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ประวัตบิ ริษัทฯ และความเป็ นมาของโครงการ
บริษัท โกลบอล อินเตอร์คลั เชอรัล เอ็กซ์เชนจ จํากัด ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 เป็ นหนึ่งบริษัทในเครือ จี ไอ อี เอ็ดดูเคชั่น
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเป็ นตัวกลางในการติดต่อประสานงานนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนใน
ประเทศไทย ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน มีความกล้า และกระตือรือร้นที่จะท่องเที่ยวและแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่าน
การเรียนในโรงเรียนที่ตา่ งประเทศและพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ โดยเริ่มจากโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี 2557 ได้ร่ว มมื อ กับ เขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษาต่ า งๆ ในประเทศแคนาดา เพื่ อ เปิ ด โอกาสและเพิ่ ม ช่ อ งทางนัก เรี ย นแลกเปลี่ ย นที่ ใ ช้
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลักในการสื่อสาร และในปี เดียวกัน ได้รว่ มมือกับ Franklin Virtual High School International ประเทศสหรัฐอเมริกา
เปิ ดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อใช้เรียนในกรณีท่ีนกั เรียนแลกเปลี่ยนในระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ต้องการหน่วยกิตเพิ่มสําหรับทําเรื่อง
เรียนจบได้เลยไม่ตอ้ งกลับมาซํา้ ชัน้
ปี 2558 จัดทําโครงการ Double Diploma โดยร่วมมือกับ The MacDuffie School ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี 2559 ได้รว่ มมือกับกลุ่มประเทศต่างๆ ในเครือสหภาพยุโรป และประเทศจีน ประเทศญี่ปนุ่ เพื่อเพิ่มโอกาสให้นกั เรียนได้เรียนรู แ้ ละ
พัฒนาจากการฝึ กใช้ภาษาที่ 3
ปี 2560 เป็ นโครงการแรกที่ได้รว่ มมือกับประเทศอังกฤษ จัดทําโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนแบบเต็มปี
ปี 2562 ร่วมมือกับประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศฟิ นแลนด์ เพื่อเพิ่มช่องทางการรับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนให้มากขึน้
กว่า 19 ปี ที่บ ริษั ทฯ ได้ดาํ เนินการจัดส่งนักเรียนเข้า ร่ว มโครงการแลกเปลี่ ยนวัฒนธรรมในต่า งประเทศ ซึ่งในปี 2565 นักเรียน
แลกเปลี่ยนรุน่ ที่ 20 จะได้รบั การสอบคัดเลือกและสามารถเลือกทุนประเทศได้มากกว่า 10 ประเทศด้วยกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิ ดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสในการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา ตลอดจนได้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม ประเพณี การ
ปรับตัวเข้ากับผูอ้ ่นื การเปิ ดโลกกว้างอย่างแท้จริง ผ่านการพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์และชุมชนที่พกั อาศัย

รายละเอียดโครงการ
1. เยาวชนไทยที่ได้รบั คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน High School ของรัฐบาลในเมือง
ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยนักเรียนจะได้เรียนวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องกับระดับชัน้ ที่เรียนในไทย และมีกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาแนวความคิดจากการเรียนการสอนในแต่ละประเทศนัน้ ๆ
2. เมื่ อ นักเรียนเข้า ร่ว มโครงการจนครบหลัก สูต รสามารถกลับ มาศึก ษาต่อ โดยไม่ ซ า้ํ ชั้น ได้ต ามระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ ก าร
(รายละเอียดสอบถามกับเจ้าหน้าที่)
3. นักเรียนจะได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งได้รบั การคัดเลือกจากสํานักงานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
มีการตรวจสอบมาตรฐานอย่างชัดเจน

คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1. มีอายุระหว่าง 15-18 ปี (อายุเต็ม 15 ปี บริบรู ณ์ก่อนวันเดินทาง)
2. กําลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ ม.3, ม.4, หรือ ม.5 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปี ยอ้ นหลัง ไม่ต่าํ กว่า 2.5
3. มีพืน้ ฐานภาษาอังกฤษและวิชาภาษาอังกฤษในเกรดที่ดี
4. มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ่นื ได้ดี มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง มีสขุ ภาพจิตดี ไม่เป็ นโรคติดต่อ
ร้ายแรงต้องห้าม หรือมีอาการป่ วยภูมิแพ้สตั ว์ เช่น สุนขั หรือแมว

ขั้นตอนการสมัครรับทุนและดําเนินการ
(เริม่ ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน หรือจนกว่าทุนจะหมด)
ขั้นที่ 1 กรอกใบสมัครและข้อมูลเบือ้ งต้น ทาง website www.giethailand.com หรือ Line : @giethailand
หรือติดต่อสมัครด้วยตนเอง ที่สาํ นักงาน GIE อาคาร Thai CC Tower ชัน้ 7 เลขที่ 78 ถนนสาทรใต้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน
ขั้นที่ 2 ชําระเงินค่าสมัครสอบ จํานวน 300 บาท (ติดต่อขอเลขบัญชีกบั โครงการ)
ขั้นที่ 3 สอบข้อเขียน ตามวัน-เวลา ที่โครงการกําหนด โดยนักเรียนที่เข้าสอบจะต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย (ประกาศ
ผลสอบข้อเขียน ทาง website www.giethailand.com)
ขั้นที่ 4 สอบสัมภาษณ์ นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน จะต้องรับการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตามวัน-เวลา ที่โครงการกําหนด
ขั้นที่ 5 ประกาศผลนักเรียนทีม่ ีสิทธิไ์ ด้รับทุน เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทาง website www.giethailand.com
ขั้นที่ 6 ยืนยันสิทธิต์ อบรับทุน ชําระค่าใช้จา่ ยภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
ขั้นที่ 7 ผู้ปกครองลงนามในสัญญา อนุญาตให้ GIE ดําเนินการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
นักเรียนจะได้รบั เอกสาร International Application ไปดําเนินการให้เสร็จเรียบร้อยและส่งคืน GIE
ภายในวันที่กาํ หนด
พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่
1) ผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี เป็ นภาษาอังกฤษ ภายในปี การศึกษานั้น
2) หนังสือรับรองการเป็ นนักเรียน เป็ นภาษาอังกฤษ
3) สําเนา Passport ทีต่ ้องเหลือเวลาอีก 10 เดือน เมื่อสิน้ สุดโครงการ
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของ นักเรียน และผู้ปกครอง
ขั้นที่ 8 GIE จัดส่ง International Application ที่นกั เรียนทําเสร็จแล้ว ไปยังหน่วยงานนักเรียนแลกเปลี่ยนปลายทาง

ขั้นที่ 9 นักเรียนจะทยอยได้รบั HOST FAMILY และโรงเรียนที่จะได้เข้าไปเรียนภายในเดือน พฤศจิกายน จนถึงประมาณต้นเดือน
กันยายน ในปี ถดั ไป ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ความน่าสนใจของข้อมูลนักเรียน ในเอกสาร International Application
ขั้นที่ 10 GIE จะจัดเตรียมตั๋วเครื่องบินและแจ้งราคาให้ผปู้ กครองทราบทันทีท่ีนกั เรียนได้รบั HOST FAMILY และโรงเรียน โดยจะ
พยายามดําเนินการจัดให้นกั เรียนได้เดินทางเป็ นกลุม่
ข้อมูลเพิม่ เติมทีค่ วรทราบ
1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจะต้องร่วมกิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อม ที่ทาง GIE จัดขึน้ ประมาณต้นเดือน
พฤษภาคม ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
2. นักเรียนและผูป้ กครองจะต้องร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง ประมาณเดือนมิถนุ ายน
3. สําหรับนักเรียนชาย ถ้าเป็ น ม.4 ภายในเดือนมิถนุ ายน ให้ติดต่อเข้ามารับจดหมายลาพักการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร หรือหลังจาก
สอบผ่านการคัดเลือกแล้ว
4. ในเดือนพฤษภาคม โรงเรียนเปิ ดเรียน ให้นักเรียนไปโรงเรียนและเรียนหนังสือตามปกติ ต้นเดือนสิงหาคมให้นักเรียนเข้ารับ
จดหมายลาพักการเรียน ที่สาํ นักงาน GIE เพื่อนําไปเสนอกับฝ่ ายวิชาการในการขอลาพักการเรียน
5. เมื่อสิน้ สุดโครงการนักเรียนเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว
5.1 นักเรียนจะได้รบั เกียรติบตั รจากสถาบัน GIE ในวันงานรวมรุ่น Home Coming Day (จะแจ้งวัน เวลา สถานที่ ให้ทราบ)
5.2 ให้นกั เรียนเข้ามารับจดหมายส่งตัวกลับเข้าโรงเรียน ที่สาํ นักงาน GIE

ประเทศปลายทางของโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ น GIE Thailand
ที่

ประเทศ

จํานวนนักเรียนที่รับได้

1 สหรัฐอเมริ กา (United States of America )

60 คน

2 แคนาดา (Canada)

20 คน

3 ประเทศในกลุ่มยุโรป (เยอรมนี, อิตาลี, ฝรั่งเศส, ฟิ นแลนด์ ,เบลเยียม, สเปน)

50 คน

4 นิวซีแลนด์ (New Zealand)

20 คน

5 จีน (China)

10 คน

ค่ าใช้ จ่ายในการเข้ าร่ วมโครงการ

ทุนประเทศ

งวดที่ 1

งวดที่ 4

รวมทั้งสิ้น

ยืนยันสิ ทธิ์รับทุน
78,000บาท

ชําระภายในเดือน
กันยายน 2564

ชําระภายในเดือน
ธันวาคม 2564

ชําระภายในเดือน
มีนาคม 2565

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

170,000

170,000

180,000

598,000 บาท

50,000+28,000

140,000

140,000

140,000

498,000 บาท

(ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด)

สหรัฐอเมริ กา J-1
Public School
สหรัฐอเมริ กา J-1 Extra*
Public School
สหรัฐอเมริ กา F-1
Public School
ประเทศในภาคพื้นยุโรป
Public School
แคนาดา
Public School
นิวซีแลนด์ (3 เทอม)
Public School
จีน (China)
Public School

งวดการชําระเงิน
งวดที่ 2
งวดที่ 3

*หมายเหตุ* การชําระเงินเพือ่ ยืนยันสิทธิร์ ับทุน งวดที่ 1 (78,000 บาท) ให้แบ่งชําระเป็ น 2 ครั้งดังนี้
ครั้งที่ 1 จํานวน 50,000 บาท ชําระภายใน 7 วัน หลังจากประกาศผลสอบแล้ว (เพือ่ จองสิทธิ)์
ครั้งที่ 2 จํานวน 28,000 บาท ชําระภายใน 7 วัน หลังจากชําระครั้งที่ 1 แล้ว (ยืนยันสิทธิส์ มบูรณ์)

*** หากพ้นกําหนดของการชําระงวดที่ 2 ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงินได้ ***

ค่าใช้จ่ายทีผ่ ู้ปกครองต้องสมทบนั้นจะครอบคลุม/ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
* ทุนประเทศสหรัฐอเมริกา
ค่าใช้จ่ายครอบคลุม

ค่าใช้จ่ายไม่ครอบคลุม

1. ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานประเทศสหรัฐอเมริกาในการสรรหา
ครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน

2. ค่าดําเนินการประสานงานและบริหารจัดการข้อมูลนักเรียน
จัดส่งเอกสารต่างๆ ของนักเรียนไปยังสหรัฐอเมริกา

2. ค่าแปลเอกสารในการขออนุมตั วิ ีซา่

3. การให้ความช่วยเหลือและให้คาํ แนะนําแก่นกั เรียนตลอด
ระยะเวลาการเป็ นนักเรียนแลกเปลี่ยนทัง้ ในประเทศไทยและประเทศ
สหรัฐอเมริกา

3. ค่าอาหารกลางวันที่โรงเรียน (อาหารเช้าและเย็น โฮสดูแล)

4. ค่าจัดค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักเรียนและการประชุม
นักเรียน ผูป้ กครอง ก่อนการเดินทาง

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (อย่างน้อยเดือนละ 10,000 บาท)

5. ค่าประกันสุขภาพและอุบตั ิเหตุ

5. ค่าธรรมเนียมการขออนุมตั ิวีซ่า (ชําระให้กบั สถานทูต)

*ทุนประเทศแคนาดา นิวซีแลนด์ ประเทศในภาคพืน้ ยุโรป
ค่าใช้จ่ายครอบคลุม

ค่าใช้จ่ายไม่ครอบคลุม

1. ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานประเทศปลายทางดังกล่าวในการสรรหา
ครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน

2. ค่าดําเนินการประสานงานและบริหารจัดการข้อมูลนักเรียน
จัดส่งเอกสารต่างๆของนักเรียนไปยังประเทศปลายทาง

2. ค่าแปลเอกสารในการขออนุมตั ิวีซา่

3. การให้ความช่วยเหลือและให้คาํ แนะนําแก่นกั เรียนตลอด
ระยะเวลาการเป็ นนักเรียนแลกเปลี่ยนทัง้ ในประเทศต้นทางและ
ประเทศปลายทาง

3. ค่าธรรมเนียมการขออนุมตั ิวีซ่า (ชําระให้กบั สถานทูต)

4. ค่าจัดค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักเรียนและการประชุม
นักเรียน ผูป้ กครองก่อนการเดินทาง

4. ค่าอาหารกลางวันที่โรงเรียน (อาหารเช้าและเย็น โฮสดูแล)

5. ค่าประกันสุขภาพและอุบตั ิเหตุ

5. ค่าใช่จ่ายส่วนตัวอย่างน้อยเดือนละ 10,000 บาท
6. ค่ากิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนปลายทาง (ถ้ามี)
7. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าตําราเรียนและอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัท โกลบอล อินเตอร์คัลเชอรัล เอ็กซ์เชนจ
43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ชน้ั 7 เลขที่ 78 ถ.สาทรใต้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120

รูปถ่าย

โทรศัพท์ 02-675-5899 094-428-2666 065-359-4635
www.giethailand.com

GIE Exchange Student

@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(ปั จจุบนั ) ………………........................……............………............…………….........
ชื่อผูป้ กครอง ................................................................................................................................................................
เกี่ยวข้องเป็ น ..........................................
สถานที่ทาํ งาน .............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................................................ Line ID ………………………………………….............…

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

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

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

หมายเหตุ : แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูส้ มัคร

