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ขอแสดงความยนิด ี 

กับชัน้ปี 2017

ผลการศกึษาหลักสูตรประกาศนียบตัรการศกึษา
นานาชาต ิ(IBDP)
• Lena Scally-Leprevost สอบได้คะแนนสมบรูณ์แบบ (perfect 

score) คือ 45/45 (ผล ATAR 99.95) ซึง่ท�ำให้เธออยูใ่นกลุม่ 
ผู้ ท่ีได้คะแนนสงูสดุ  0.02% ของผู้ส�ำเร็จกำรศกึษำหลกัสตูร IBDP 
ทัว่โลก

• Jack Doughty และ Charlotte Raberger นกัเรียนท่ีสอบได้
คะแนนสงูเป็นอนัดบัสองของหลกัสตูร IBDP สอบได้คะแนน 
44/45 (ผล ATAR 99.85)

• คำ่มธัยฐำนของผล ATAR 95.90 ท�ำให้ 50 % ของนกัเรียนอยู ่
ในกลุม่ผู้ ท่ีได้คะแนนสงูสดุ 4.1% ของประเทศ

• 82% ของนกัเรียนสอบได้ผล ATAR 90.00 หรือสงูกวำ่

• 100% ของนกัเรียนสอบได้ผล ATAR 80.00 หรือสงูกวำ่

ผลการศกึษาหลักสูตรประกาศนียบตัรการศกึษา
วกิตอเรีย (VCE) 
• Liam Baker นกัเรียนท่ีสอบได้คะแนนสงูสดุของหลกัสตูร VCE 

สอบได้ผล  ATAR 98.80 

• Emma Pearson นกัเรียนท่ีสอบได้คะแนนสงูเป็นอนัดบัสอง  
สอบได้ผล ATAR  97.60

• คำ่มธัยฐำนของผล  ATAR  81.50 ท�ำให้ 50 % ของนกัเรียนอยู ่
ในกลุม่ผู้ ท่ีได้คะแนนสงูสดุ 18.5% ของประเทศ

ผลการศกึษารวมหลักสูตร VCE และ IBDP
• คำ่มธัยฐำนของผล ATAR คือ 87.40

• 42% ของนกัเรียนสอบได้ผล  ATAR 90.00 หรือสงูกวำ่

• 70% ของนกัเรียนทัง้หมดสอบได้ผล ATAR 80.00 หรือสงูกวำ่  
ซึง่ท�ำให้นกัเรียนเหลำ่นีอ้ยูใ่นกลุม่ผู้ ท่ีได้คะแนนสงูสดุ 20% ของ
ประเทศ

• 35%  ของคะแนนรำยวิชำของนกัเรียนทัง้หมดสงูกวำ่หรือ 
เทำ่กบั 40  

* นกัเรียนของวิทยาลยัเซนต์ลีโอนาร์ดเลือกเรียนหลกัสูตร VCE หรือ 
IBDP โดยทีน่กัเรียนทีจ่บชัน้ปี 12 (ม.6) จะไดร้บัผลการจดัอนัดบั 
ผลการสอบเขา้สถาบนัอดุมศึกษาของออสเตรเลีย (Australian Tertiary 
Admissions Rank - ATAR) ไม่ว่าจะเลือกเรียนหลกัสูตรใด

นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของหลักสูตร IBDP
Lena Scally-Leprevost 

คะแนน IBDP 45/45 (ผล ATAR 99.95)

Lena ตกัตวงโอกำสท่ีเซนต์ลโีอนำร์ดหยิบย่ืนให้อยำ่ง
เตม็ท่ี ด้วยกำรมีสว่นร่วมในกิจกรรมร่วมหลกัสตูร
หลำยอยำ่ง   หลงัจำกเข้ำเรียนท่ีวิทยำลยัในชัน้ปี 7 
(ม.1) เธอได้เข้ำร่วมกำรโต้วำที ดนตรี และกิจกรรม
กีฬำส ีและในปี 2017 เธอได้รับรำงวลัดยกุแหง่
เอดนิบะระ ในระดบัสเีงิน ในชว่งปีสดุท้ำยของเธอ 

Lena ยงัเป็นโค้ชของทีมเน็ตบอลรุ่นอำยตุ�ำ่กวำ่ 11 ปี ของวิทยำลยัทีม 
หนึง่อีกด้วย   

Lena ประสบควำมส�ำเร็จอยำ่งสงูในชัน้เรียน เธอได้รับรำงวลั  
Full Academic Colours ในชัน้ปี  10, 11 และ 12  (ม. 4-6) นอกจำก
นี ้เธอยงัได้รับรำงวลัรำยสำขำวิชำในวิชำชีววิทยำและคณิตศำสตร์ใน 
ปี 2017 และผลกำรเรียนท่ีดีเดน่ในทกุวิชำท�ำให้เธอได้คะแนนสมบรูณ์
แบบของหลกัสตูร IBDP คือ 45 (ผล ATAR 99.95) ซึง่ท�ำให้เธออยู ่
ในอนัดบัสงูสดุ 0.02% ของผู้ส�ำเร็จกำรศกึษำ IB จำกทัว่โลก

Lena ขอบคณุคณำจำรย์ของเธอส�ำหรับกำรสนบัสนนุและค�ำแนะน�ำของ
พวกเขำตลอดเวลำท่ีเธอเรียนอยูท่ี่วิทยำลยัเซนต์ลโีอนำร์ด และค�ำแนะน�ำ
ท่ีเธอจะให้กบันกัเรียน IB ในอนำคตก็คือ พยำยำมเตรียมพร้อมเสมอ 
เร่ิมคดิถงึเรียงควำมขนำดยำวแตเ่น่ิน ๆ และตัง้ใจเรียนให้หนกัในชัน้ปี 11 
(ม. 5) เพรำะกำรสอบจะครอบคลมุทัง้ชัน้ปี 11 และปี 12 (ม.5 และ ม.6)

Lena ได้รับทนุกำรศกึษำให้ศกึษำด้ำนแพทยศำสตร์ท่ีมหำวิทยำลยัโมนำช

นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของหลักสูตร VCE
Liam Baker 

ผล ATAR 98.80

Liam เข้ำเรียนท่ีวิทยำลยัเซนต์ลโีอนำร์ดในชัน้ปี 7 
(ม. 1 ระหวำ่งเรียนท่ีวิทยำลยัเขำกลำยเป็นนกัเรียน 
ท่ีประสบควำมส�ำเร็จทัง้ในและนอกห้องเรียน 

ไมเ่พียงแต ่Liam จะเป็นสมำชิกท่ีแข็งขนัของทีม
โต้วำทีตลอดระยะเวลำท่ีเรียนอยูเ่ทำ่นัน้ เขำยงัเป็น
ตวัแทนของวิทยำลยัในกำรแขง่ขนักีฬำฮอกกีแ้ละ

วอลเลย์บอลอีกด้วย Liam ประสบควำมส�ำเร็จในโปรแกรมเสริมทำง
วิชำกำรท่ีหลำกหลำย รวมไปถงึกำรแขง่ขนัวิทยำศำสตร์ ICAS,  
กำรแขง่ขนัวิทยำศำสตร์ Rio Tinto Big Science,  กำรแขง่ขนั 
Tournament of the Minds  และกำรแขง่ขนักำรแก้ปัญหำในอนำคต

นอกเหนือไปจำกควำมส�ำเร็จในกิจกรรมร่วมหลกัสตูรแล้ว Liam ยงัได้
ประสบควำมส�ำเร็จอยำ่งดีเย่ียมในห้องเรียนอีกด้วย เขำได้รับรำงวลั Full 
Academic Colours ในชัน้ปี 10, 11 และ 12 (ม. 4- ม.6)  และ 
ได้รับรำงวลัรำยสำขำวิชำในวิชำ วรรณคดี ฟิสกิส์ และวิธีกำรทำง 
คณิตศำสตร์ในชัน้ปี 12 (ม.6) อีกด้วย

Liam ได้ผล ATAR 98.80 ซึง่ท�ำให้เขำอยูใ่นอนัดบัสงูสดุ 1.2% ของ
นกัเรียนทัว่ประเทศ นบัเป็นเคร่ืองพิสจูน์ถงึควำมตัง้ใจเรียนและควำม 
ทุม่เทของเขำตลอดระยะเวลำท่ีเรียนอยูใ่นวิทยำลยั 

Liam จะเรียนตอ่ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ท่ีมหำวิทยำลยัโมนำช 
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นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงเป็นอันดบัสองของ
หลักสูตร IBDP 
Charlotte Raberger and Jack Doughty

Charlotte Raberger  
- คะแนน IBDP 44/45 (ผล ATAR 99.85)

Charlotte เป็นนกัเรียนท่ีประสบควำมส�ำเร็จอยำ่งสงู
โดยสม�ำ่เสมอตลอดระยะเวลำท่ีเธอเรียนอยูท่ี่วิทยำลยั
เซนต์ลโีอนำร์ด เธอมีควำมเป็นเลศิทัง้ในและนอก
ห้องเรียน และจะทุม่เทให้กบัทกุสิง่ท่ีเธอท�ำ นอกเหนือ
ไปจำกกำรเป็นสมำชิกของทีมงำนหลงัเวทีในกำรแสดง

ละครเพลงและละครของระดบัมธัยมปลำยแล้ว Charlotte ยงัเป็นตวัแทน
ของวิทยำลยัในกำรแขง่ขนัเน็ตบอล ทชัฟตุบอล รักบีแ้ละโต้วำทีอีกด้วย.

กำรมีสว่นร่วมในกำรเป็นผู้น�ำในวิทยำลยัของ Charlotte รวมไปถงึกำรเป็น
กรรมกำรนกัเรียนในชัน้ปี10 (ม. 4)  เป็นตวัแทนชัน้ปี 11 (ม. 5)  และได้รับ
เลอืกให้เป็นประธำนกีฬำสใีนชัน้ปี 12 (ม. 6) นอกจำกนีเ้ธอยงัได้รับรำงวลั
ดกุแหง่เอดนิบะระ ในระดบัทองแดง ในปี 2015 อีกด้วย ในปี 2016 เธอได้
รับรำงวลั Kwong Lee Dow Young Scholar จำกมหำวิทยำลยัเมล
เบร์ิน และในปี 2017 เธอได้รับรำงวลัด้ำนศลิปะ Elspeth Bennett  Art 
Prize

ผลกำรเรียนของ Charlotte ก็นำ่ประทบัใจไมแ่พ้กนั นอกจำกจะได้รับ
รำงวลั Academic Full Colours ในชัน้ปี  10, 11 และ 12  (ม. 4- ม.6)  
แล้ว Charlotte ยงัได้รับรำงวลัรำยสำขำวิชำในวิชำภำษำและวรรณคดี
องักฤษ, คณิตศำสตร์, จิตวิทยำและทศันศลิป์ และผลกำรเรียนท่ีดีเดน่ใน 
ทกุวิชำท�ำให้เธอได้คะแนน 44 ในหลกัสตูร IBDP (ผล ATAR 99.85)  
ซึง่ท�ำให้เธออยูใ่นอนัดบัสงูสดุ 1% ของผู้ส�ำเร็จกำรศกึษำ IB จำกทัว่โลก 

Charlotte ได้รับทนุกำรศกึษำให้ศกึษำด้ำนแพทยศำสตร์ท่ี 
มหำวิทยำลยัโมนำช  

Jack Doughty  
- คะแนน IBDP 44/45 (ผล ATAR 99.85) 

Jack เป็นสมำชิกคนส�ำคญัของชมุชนวิทยำลยั 
เซนต์ลโีอนำร์ดตลอดระยะเวลำท่ีเขำเรียนท่ีวิทยำลยั  
หลงัจำกเข้ำเรียนท่ีวิทยำลยัในชัน้ปี 8 (ม. 2) แล้ว เขำก็
มีสว่นร่วมในกิจกรรมหลำกหลำย และกำรมีสว่นร่วมใน
กำรเป็นผู้น�ำในวิทยำลยัของเขำก็ได้รับกำรยอมรับ 

เม่ือเขำได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นประธำนทีมนิวแมนในชัน้ปี 12 (ม. 6) 

ในชัน้ปีท่ี 10, 11 และ 12 (ม. 4 - ม. 6) เขำได้รับรำงวลั  Academic Full 
Colours และในชัน้ปีท่ี 12 (ม. 6) เขำศกึษำวิชำเศรษฐศำสตร์ (ระดบัสงู), 
ภมิูศำสตร์ (ระดบัสงู),  คณิตศำสตร์, ฝร่ังเศสและเคมี และได้รับรำงวลั 
รำยสำขำวิชำในวิชำภำษำและวรรณคดีองักฤษ IB (ระดบัสงู) 

Jack ขอบคณุคณำจำรย์ของเขำทกุทำ่น และค�ำแนะน�ำท่ีเขำจะให้กบั
นกัเรียน IB ในอนำคตก็คือ ให้หำกิจวตัรกำรเรียนท่ีเหมำะสมกบัตนเองมำก
ท่ีสดุให้ได้ และท�ำเรียงควำมขนำดยำวให้เสร็จให้เร็วท่ีสดุเทำ่ท่ีจะเป็นไปได้

Jack แบง่เวลำระหวำ่งกำรเรียนหนกัและกำรมีสว่นร่วมในกิจกรรมร่วม
หลกัสตูรท่ีหลำกหลำยได้อยำ่งสมดลุ และได้รับรำงวลั Full Colours  
ในด้ำนกรีฑำ และรำงวลั Half Colours ในกีฬำฟตุซอลและกำรว่ิงครอสคนั
ทร่ี นอกจำกนี ้เขำยงัเป็นสมำชิกของทีมเซนต์ลโีอนำร์ดท่ีชนะกำรแขง่ขนั
ระดบัชำต ิHillary Challenge อีกด้วย 

Jack ได้รับทนุควำมเป็นเลศิแหง่ชำตแิละจะศกึษำตอ่ด้ำนพำณิยชศำสตร์
มหำวิทยำลยัเมลเบร์ิน   

นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงเป็นอันดบัสองของ
หลักสูตร VCE 

Emma Pearson

ผล ATAR 97.60

Emma เป็นผู้มีสว่นร่วมอยำ่งแข็งขนัในชีวิต
วิทยำลยั จำกกำรมีสว่นร่วมในกำรผลติละครของ
คณะละคร Hart Theatre Company ไปจนถงึ 
ผู้มีสว่นร่วมคนส�ำคญัของโปรแกรมดนตรีของ
วิทยำลยั และสมำชิกท่ีทุม่เทของทีมแอลเลน  
กำรมีสว่นร่วมอยำ่งแข็งขนัของเธอ ท�ำให้ Emma 

ได้เป็นตวัแทนของวิทยำลยัในกำรแขง่ขนัเทนนิสและปิงปอง และได้รับ
รำงวลั Full Colours ในด้ำนดนตรีและ Half Colours ในกำรละคร  
ในปีสดุท้ำยท่ีวิทยำลยั Emma ได้เป็นหวัหน้ำวงดนตรีซมิโฟนีออร์เคสตรำ
และได้รับรำงวลัเหรียญทองส�ำหรับกำรมีสว่นร่วมและควำมส�ำเร็จ 
ท่ีโดดเดน่ของทีมแอลเลน 

นอกเหนือจำกควำมส�ำเร็จในกิจกรรมร่วมหลกัสตูรแล้ว Emma  
ยงัประสบควำมส�ำเร็จอยำ่งสงูในห้องเรียนอีกด้วย เธอเรียนวิชำเคมี, 
องักฤษ, วิธีกำรทำงคณิตศำสตร์, คณิตศำสตร์ระดบัเช่ียวชำญ, พลศกึษำ 
และชีววิทยำ ซึง่เธอเรียนส�ำเร็จในชัน้ปี 11(ม. 5)  และควำมแข็งแกร่ง
ทำงวิชำกำรของเธอท�ำให้เธอได้รับรำงวลัควำมเป็นเลศิทำงวิชำกำรใน 
ชัน้ปี 10 (ม. 4) รำงวลั Full Academic Colours ในชัน้ปี 11 และ 12 
(ม. 5 และ ม. 6 ) และรำงวลัด้ำนวิทยำศำสตร์ Bruce Humphries 
Science Award ในปี 2017  

วิชำโปรดของ Emma คือวิชำเคมีซึง่ชว่ยในกำรเตรียมตวัศกึษำตอ่ด้ำน 
Chemistry ซึง่ได้จดัท�ำขึน้เพ่ือกำรศกึษำด้ำนวิทยำศำสตร์ชีวกำรแพทย์ 
(ระดบัสงูพร้อมเกียรตนิิยม) ท่ีมหำวิทยำลยัโมนำช  
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หลักสูตรการศกึษาของเรา

วิทยำลยัเซนต์ลโีอนำร์ดเปิดสอนทัง้หลกัสตูร VCE และ IBDP  เป็นเส้นทำงสูอ่ดุมศกึษำ

VCE เป็นหลกัสตูรท่ีมีควำมยืดหยุน่โดยมีภำษำองักฤษเป็นวิชำบงัคบัเพียงวิชำเดียว ด้วยเหตนีุ ้นกัเรียนจงึสำมำรถปรับแตง่กำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกบั
ควำมสนใจและเป้ำหมำยในอนำคตของตนได้ โดยกำรเลอืกท่ีจะมีควำมเช่ียวชำญในสำขำวิชำหนึง่วิชำใดโดยเฉพำะ หรือเลอืกวิชำตำ่ง ๆ จำกสำขำวิชำท่ี
หลำกหลำย

ในขณะเดียวกนั IBDP เป็นหลกัสตูรท่ีแสวงหำควำมเปิดกว้ำง นกัเรียนจงึจ�ำเป็นจะต้องเรียนวิชำจำกสำขำตำ่ง ๆ เชน่ วิทยำศำสตร์, คณิตศำสตร์ และ
มนษุยศำสตร์ และภำษำตำ่งประเทศอยำ่งน้อยหนึง่ภำษำ นอกจำกนีน้กัเรียนทกุคนจะต้องเรียนวิชำหลกัสำมวิชำซึง่นกัเรียนจะได้ท�ำกิจกรรมท่ีมุง่เน้นควำม
คดิสร้ำงสรรค์ กำรออกก�ำลงั และกำรบริกำรอีกด้วย ในโลกท่ีเช่ือมตอ่กนัมำกขึน้ทกุขณะ นกัเรียนท่ีส�ำเร็จกำรศกึษำออกไปแล้วไมเ่พียงแตจ่ะต้องแขง่ขนักบั
เพ่ือนนกัเรียนจำกโรงเรียนอ่ืน ๆ ในรัฐวิกตอเรียหรือในออสเตรเลยีเทำ่นัน้ แตจ่ะต้องแขง่ขนักบันกัเรียนทัว่โลกอีกด้วย เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมตระหนกัถงึควำม
แข็งแกร่งทำงวิชำกำรของหลกัสตูร IBDP มหำวิทยำลยัชัน้น�ำของโลกหลำยแหง่จงึให้ผู้ ท่ีส�ำเร็จกำรศกึษำหลกัสตูร IBDP สำมำรถโอนหนว่ยกิตหรือเครดติได้

กำรวิจยัโดยส�ำนกังำนสถิตอิดุมศกึษำ (HESA) ในสหรำชอำณำจกัรได้ศกึษำลกัษณะและแนวโน้มของนกัเรียนหลกัสตูร IBDP ประมำณ 6500 คน เปรียบ
เทียบกบันกัเรียน A-Level และกลุม่นกัเรียนท่ีมีวฒิุกำรศกึษำท่ีคล้ำยกนักลุม่อ่ืน ๆ ในสถำบนัระดบัอดุมศกึษำ กำรวิจยัพบวำ่นกัเรียนหลกัสตูร IBDP มี 
แนวโน้มท่ีจะลงทะเบียนเรียนในสถำบนักำรศกึษำชัน้น�ำ 20 สถำบนั ได้รับปริญญำเกียรตนิิยมหรือรำงวลั ศกึษำตอ่ในระดบัท่ีสงูกวำ่ และได้รับกำรวำ่จ้ำงใน
ต�ำแหนง่ระดบับณัฑิตศกึษำและในอำชีพท่ีได้รับคำ่ตอบแทนสงูกวำ่ (HESA 2011)

วิทยำลยัเซนต์ลโีอนำร์ดเร่ิมเปิดสอนหลกัสตูร IBDP ในปี 1982 ประสบกำรณ์กวำ่ 35 ปีและควำมสมัพนัธ์ท่ีตอ่เน่ืองและแนน่แฟ้นกบัองค์กรประกำศนียบตัร
กำรศกึษำนำนำชำต ิ(International Baccalaureate Organisation) ของเรำท�ำให้มัน่ใจได้วำ่นกัเรียนหลกัสตูร IBDP ของเรำจะได้รับกำรสนบัสนนุและ
กำรเรียนกำรสอนท่ีดีท่ีสดุเทำ่ท่ีจะเป็นไปได้.

มหาวทิยาลัยเป้าหมาย

99.3% ของนกัเรียนท่ีส�ำเร็จกำรศกึษำในปี 2017 และสมคัรผำ่น 
VTAC ได้รับเข้ำศกึษำในรอบแรก

มหำวิทยำลยัโมนำชเป็นมหำวิทยำลยัท่ีนกัเรียนท่ีส�ำเร็จหลกัสตูร VCE  
และ IBDP ของเรำนิยมสมคัรเข้ำศกึษำตอ่มำกท่ีสดุ  โดยคดิเป็น 36% 
ท่ีได้รับเข้ำศกึษำตอ่ท่ีมหำวิทยำลยัโมนำช นกัเรียนจ�ำนวนมำกยงั
สำมำรถสอบเข้ำมหำวิทยำลยัเมลเบร์ิน (24%) และ RMIT (14%) ได้ 

สำขำวิชำท่ีเป็นท่ีนิยมเข้ำศกึษำตอ่มำกท่ีสดุได้แก่พำณิชยศำสตร์ 
(26%), วิทยำศำสตร์ (18%), ศลิปศำสตร์  (12%)  และกำรออกแบบ 
(10%)  นกัเรียนของเรำจ�ำนวนหนึง่จะศกึษำตอ่ในมหำวิทยำลยัตำ่งรัฐ
และตำ่งประเทศ โดยมีผู้ส�ำเร็จกำรศกึษำได้รับกำรตอบรับให้เข้ำศกึษำ
ตอ่ท่ีมหำวิทยำลยัในนิวเซำท์เวลส์, เวสเทิร์นออสเตรเลยี,  
เซำท์ออสเตรเลยี, ควีนส์แลนด์และตำ่งประเทศ

ทนุการศกึษา

นกัเรียนเหลำ่นีไ้ด้รับทนุกำรศกึษำเพ่ือศกึษำตอ่ในปี 2018:

• Philippa Huse – ทนุสตรีในวิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรมศำสตร์ / พำณิชยศำสตร์) มหำวิทยำลยัโมนำช

• Niamh Nolan – ทนุอธิกำรบดี (นิตศิำสตร์/ ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศ)  มหำวิทยำลยับอนด์

• Charlotte Raberger – ทนุควำมเป็นเลศิทำงแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัโมนำช

• Lena Scally-Leprevost – - ทนุควำมส�ำเร็จอนัโดดเดน่ (แพทยศำสตร์) มหำวิทยำลยัโมนำช

• Marko Moutafis – ทนุควำมเป็นเลศิทำงวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัโมนำช

• Moritz Haese – ทนุควำมเป็นเลศิแหง่ชำต ิ(พำณิชยศำสตร์)  จำกมหำวิทยำลยัเมลเบร์ิน

• Maddisson Griffiths – ทนุจดุเร่ิมต้นวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัเมลเบร์ิน

• Inga Steenblock –  ทนุควำมเป็นเลศิแหง่ชำต ิ(ศลิปศำสตร์) จำกมหำวิทยำลยัเมลเบร์ิน

• Jack Doughty – ทนุควำมเป็นเลศิแหง่ชำต ิ(พำณิชยศำสตร์)  จำกมหำวิทยำลยัเมลเบร์ิน

• Sophie Sjostrom – ทนุจดุเร่ิมต้นวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัเมลเบร์ิน

• Oscar Torii – ทนุจดุเร่ิมต้นวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัเมลเบร์ิน

• Christopher Bowman –  ทนุจดุเร่ิมต้นวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัเมลเบร์ิน

• Jessica Martin –  ทนุ Murdoch First (วิทยำศำสตร์) จำกมหำวิทยำลยัเมอร์ดอ็ก

24%  - มหำวิทยำลยั 
 เมลเบร์ิน

14%  - มหำวิทยำลยั  
 RMIT

4%  - มหำวิทยำลยั 
 ดีกิน

5%   -  มหำวิทยำลยั 
 สวินเบร์ิน

14%   - ตำ่งรัฐ 
 ตำ่งประเทศ 
 และอ่ืน ๆ

36%  - มหำวิทยำลยั 
 โมนำช

3%   - มหำวิทยำลยั 
 ลำโทรบ


