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ประวัตบิริษัทฯ และความเป็นมาของโครงการ 

 บรษัิท โกลบอล อินเตอรค์ลัเชอรลั เอ็กซเ์ชนจ จาํกดั ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2546 เป็นหนึ่งบรษัิทในเครือ จี ไอ อี เอ็ดดเูคชั่น 

โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อเป็นตวักลางในการติดต่อประสานงานนกัเรียนเขา้รว่มโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรม เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนใน

ประเทศไทย ที่มีคณุสมบติัครบถว้น มีความกลา้ และกระตือรือรน้ที่จะท่องเที่ยวและแสวงหาประสบการณใ์หม่ ไดแ้ลกเปล่ียนวฒันธรรมผ่าน

การเรยีนในโรงเรยีนที่ตา่งประเทศและพกัอาศยักบัครอบครวัอปุถมัภ ์โดยเริ่มจากโครงการนกัเรยีนแลกเปล่ียนวฒันธรรม ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ปี 2557 ได้ร่วมมือกับเขตพืน้ที่การศึกษาต่างๆ ในประเทศแคนาดา เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มช่องทางนักเรียนแลกเปล่ียนที่ใช้

ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกัในการส่ือสาร และในปีเดียวกนั ไดร้ว่มมือกบั Franklin Virtual High School International ประเทศสหรฐัอเมริกา 

เปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน ์เพื่อใชเ้รียนในกรณีที่นกัเรียนแลกเปล่ียนในระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 6 ตอ้งการหน่วยกิตเพิ่มสาํหรบัทาํเรื่อง

เรยีนจบไดเ้ลยไม่ตอ้งกลบัมาซํา้ชัน้ 

ปี 2558 จดัทาํโครงการ Double Diploma โดยรว่มมือกบั The MacDuffie School ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

ปี 2559 ไดร้ว่มมือกบักลุ่มประเทศต่างๆ ในเครือสหภาพยโุรป และประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อเพิ่มโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูแ้ละ

พฒันาจากการฝึกใชภ้าษาที่ 3  

ปี 2560  เป็นโครงการแรกที่ไดร้ว่มมือกบัประเทศองักฤษ จดัทาํโครงการนกัเรยีนแลกเปล่ียนแบบเต็มปี 

ปี 2562 รว่มมือกบัประเทศนิวซีแลนด ์และประเทศฟินแลนด ์เพื่อเพิ่มช่องทางการรบัทนุนกัเรยีนแลกเปล่ียนใหม้ากขึน้ 

กว่า 19 ปี ที่บริษัทฯ ไดด้าํเนินการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมในต่างประเทศ ซึ่งในปี 2565 นักเรียน

แลกเปล่ียนรุน่ที่ 20 จะไดร้บัการสอบคดัเลือกและสามารถเลือกทนุประเทศไดม้ากกวา่ 10 ประเทศดว้ยกนั 

วัตถุประสงค ์

เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไทยไดมี้โอกาสในการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศจากเจา้ของภาษา ตลอดจนไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรม ประเพณี การ

ปรบัตวัเขา้กบัผูอ้ื่น การเปิดโลกกวา้งอย่างแทจ้รงิ ผ่านการพกัอาศยักบัครอบครวัอปุถมัภแ์ละชมุชนที่พกัอาศยั 

รายละเอียดโครงการ 

1. เยาวชนไทยที่ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการ จะเขา้ศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียน High School ของรฐับาลในเมือง

ตา่งๆ ทั่วประเทศ โดยนกัเรียนจะไดเ้รียนวิชาต่างๆ ที่สอดคลอ้งกบัระดบัชัน้ที่เรียนในไทย และมีกิจกรรมเสรมิสรา้งการเรียนรูแ้ละ

พฒันาแนวความคิดจากการเรยีนการสอนในแตล่ะประเทศนัน้ๆ  

2. เม่ือนักเรียนเข้าร่วมโครงการจนครบหลักสูตรสามารถกลับมาศึกษาต่อโดยไม่ซํา้ชั้นไดต้ามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

(รายละเอียดสอบถามกบัเจา้หนา้ที่) 

3. นักเรียนจะไดพ้ักอาศยักับครอบครวัอุปถัมภ ์ซึ่งไดร้บัการคดัเลือกจากสาํนักงานโครงการนักเรียนแลกเปล่ียนในต่างประเทศ       

มีการตรวจสอบมาตรฐานอย่างชดัเจน 

 

 



 

 

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

              1. มีอายรุะหวา่ง 15-18 ปี (อายเุต็ม 15 ปีบรบิรูณก่์อนวนัเดินทาง)       

2. กาํลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้  ม.3, ม.4, หรอื ม.5 และมีผลการเรยีนเฉล่ีย 3 ปียอ้นหลงั ไม่ตํ่ากว่า 2.5       

3. มีพืน้ฐานภาษาองักฤษและวชิาภาษาองักฤษในเกรดที่ดี  

4. มีความประพฤติดี มีความรบัผิดชอบ และสามารถปรบัตวัเขา้กบัผูอ้ื่นไดดี้ มีสขุภาพรา่งกายแข็งแรง มีสขุภาพจิตดี ไม่เป็นโรคติดตอ่

รา้ยแรงตอ้งหา้ม หรอืมีอาการป่วยภมิูแพส้ตัว ์เช่น สนุขัหรอืแมว 

 

ขั้นตอนการสมัครรับทุนและดาํเนินการ 

(เริม่ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม ถึง กนัยายน หรอืจนกวา่ทนุจะหมด) 

ขั้นที ่1  กรอกใบสมัครและข้อมูลเบือ้งต้น ทาง website  www.giethailand.com หรอื Line : @giethailand  

หรอืติดตอ่สมคัรดว้ยตนเอง ที่สาํนกังาน GIE อาคาร Thai CC Tower ชัน้ 7 เลขที่ 78 ถนนสาทรใต ้พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน สาํเนา

บตัรประจาํตวัประชาชน 

ขั้นที ่2   ชาํระเงนิค่าสมัครสอบ  จาํนวน 300 บาท (ติดตอ่ขอเลขบญัชีกบัโครงการ) 

ขั้นที ่3   สอบข้อเขียน ตามวนั-เวลา ที่โครงการกาํหนด โดยนกัเรยีนที่เขา้สอบจะตอ้งแตง่เครื่องแบบนกัเรยีนใหเ้รยีบรอ้ย (ประกาศ

ผลสอบขอ้เขียน ทาง website  www.giethailand.com) 

ขั้นที ่4 สอบสัมภาษณ ์นกัเรยีนที่สอบผ่านขอ้เขียน จะตอ้งรบัการสอบสมัภาษณจ์ากคณะกรรมการตามวนั-เวลา ที่โครงการกาํหนด 

ขั้นที ่5 ประกาศผลนักเรียนทีม่ีสิทธิไ์ด้รับทุน เขา้รว่มโครงการนกัเรยีนแลกเปล่ียนทาง website  www.giethailand.com 

ขั้นที ่6 ยนืยันสิทธิต์อบรับทุน ชาํระคา่ใชจ้า่ยภายในระยะเวลาที่กาํหนด  

ขั้นที ่7 ผู้ปกครองลงนามในสัญญา อนญุาตให ้GIE ดาํเนินการจดัสง่นกัเรยีนเขา้รว่มโครงการนกัเรยีนแลกเปล่ียน 

            นกัเรยีนจะไดร้บัเอกสาร International Application ไปดาํเนินการใหเ้สรจ็เรยีบรอ้ยและสง่คืน GIE  

ภายในวนัที่กาํหนด 

พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ 

              1) ผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี เป็นภาษาอังกฤษ ภายในปีการศึกษาน้ัน 

             2) หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน เป็นภาษาอังกฤษ                    

              3) สาํเนา Passport ทีต่้องเหลือเวลาอีก 10 เดอืน เมื่อสิน้สุดโครงการ 

                        4) สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน ของ นักเรียน และผู้ปกครอง 

               ขั้นที ่8 GIE จัดส่ง International Application ที่นกัเรียนทาํเสรจ็แลว้ ไปยงัหน่วยงานนกัเรยีนแลกเปล่ียนปลายทาง 

 

 

http://www.giethailand.com/


 

 

 

               ขั้นที ่9  นกัเรยีนจะทยอยไดร้บั HOST FAMILY และโรงเรยีนที่จะไดเ้ขา้ไปเรยีนภายในเดือน พฤศจิกายน จนถึงประมาณตน้เดือน 

กนัยายน ในปีถดัไป ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความน่าสนใจของขอ้มลูนกัเรยีน ในเอกสาร International Application 

            ขั้นที ่10 GIE จะจดัเตรยีมตั๋วเครื่องบินและแจง้ราคาใหผู้ป้กครองทราบทนัทีที่นกัเรียนไดร้บั HOST FAMILY และโรงเรยีน  โดยจะ

พยายามดาํเนินการจดัใหน้กัเรยีนไดเ้ดินทางเป็นกลุม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิทีค่วรทราบ 

               1. นกัเรียนที่เขา้รว่มโครงการนกัเรียนแลกเปล่ียนจะตอ้งรว่มกิจกรรมเขา้ค่ายเตรียมความพรอ้ม ที่ทาง GIE จดัขึน้ ประมาณตน้เดือน 

พฤษภาคม ระยะเวลา 3 วนั 2 คืน (ไม่เสียคา่ใชจ้่าย) 

               2. นกัเรยีนและผูป้กครองจะตอ้งรว่มกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง ประมาณเดือนมิถนุายน 

               3. สาํหรบันกัเรยีนชาย ถา้เป็น ม.4 ภายในเดือนมิถนุายน ใหติ้ดตอ่เขา้มารบัจดหมายลาพกัการเรยีนนกัศกึษาวิชาทหาร หรอืหลงัจาก

สอบผ่านการคดัเลือกแลว้                                           

               4. ในเดือนพฤษภาคม โรงเรียนเปิดเรียน ใหน้ักเรียนไปโรงเรียนและเรียนหนังสือตามปกติ ตน้เดือนสิงหาคมใหน้ักเรียนเขา้รับ

จดหมายลาพกัการเรยีน ที่สาํนกังาน GIE เพื่อนาํไปเสนอกบัฝ่ายวิชาการในการขอลาพกัการเรยีน 

               5. เม่ือสิน้สดุโครงการนกัเรยีนเดินทางกลบัประเทศไทยแลว้ 

                    5.1 นกัเรยีนจะไดร้บัเกียรติบตัรจากสถาบนั GIE ในวันงานรวมรุ่น Home Coming Day (จะแจง้วนั เวลา สถานที่ ใหท้ราบ) 

                    5.2 ใหน้กัเรยีนเขา้มารบัจดหมายสง่ตวักลบัเขา้โรงเรยีน ที่สาํนกังาน GIE              

 

ประเทศปลายทางของโครงการนักเรียนแลกเปลีย่น GIE Thailand 

 

 

 

 

ท่ี ประเทศ จํานวนนักเรียนท่ีรับได้ 

1 สหรัฐอเมริกา (United States of America ) 60 คน 

2 แคนาดา (Canada)  20 คน 

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

4 นิวซีแลนด ์(New Zealand) 20 คน 

5 จีน (China) 10 คน 



 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 

ทุนประเทศ 

งวดการชําระเงิน 

รวมท้ังส้ิน 

งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 งวดท่ี 4 

ยืนยนัสิทธ์ิรับทุน

78,000บาท 
(ภายในระยะเวลาที่กาํหนด) 

ชําระภายในเดือน 

กนัยายน 2564 

ชําระภายในเดือน

ธันวาคม 2564 

ชําระภายในเดือน

มีนาคม 2565 

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 

ประเทศในภาคพ้ืนยโุรป 

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+28,000 170,000 170,000 180,000 598,000 บาท 

จีน (China) 

Public School 
50,000+28,000 140,000 140,000 140,000 498,000 บาท 

 

*หมายเหตุ* การชาํระเงนิเพือ่ยนืยันสิทธิรั์บทนุ งวดที ่1 (78,000 บาท) ใหแ้บ่งชาํระเป็น 2 คร้ังดังนี ้

         ครั้งที ่1 จาํนวน 50,000 บาท ชาํระภายใน 7 วัน หลังจากประกาศผลสอบแล้ว (เพือ่จองสิทธิ)์ 

         ครั้งที ่2 จาํนวน 28,000 บาท ชาํระภายใน 7 วัน หลังจากชาํระครั้งที ่1 แล้ว (ยนืยันสิทธิส์มบูรณ)์ 

*** หากพ้นกาํหนดของการชาํระงวดที ่2 ถอืว่าสละสิทธิ ์ไมส่ามารถคืนเงนิได้ *** 

 

 

 

 

 



 

ค่าใช้จ่ายทีผู้่ปกครองต้องสมทบน้ันจะครอบคลุม/ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ้ 

* ทุนประเทศสหรัฐอเมริกา 

ค่าใช้จ่ายครอบคลุม ค่าใช้จ่ายไมค่รอบคลุม 

1. คา่ใชจ้่ายของหน่วยงานประเทศสหรฐัอเมรกิาในการสรรหา

ครอบครวัอปุถมัภแ์ละโรงเรยีนอปุถมัภ ์

1. คา่ตั๋วเครื่องบิน 

2. คา่ดาํเนินการประสานงานและบรหิารจดัการขอ้มลูนกัเรยีน 

จดัสง่เอกสารตา่งๆ ของนกัเรยีนไปยงัสหรฐัอเมรกิา 

2. คา่แปลเอกสารในการขออนมุติัวีซา่ 

3. การใหค้วามช่วยเหลือและใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรยีนตลอด

ระยะเวลาการเป็นนกัเรยีนแลกเปล่ียนทัง้ในประเทศไทยและประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

3. คา่อาหารกลางวนัที่โรงเรยีน (อาหารเชา้และเย็น โฮสดแูล) 

4. คา่จดัคา่ยกิจกรรมเตรยีมความพรอ้มของนกัเรยีนและการประชมุ

นกัเรยีน ผูป้กครอง ก่อนการเดินทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั (อย่างนอ้ยเดือนละ 10,000 บาท) 

5. คา่ประกนัสขุภาพและอบุติัเหต ุ 5. คา่ธรรมเนียมการขออนมุติัวีซ่า (ชาํระใหก้บัสถานทตู) 

 

*ทุนประเทศแคนาดา นิวซีแลนด ์ประเทศในภาคพืน้ยุโรป 

ค่าใช้จ่ายครอบคลุม ค่าใช้จ่ายไมค่รอบคลุม 

1. คา่ใชจ้่ายของหน่วยงานประเทศปลายทางดงักลา่วในการสรรหา

ครอบครวัอปุถมัภแ์ละโรงเรยีนอปุถมัภ ์
1. คา่ตั๋วเครื่องบิน 

2. คา่ดาํเนินการประสานงานและบรหิารจดัการขอ้มลูนกัเรยีน    

จดัสง่เอกสารตา่งๆของนกัเรยีนไปยงัประเทศปลายทาง 
2. คา่แปลเอกสารในการขออนมุติัวีซา่ 

3. การใหค้วามช่วยเหลือและใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรยีนตลอด

ระยะเวลาการเป็นนกัเรยีนแลกเปล่ียนทัง้ในประเทศตน้ทางและ

ประเทศปลายทาง 

3. คา่ธรรมเนียมการขออนมุติัวีซ่า (ชาํระใหก้บัสถานทตู) 

4. คา่จดัคา่ยกิจกรรมเตรยีมความพรอ้มของนกัเรยีนและการประชมุ

นกัเรยีน ผูป้กครองก่อนการเดินทาง 
4. คา่อาหารกลางวนัที่โรงเรยีน (อาหารเชา้และเย็น โฮสดแูล) 

5. คา่ประกนัสขุภาพและอบุติัเหต ุ 5. คา่ใช่จ่ายสว่นตวัอย่างนอ้ยเดือนละ 10,000 บาท 

  6. คา่กิจกรรมพิเศษที่โรงเรยีนปลายทาง (ถา้มี) 

  7. คา่เครื่องแบบนกัเรยีน คา่ตาํราเรยีนและอื่นๆ (ถา้มี) 

 

 

 



 

 

 

บริษัท โกลบอล อินเตอรคั์ลเชอรัล เอ็กซเ์ชนจ  

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

โทรศัพท ์02-675-5899   094-428-2666  065-359-4635 
 

www.giethailand.com           GIE Exchange Student           @giethailand 

 

 
 

 ทุนประเทศท่ีตอ้งการ 1)............................................2)................................................3)............................................. 

 ช่ือ    ………………………………………………..  นามสกลุ  …………………………………………............…..…....... 

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

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

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

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

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

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

              โรงเรียน   .................................................................................................................ชั้น   .............................................. 

 เกรดเฉล่ียรวม (ปัจจุบนั)................................................................................................................................................ 

 เกรดเฉล่ียรวมวิชาภาษาองักฤษ(ปัจจุบนั)    ………………........................……............………............……………......... 

 ช่ือผูป้กครอง   ................................................................................................................................................................

 เก่ียวขอ้งเป็น    ..........................................   

                สถานท่ีทาํงาน    ............................................................................................................................................................. 

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

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

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

 

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

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

 

 

 

หมายเหต ุ: แนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูส้มคัร 

 

รูปถ่าย 

บันทึกของเจ้าหน้าท่ี 

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

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

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

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

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

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