแทจ้รงิ ผำ่นกำรพกัอำศยักบัครอบครวัอปุถมัภแ์ละชมุชนท่ีพกัอำศยั 

รายละเอียดโครงการ 

1. เยำวชนไทยที่ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ขำ้รว่มโครงกำร จะเขำ้ศึกษำในระดบัมธัยมศึกษำในโรงเรียน High School ของรฐับำลในเมือง
ตำ่งๆ ทั่วประเทศ โดยนกัเรยีนจะไดเ้รยีนวิชำตำ่งๆ ที่สอดคลอ้งกบัระดบัชัน้ท่ีเรยีนในไทย และมีกิจกรรมเสรมิสรำ้งกำรเรยีนรูแ้ละ
พฒันำแนวควำมคิดจำกกำรเรยีนกำรสอนในแตล่ะประเทศนัน้ๆ  

2. เมื่อนักเรียนเขำ้ร่วมโครงกำรจนครบหลักสูตรสำมำรถกลับมำศึกษำต่อโดยไม่ซ  ำ้ชั้นไดต้ำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร 
(รำยละเอียดสอบถำมกบัเจำ้หนำ้ที่) 

3. นกัเรียนจะไดพ้กัอำศยักบัครอบครวัอปุถมัภ ์ซึ่งไดร้บักำรคดัเลือกจำกส ำนกังำนโครงกำรนกัเรียนแลกเปลี่ยนในต่ำงประเทศ มี

กำรตรวจสอบมำตรฐำนอยำ่งชดัเจน 

 

 



 

 

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

              1. มีอำยรุะหวำ่ง 15-18 ปี (อำยเุต็ม 15 ปีบรบิรูณก์่อนวนัเดินทำง)        

2. ก ำลงัศกึษำอยูใ่นระดบัชัน้  ม.3, ม.4, หรอื ม.5 และมีผลกำรเรยีนเฉลีย่ 3 ปียอ้นหลงั ไมต่  ่ำกวำ่ 2.5       

3. มีพืน้ฐำนภำษำองักฤษและวิชำภำษำองักฤษในเกรดที่ด ี  

4. มีควำมประพฤติดี มคีวำมรบัผิดชอบ และสำมำรถปรบัตวัเขำ้กบัผูอ้ื่นไดด้ี มีสขุภำพรำ่งกำยแขง็แรง มีสขุภำพจิตดี ไมเ่ป็นโรคตดิตอ่

รำ้ยแรงตอ้งหำ้ม หรอืมีอำกำรป่วยภมูิแพส้ตัว ์เช่น สนุขัหรอืแมว 

 

ข้ันตอนการสมัครรับทุนและด าเนินการ 

(เริ่มตัง้แตเ่ดือนพฤษภำคม ถึง กนัยำยน หรือจนกวำ่ทนุจะหมด) 

ขั้นที่ 1 กรอกใบสมัครและข้อมูลเบือ้งต้น ทำง website  www.giethailand.com หรอื Line : @giethailand  

หรอืติดตอ่สมคัรดว้ยตนเอง ที่ส  ำนกังำน GIE อำคำร Thai CC Tower ชัน้ 7 เลขที ่78 ถนนสำทรใต ้พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำน ส ำเนำ
บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ขั้นที่ 2 ช าระเงนิค่าสมัครสอบ  จ ำนวน 300 บำท (ติดตอ่ขอเลขบญัชีกบัโครงกำร) 

ขั้นที่ 3 สอบข้อเขียน ตำมวนั-เวลำ ท่ีโครงกำรก ำหนด โดยนกัเรยีนที่เขำ้สอบจะตอ้งแตง่เครือ่งแบบนกัเรยีนใหเ้รยีบรอ้ย (ประกำศ
ผลสอบขอ้เขียน ทำง website  www.giethailand.com) 

ขั้นที่ 4  สอบสัมภาษณ ์นกัเรยีนท่ีสอบผำ่นขอ้เขียน จะตอ้งรบักำรสอบสมัภำษณจ์ำกคณะกรรมกำรตำมวนั-เวลำ ท่ีโครงกำรก ำหนด 

ขั้นที่ 5 ประกาศผลนักเรียนทีมี่สิทธ์ิได้รับทุน เขำ้รว่มโครงกำรนกัเรยีนแลกเปลีย่นทำง website  www.giethailand.com 

ขั้นที่ 6 ยนืยนัสทิธ์ิตอบรับทุน ช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

ขั้นที่ 7 ผู้ปกครองลงนามในสญัญา อนญุำตให ้GIE ด ำเนินกำรจดัสง่นกัเรยีนเขำ้รว่มโครงกำรนกัเรยีนแลกเปลีย่น 

            นกัเรยีนจะไดร้บัเอกสำร International Application ไปด ำเนินกำรใหเ้สรจ็เรยีบรอ้ยและสง่คืน GIE ภำยในวนัท่ีก ำหนด 

พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก ่

              1) ผลการเรียนยอ้นหลัง 3 ปี เป็นภาษาอังกฤษ ภายในปีการศึกษาน้ัน 

             2) หนังสอืรับรองการเป็นนักเรียน เป็นภาษาอังกฤษ                    

              3) ส าเนา Passport ที่ตอ้งเหลอืเวลาอีก 10 เดือน เม่ือสิน้สุดโครงการ 

                        4) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน ของ นักเรียน และผู้ปกครอง 

               ขั้นที่ 8 GIE จัดส่ง International Application ที่นกัเรยีนท ำเสรจ็แลว้ ไปยงัหนว่ยงำนนกัเรยีนแลกเปลีย่นปลำยทำง 

 

http://www.giethailand.com/


 

 

               ขั้นที่ 9  นกัเรยีนจะทยอยไดร้บั HOST FAMILY และโรงเรยีนที่จะไดเ้ขำ้ไปเรยีนภำยในเดือน พฤศจิกำยน จนถงึ 

                           ประมำณตน้เดือน กนัยำยน ในปีถดัไป ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัควำมนำ่สนใจของขอ้มลูนกัเรยีน ในเอกสำร  

                           International Application 

            ขั้นที่ 10 GIE จะจดัเตรยีมตั๋วเครือ่งบินและแจง้รำคำใหผู้ป้กครองทรำบทนัทีที่นกัเรยีนไดร้บั HOST FAMILY และโรงเรยีน 

                              โดยจะพยำยำมด ำเนินกำรจดัใหน้กัเรยีนไดเ้ดินทำงเป็นกลุม่ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ควรทราบ 

               1. สทิธิพิเศษส ำหรบันกัเรยีนที่ผูป้กครองช ำระคำ่ใชจ้่ำยตรงเวลำครบเตม็จ ำนวนก่อนสิน้เดือนกมุภำพนัธ ์นกัเรยีนจะไดเ้ขำ้เรยีน  

                   Course ปรบัพืน้ฐำนภำษำองักฤษ เป็นระยะเวลำ 20 ชั่วโมง ช่วง 2 สปัดำหส์ดุทำ้ยของเดือน มีนำคม 

               2. นกัเรยีนที่เขำ้รว่มโครงกำรนกัเรยีนแลกเปลีย่นจะตอ้งรว่มกิจกรรมเขำ้คำ่ยเตรยีมควำมพรอ้ม ท่ีทำง GIE จดัขึน้ ประมำณ 

                   ตน้เดือน พฤษภำคม ระยะเวลำ 3 วนั 2 คืน (ไมเ่สยีคำ่ใชจ้ำ่ย) 

               3. นกัเรยีนและผูป้กครองจะตอ้งรว่มกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนกำรเดินทำง ประมำณเดือนมิถนุำยน 

               4. ส ำหรบันกัเรยีนชำย ถำ้เป็น ม.4 ภำยในเดือนมถินุำยน ใหต้ิดตอ่เขำ้มำรบัจดหมำยลำพกักำรเรยีนนกัศกึษำวชิำทหำร หรอื 

                   หลงัจำกสอบผำ่นกำรคดัเลอืกแลว้                                           

               5. ในเดือนพฤษภำคม โรงเรยีนเปิดเรยีน ใหน้กัเรยีนไปโรงเรยีนและเรยีนหนงัสอืตำมปกติ ตน้เดือนสงิหำคมใหน้กัเรยีนเขำ้รบั                     

                   จดหมำยลำพกักำรเรยีน ท่ีส  ำนกังำน GIE เพื่อน ำไปเสนอกบัฝ่ำยวชิำกำรในกำรขอลำพกักำรเรยีน 

               6. เมื่อสิน้สดุโครงกำรนกัเรยีนเดินทำงกลบัประเทศไทยแลว้ 

                    6.1 นกัเรยีนจะไดร้บัเกียรติบตัรจำกสถำบนั GIE ในวันงานรวมรุ่น Home Coming Day (จะแจง้วนั เวลำ สถำนท่ี ใหท้รำบ) 

                    6.2 ใหน้กัเรยีนเขำ้มำรบัจดหมำยสง่ตวักลบัเขำ้โรงเรยีน ท่ีส  ำนกังำน GIE              

ประเทศปลายทางของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน GIE Thailand 

ที ่ ประเทศ จ านวนนักเรียนทีรั่บได้ 

1 สหรัฐอเมริกา (United States of America ) 60 คน 

2 แคนาดา (Canada)  20 คน 

3 ประเทศในกลุ่มยโุรป (เยอรมนี, เดนมาร์ก, ออสเตรีย, อิตาลี, ฝร่ังเศส, ฟินแลนด ์
เบลเยยีม, สเปน) 50 คน 

4 นิวซีแลนด ์(New Zealand) 20 คน 

5 ไอร์แลนด ์(Ireland) 20 คน 



 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 

ทุนประเทศ 

งวดการช าระเงนิ 

รวมทั้งส้ิน 
งวดที ่1 งวดที ่2 งวดที ่3 งวดที ่4 

ยืนยนัสิทธ์ิรับทุน
78,000 บาท 

(ภายในระยะเวลาที่ก าหนด) 

ช าระภายในเดือน 
กนัยายน 2563 

ช าระภายในเดือน
ธันวาคม 2563 

ช าระภายในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2564 

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  
Public School 

50,000+28,000 230,000 230,000 230,000 768,000 บาท 

กลุ่มประเทศยโุรป 
Public School 

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

แคนาดา  
Public School 

50,000+28,000 230,000 230,000 207,000 745,000 บาท 

นิวซีแลนด ์(3 เทอม)  
Public School 

50,000+28,000 154,000 154,000 152,000 538,000 บาท 

ไอร์แลนด ์ 
Public School 

50,000+28,000 230,000 230,000 230,000 768,000 บาท 

 

*หมายเหตุ* การช าระเงนิเพือ่ยนืยันสิทธิ์รับทุน งวดที ่1 (78,000 บาท) ให้แบ่งช าระเป็น 2 คร้ังดังนี ้

         คร้ังที่ 1 จ านวน 50,000 บาท ช าระภายใน 7 วนั หลงัจากประกาศผลสอบแลว้ (เพือ่จองสทิธ์ิ) 

         คร้ังที่ 2 จ านวน 28,000 บาท ช าระภายใน 7 วนั หลงัจากช าระคร้ังที่ 1 แล้ว (ยนืยนัสิทธ์ิสมบูรณ)์ 

*** หากพ้นก าหนดของการช าระงวดที ่2 ถอืว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงินได้ *** 

 

 

 



 

 

 

ค่าใช้จ่ายทีผู้่ปกครองต้องสมทบน้ันจะครอบคลุม/ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ้

* ทุนประเทศสหรัฐอเมริกา 

ค่าใช้จ่ายครอบคลุม ค่าใช้จ่ายไม่ครอบคลุม 

1. คำ่ใชจ้ำ่ยของหนว่ยงำนประเทศสหรฐัอเมรกิำในกำรสรรหำ
ครอบครวัอปุถมัภแ์ละโรงเรยีนอปุถมัภ ์

1. คำ่ตั๋วเครือ่งบิน 

2. คำ่ด ำเนินกำรประสำนงำนและบรหิำรจดักำรขอ้มลูนกัเรยีน 
จดัสง่เอกสำรตำ่งๆ ของนกัเรยีนไปยงัสหรฐัอเมรกิำ 

2. คำ่แปลเอกสำรในกำรขออนมุตัิวีซำ่ 

3. กำรใหค้วำมชว่ยเหลอืและใหค้  ำแนะน ำแก่นกัเรยีนตลอด
ระยะเวลำกำรเป็นนกัเรยีนแลกเปลีย่นทัง้ในประเทศไทยและประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

3. คำ่อำหำรกลำงวนัท่ีโรงเรยีน (อำหำรเชำ้และเย็น โฮสดแูล) 

4. คำ่จดัคำ่ยกิจกรรมเตรยีมควำมพรอ้มของนกัเรยีนและกำรประชมุ
นกัเรยีน ผูป้กครอง ก่อนกำรเดินทำง 

4. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั (อยำ่งนอ้ยเดือนละ 10,000 บำท) 

5. คำ่ประกนัสขุภำพและอบุตัเิหต ุ 5. คำ่ธรรมเนียมกำรขออนมุตัิวซีำ่ (ช ำระใหก้บัสถำนทตู) 

 

*ทุนประเทศแคนาดา นิวซีแลนด ์ประเทศในภาคพืน้ยุโรป 

ค่าใช้จ่ายครอบคลุม ค่าใช้จ่ายไม่ครอบคลุม 

1. คำ่ใชจ้ำ่ยของหนว่ยงำนประเทศปลำยทำงดงักลำ่วในกำรสรรหำ
ครอบครวัอปุถมัภแ์ละโรงเรยีนอปุถมัภ ์

1. คำ่ตั๋วเครือ่งบิน 

2. คำ่ด ำเนินกำรประสำนงำนและบรหิำรจดักำรขอ้มลูนกัเรยีน    
จดัสง่เอกสำรตำ่งๆของนกัเรยีนไปยงัประเทศปลำยทำง 

2. คำ่แปลเอกสำรในกำรขออนมุตัิวีซำ่ 

3. กำรใหค้วำมชว่ยเหลอืและใหค้  ำแนะน ำแก่นกัเรยีนตลอด
ระยะเวลำกำรเป็นนกัเรยีนแลกเปลีย่นทัง้ในประเทศตน้ทำงและ
ประเทศปลำยทำง 

3. คำ่ธรรมเนียมกำรขออนมุตัิวซีำ่ (ช ำระใหก้บัสถำนทตู) 

4. คำ่จดัคำ่ยกิจกรรมเตรยีมควำมพรอ้มของนกัเรยีนและกำรประชมุ
นกัเรยีน ผูป้กครองก่อนกำรเดินทำง 

4. คำ่อำหำรกลำงวนัท่ีโรงเรยีน (อำหำรเชำ้และเย็น โฮสดแูล) 

5. คำ่ประกนัสขุภำพและอบุตัเิหต ุ 5. คำ่ใช่จำ่ยสว่นตวัอยำ่งนอ้ยเดอืนละ 10,000 บำท 

  6. คำ่กิจกรรมพิเศษที่โรงเรยีนปลำยทำง (ถำ้ม)ี 

  7. คำ่เครือ่งแบบนกัเรยีน คำ่ต ำรำเรยีนและอื่นๆ (ถำ้มี) 

 



 

 

 

บริษัท โกลบอล อินเตอรค์ัลเชอรัล เอ็กซเ์ชนจ  

43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอรชั์้น 7 เลขที ่78 ถ.สาทรใต้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท ์02-675-5899  086-334-4379, 086-811-5444  โทรสาร 02-675-5278 
 

www.giethailand.com           GIE Exchange Student           @giethailand 
 

 
 

 ทุนประเทศท่ีตอ้งการ 1)............................................2)................................................3)............................................. 
 ช่ือ    ………………………………………………..  นามสกุล  …………………………………………............…..…....... 

 NAME    ………………………………………………..  SURNAME   ……………………………………………........... 

 ช่ือเล่น....................   วนั เดือน ปี เกิด    ..........................   ./  ..........................  ./ ..........................อาย.ุ    .................ปี 

 ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีสามารถติดต่อได)้............................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................................... 

 เบอร์โทรศพัทมื์อถือ............................................................    Line ID ………………………………………….............…  

                อีเมล ์    …………………………………………..........……..  

              โรงเรียน   .................................................................................................................ชั้น   .............................................. 
 เกรดเฉล่ียรวม (ปัจจุบนั)................................................................................................................................................ 
 เกรดเฉล่ียรวมวชิาภาษาองักฤษ(ปัจจุบนั)    ………………........................……............………............……………......... 

 ช่ือผูป้กครอง   ................................................................................................................................................................
 เก่ียวขอ้งเป็น    ..........................................   

                สถานท่ีท างาน    ............................................................................................................................................................. 
       ......................................................................................................................................................................................... 

 เบอร์โทรศพัทมื์อถือ............................................................    Line ID ………………………………………….............… 

        อีเมล ์    …………………………………………..........…….. 

 
ลงช่ือผูส้มคัร............................................................ 

                           (.........................................................) 
 

 

 

หมำยเหต ุ: แนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูส้มคัร 

 

รูปถ่ำย 

บันทกึของเจ้าหน้าที่ 

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

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

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

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

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

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


