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ขอแสดงความยินดี
กับชัน้ ปี

2017

ผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษา
นานาชาติ (IBDP)
•

Lena Scally-Leprevost สอบได้ คะแนนสมบูรณ์แบบ (perfect
่
score) คือ 45/45 (ผล ATAR 99.95) ซึง่ ท�ำให้ เธออยูใ่ นกลุม
ผู้ทไี่ ด้ คะแนนสูงสุด 0.02% ของผู้สำ� เร็จการศึกษาหลักสูตร IBDP

ทัว่ โลก
•

Jack Doughty และ Charlotte Raberger นักเรี ยนทีส
่ อบได้
คะแนนสูงเป็ นอันดับสองของหลักสูตร IBDP สอบได้ คะแนน
44/45 (ผล ATAR 99.85)

•

ค่ามัธยฐานของผล ATAR 95.90 ท�ำให้ 50 % ของนักเรียนอยู่
ในกลุม่ ผู้ทไี่ ด้ คะแนนสูงสุด 4.1% ของประเทศ

•

82% ของนักเรี ยนสอบได้ ผล ATAR 90.00 หรื อสูงกว่า

•

100% ของนักเรี ยนสอบได้ ผล ATAR 80.00 หรื อสูงกว่า

นักเรียนที่สอบได้ คะแนนสูงสุดของหลักสูตร IBDP
Lena Scally-Leprevost

คะแนน IBDP 45/45 (ผล ATAR 99.95)
Lena ตักตวงโอกาสทีเ่ ซนต์ลโี อนาร์ ดหยิบยืน
่ ให้ อย่าง
เต็มที่ ด้ วยการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมร่วมหลักสูตร
หลายอย่าง หลังจากเข้ าเรียนทีว่ ทิ ยาลัยในชันปี
้ 7
(ม.1) เธอได้ เข้ าร่วมการโต้ วาที ดนตรี และกิจกรรม
กีฬาสี และในปี 2017 เธอได้ รับรางวัลดยุกแห่ง
เอดินบะระ ในระดับสีเงิน ในช่วงปี สดุ ท้ ายของเธอ
Lena ยังเป็ นโค้ ชของทีมเน็ตบอลรุ่นอายุตำ�่ กว่า 11 ปี ของวิทยาลัยทีม
หนึง่ อีกด้ วย
Lena ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงในชันเรี
้ ยน เธอได้ รับรางวัล
Full Academic Colours ในชันปี
้ 10, 11 และ 12 (ม. 4-6) นอกจาก

นี ้ เธอยังได้ รับรางวัลรายสาขาวิชาในวิชาชีววิทยาและคณิตศาสตร์ ใน
ปี 2017 และผลการเรียนทีด่ เี ด่นในทุกวิชาท�ำให้ เธอได้ คะแนนสมบูรณ์
แบบของหลักสูตร IBDP คือ 45 (ผล ATAR 99.95) ซึง่ ท�ำให้ เธออยู่
ในอันดับสูงสุด 0.02% ของผู้สำ� เร็จการศึกษา IB จากทัว่ โลก

Lena ขอบคุณคณาจารย์ของเธอส�ำหรับการสนับสนุนและค�ำแนะน�ำของ
พวกเขาตลอดเวลาทีเ่ ธอเรียนอยูท่ วี่ ทิ ยาลัยเซนต์ลโี อนาร์ ด และค�ำแนะน�ำ
ทีเ่ ธอจะให้ กบั นักเรียน IB ในอนาคตก็คอื พยายามเตรียมพร้ อมเสมอ
เริ่มคิดถึงเรียงความขนาดยาวแต่เนิน่ ๆ และตังใจเรี
้ ยนให้ หนักในชันปี
้ 11
้ นปี
้ 11 และปี 12 (ม.5 และ ม.6)
(ม. 5) เพราะการสอบจะครอบคลุมทังชั

ผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษา
วิกตอเรีย (VCE)

Lena ได้ รับทุนการศึกษาให้ ศก
ึ ษาด้ านแพทยศาสตร์ ทมี่ หาวิทยาลัยโมนาช

•

นักเรียนที่สอบได้ คะแนนสูงสุดของหลักสูตร VCE

Liam Baker นักเรี ยนทีส
่ อบได้ คะแนนสูงสุดของหลักสูตร VCE
ATAR 98.80

สอบได้ ผล

•

Emma Pearson นักเรี ยนทีส
่ อบได้ คะแนนสูงเป็ นอันดับสอง
สอบได้ ผล ATAR 97.60

•

ค่ามัธยฐานของผล ATAR 81.50 ท�ำให้ 50 % ของนักเรียนอยู่
ในกลุม่ ผู้ทไี่ ด้ คะแนนสูงสุด 18.5% ของประเทศ

ผลการศึกษารวมหลักสูตร VCE และ IBDP
•

ค่ามัธยฐานของผล ATAR คือ 87.40

•

42% ของนักเรี ยนสอบได้ ผล ATAR 90.00 หรื อสูงกว่า

•

70% ของนักเรี ยนทังหมดสอบได้
้
ผล ATAR 80.00 หรือสูงกว่า
ซึง่ ท�ำให้ นกั เรียนเหล่านี ้อยูใ่ นกลุม่ ผู้ทไี่ ด้ คะแนนสูงสุด 20% ของ

ประเทศ

•

35% ของคะแนนรายวิชาของนักเรี ยนทังหมดสู
้
งกว่าหรือ
เท่ากับ 40

* นักเรี ยนของวิทยาลัยเซนต์ลีโอนาร์ ดเลือกเรี ยนหลักสูตร VCE หรื อ
IBDP โดยทีน
่ กั เรี ยนทีจ่ บชัน้ ปี 12 (ม.6) จะได้รบั ผลการจัดอันดับ
ผลการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาของออสเตรเลีย (Australian Tertiary
Admissions Rank - ATAR) ไม่วา่ จะเลือกเรี ยนหลักสูตรใด
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Liam Baker

ผล ATAR 98.80
Liam เข้ าเรียนทีว่ ทิ ยาลัยเซนต์ลโี อนาร์ ดในชันปี
้ 7
(ม. 1 ระหว่างเรียนทีว่ ทิ ยาลัยเขากลายเป็ นนักเรียน
ทีป่ ระสบความส�ำเร็จทังในและนอกห้
้
องเรียน
ไม่เพียงแต่ Liam จะเป็ นสมาชิกทีแ่ ข็งขันของทีม
โต้ วาทีตลอดระยะเวลาทีเ่ รียนอยูเ่ ท่านัน้ เขายังเป็ น
ตัวแทนของวิทยาลัยในการแข่งขันกีฬาฮอกกี ้และ
วอลเลย์บอลอีกด้ วย Liam ประสบความส�ำเร็จในโปรแกรมเสริมทาง
วิชาการทีห่ ลากหลาย รวมไปถึงการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ICAS,
การแข่งขันวิทยาศาสตร์ Rio Tinto Big Science, การแข่งขัน
Tournament of the Minds และการแข่งขันการแก้ ปัญหาในอนาคต
นอกเหนือไปจากความส�ำเร็จในกิจกรรมร่วมหลักสูตรแล้ ว Liam ยังได้
ประสบความส�ำเร็จอย่างดีเยีย่ มในห้ องเรียนอีกด้ วย เขาได้ รับรางวัล Full
้ 10, 11 และ 12 (ม. 4- ม.6) และ
Academic Colours ในชันปี
ได้ รับรางวัลรายสาขาวิชาในวิชา วรรณคดี ฟิ สกิ ส์ และวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ ในชันปี
้ 12 (ม.6) อีกด้ วย
Liam ได้ ผล ATAR 98.80 ซึง่ ท�ำให้ เขาอยูใ่ นอันดับสูงสุด 1.2% ของ

นักเรียนทัว่ ประเทศ นับเป็ นเครื่องพิสจู น์ถงึ ความตังใจเรี
้ ยนและความ
ทุม่ เทของเขาตลอดระยะเวลาทีเ่ รียนอยูใ่ นวิทยาลัย

Liam จะเรี ยนต่อด้ านวิศวกรรมศาสตร์ ทม
ี่ หาวิทยาลัยโมนาช

นักเรียนที่สอบได้ คะแนนสูงเป็ นอันดับสองของ
หลักสูตร IBDP
Charlotte Raberger and Jack Doughty

Charlotte Raberger
- คะแนน IBDP 44/45 (ผล ATAR 99.85)
Charlotte เป็ นนักเรี ยนทีป
่ ระสบความส�ำเร็จอย่างสูง
โดยสม�ำ่ เสมอตลอดระยะเวลาทีเ่ ธอเรียนอยูท่ วี่ ทิ ยาลัย
เซนต์ลโี อนาร์ ด เธอมีความเป็ นเลิศทังในและนอก
้
ห้ องเรียน และจะทุม่ เทให้ กบั ทุกสิง่ ทีเ่ ธอท�ำ นอกเหนือ
ไปจากการเป็ นสมาชิกของทีมงานหลังเวทีในการแสดง
ละครเพลงและละครของระดับมัธยมปลายแล้ ว Charlotte ยังเป็ นตัวแทน
ของวิทยาลัยในการแข่งขันเน็ตบอล ทัชฟุตบอล รักบี ้และโต้ วาทีอกี ด้ วย.

การมีสว่ นร่วมในการเป็ นผู้นำ� ในวิทยาลัยของ Charlotte รวมไปถึงการเป็ น
้ 11 (ม. 5) และได้ รับ
กรรมการนักเรียนในชันปี
้ 10 (ม. 4) เป็ นตัวแทนชันปี
เลือกให้ เป็ นประธานกีฬาสีในชันปี
้ 12 (ม. 6) นอกจากนี ้เธอยังได้ รับรางวัล
ดุกแห่งเอดินบะระ ในระดับทองแดง ในปี 2015 อีกด้ วย ในปี 2016 เธอได้
รับรางวัล Kwong Lee Dow Young Scholar จากมหาวิทยาลัยเมล
เบิร์น และในปี 2017 เธอได้ รับรางวัลด้ านศิลปะ Elspeth Bennett Art
Prize

ผลการเรียนของ Charlotte ก็นา่ ประทับใจไม่แพ้ กนั นอกจากจะได้ รับ
้ 10, 11 และ 12 (ม. 4- ม.6)
รางวัล Academic Full Colours ในชันปี
แล้ ว Charlotte ยังได้ รับรางวัลรายสาขาวิชาในวิชาภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ, คณิตศาสตร์ , จิตวิทยาและทัศนศิลป์ และผลการเรียนทีด่ เี ด่นใน
ทุกวิชาท�ำให้ เธอได้ คะแนน 44 ในหลักสูตร IBDP (ผล ATAR 99.85)
ซึง่ ท�ำให้ เธออยูใ่ นอันดับสูงสุด 1% ของผู้สำ� เร็จการศึกษา IB จากทัว่ โลก
Charlotte ได้ รับทุนการศึกษาให้ ศก
ึ ษาด้ านแพทยศาสตร์ ที่

มหาวิทยาลัยโมนาช

นักเรียนที่สอบได้ คะแนนสูงเป็ นอันดับสองของ
หลักสูตร VCE
Emma Pearson

ผล ATAR 97.60
ี ว่ นร่วมอย่างแข็งขันในชีวติ
Emma เป็ นผู้มส
วิทยาลัย จากการมีสว่ นร่วมในการผลิตละครของ
คณะละคร Hart Theatre Company ไปจนถึง
ผู้มสี ว่ นร่วมคนส�ำคัญของโปรแกรมดนตรีของ
วิทยาลัย และสมาชิกทีท่ มุ่ เทของทีมแอลเลน
การมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันของเธอ ท�ำให้ Emma
ได้ เป็ นตัวแทนของวิทยาลัยในการแข่งขันเทนนิสและปิ งปอง และได้ รับ
รางวัล Full Colours ในด้ านดนตรีและ Half Colours ในการละคร
ในปี สดุ ท้ ายทีว่ ทิ ยาลัย Emma ได้ เป็ นหัวหน้ าวงดนตรีซมิ โฟนีออร์ เคสตรา
และได้ รับรางวัลเหรียญทองส�ำหรับการมีสว่ นร่วมและความส�ำเร็จ
ทีโ่ ดดเด่นของทีมแอลเลน
นอกเหนือจากความส�ำเร็จในกิจกรรมร่วมหลักสูตรแล้ ว Emma
ยังประสบความส�ำเร็จอย่างสูงในห้ องเรียนอีกด้ วย เธอเรียนวิชาเคมี,
อังกฤษ, วิธีการทางคณิตศาสตร์ , คณิตศาสตร์ ระดับเชีย่ วชาญ, พลศึกษา
และชีววิทยา ซึง่ เธอเรียนส�ำเร็จในชันปี
้ 11(ม. 5) และความแข็งแกร่ง
ทางวิชาการของเธอท�ำให้ เธอได้ รับรางวัลความเป็ นเลิศทางวิชาการใน
้ 11 และ 12
ชันปี
้ 10 (ม. 4) รางวัล Full Academic Colours ในชันปี
(ม. 5 และ ม. 6 ) และรางวัลด้ านวิทยาศาสตร์ Bruce Humphries
Science Award ในปี 2017
วิชาโปรดของ Emma คือวิชาเคมีซงึ่ ช่วยในการเตรียมตัวศึกษาต่อด้ าน
Chemistry ซึง่ ได้ จด
ั ท�ำขึ ้นเพือ่ การศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์ ชวี การแพทย์
(ระดับสูงพร้ อมเกียรตินยิ ม) ทีม่ หาวิทยาลัยโมนาช

Jack Doughty
- คะแนน IBDP 44/45 (ผล ATAR 99.85)
Jack เป็ นสมาชิกคนส�ำคัญของชุมชนวิทยาลัย

เซนต์ลโี อนาร์ดตลอดระยะเวลาทีเ่ ขาเรียนทีว่ ทิ ยาลัย
หลังจากเข้ าเรียนทีว่ ทิ ยาลัยในชันปี
้ 8 (ม. 2) แล้ ว เขาก็
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมหลากหลาย และการมีสว่ นร่วมใน
การเป็ นผู้นำ� ในวิทยาลัยของเขาก็ได้ รบั การยอมรับ
เมือ่ เขาได้ รบั แต่งตังให้
้ เป็ นประธานทีมนิวแมนในชันปี
้ 12 (ม. 6)
ในชันปี
้ ที่ 10, 11 และ 12 (ม. 4 - ม. 6) เขาได้ รับรางวัล Academic Full
้ ที่ 12 (ม. 6) เขาศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ระดับสูง),
Colours และในชันปี
ภูมศิ าสตร์ (ระดับสูง), คณิตศาสตร์ , ฝรั่งเศสและเคมี และได้ รับรางวัล
รายสาขาวิชาในวิชาภาษาและวรรณคดีองั กฤษ IB (ระดับสูง)

Jack ขอบคุณคณาจารย์ของเขาทุกท่าน และค�ำแนะน�ำทีเ่ ขาจะให้ กบ
ั
นักเรียน IB ในอนาคตก็คอื ให้ หากิจวัตรการเรียนทีเ่ หมาะสมกับตนเองมาก
ทีส่ ดุ ให้ ได้ และท�ำเรียงความขนาดยาวให้ เสร็จให้ เร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
Jack แบ่งเวลาระหว่างการเรี ยนหนักและการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมร่วม
หลักสูตรทีห่ ลากหลายได้ อย่างสมดุล และได้ รับรางวัล Full Colours
ในด้ านกรีฑา และรางวัล Half Colours ในกีฬาฟุตซอลและการวิง่ ครอสคัน

ทรี่ นอกจากนี ้ เขายังเป็ นสมาชิกของทีมเซนต์ลโี อนาร์ ดทีช่ นะการแข่งขัน
ระดับชาติ Hillary Challenge อีกด้ วย

Jack ได้ รับทุนความเป็ นเลิศแห่งชาติและจะศึกษาต่อด้ านพาณิยชศาสตร์

มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น
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หลักสูตรการศึกษาของเรา
วิทยาลัยเซนต์ลโี อนาร์ ดเปิ ดสอนทังหลั
้ กสูตร VCE และ IBDP เป็ นเส้ นทางสูอ่ ดุ มศึกษา
VCE เป็ นหลักสูตรทีม
่ คี วามยืดหยุน่ โดยมีภาษาอังกฤษเป็ นวิชาบังคับเพียงวิชาเดียว ด้ วยเหตุนี ้ นักเรียนจึงสามารถปรับแต่งการเรียนการสอนให้ สอดคล้ องกับ

ความสนใจและเป้าหมายในอนาคตของตนได้ โดยการเลือกทีจ่ ะมีความเชีย่ วชาญในสาขาวิชาหนึง่ วิชาใดโดยเฉพาะ หรือเลือกวิชาต่าง ๆ จากสาขาวิชาที่
หลากหลาย

ในขณะเดียวกัน IBDP เป็ นหลักสูตรทีแ่ สวงหาความเปิ ดกว้ าง นักเรียนจึงจ�ำเป็ นจะต้ องเรียนวิชาจากสาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ และภาษาต่างประเทศอย่างน้ อยหนึง่ ภาษา นอกจากนี ้นักเรียนทุกคนจะต้ องเรียนวิชาหลักสามวิชาซึง่ นักเรียนจะได้ ทำ� กิจกรรมทีม่ งุ่ เน้ นความ
คิดสร้ างสรรค์ การออกก�ำลัง และการบริการอีกด้ วย ในโลกทีเ่ ชือ่ มต่อกันมากขึ ้นทุกขณะ นักเรียนทีส่ ำ� เร็จการศึกษาออกไปแล้ วไม่เพียงแต่จะต้ องแข่งขันกับ
เพือ่ นนักเรียนจากโรงเรียนอืน่ ๆ ในรัฐวิกตอเรียหรือในออสเตรเลียเท่านัน้ แต่จะต้ องแข่งขันกับนักเรียนทัว่ โลกอีกด้ วย เพือ่ เป็ นการแสดงความตระหนักถึงความ
้ ำของโลกหลายแห่งจึงให้ ผ้ ทู สี่ ำ� เร็จการศึกษาหลักสูตร IBDP สามารถโอนหน่วยกิตหรือเครดิตได้
แข็งแกร่งทางวิชาการของหลักสูตร IBDP มหาวิทยาลัยชันน�
การวิจยั โดยส�ำนักงานสถิตอิ ดุ มศึกษา (HESA) ในสหราชอาณาจักรได้ ศกึ ษาลักษณะและแนวโน้ มของนักเรียนหลักสูตร IBDP ประมาณ 6500 คน เปรียบ
ุ กิ ารศึกษาทีค่ ล้ ายกันกลุม่ อืน่ ๆ ในสถาบันระดับอุดมศึกษา การวิจยั พบว่านักเรียนหลักสูตร IBDP มี
เทียบกับนักเรียน A-Level และกลุม่ นักเรียนทีม่ วี ฒ
แนวโน้ มทีจ่ ะลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาชันน�
้ ำ 20 สถาบัน ได้ รับปริญญาเกียรตินยิ มหรือรางวัล ศึกษาต่อในระดับทีส่ งู กว่า และได้ รับการว่าจ้ างใน
ต�ำแหน่งระดับบัณฑิตศึกษาและในอาชีพทีไ่ ด้ รับค่าตอบแทนสูงกว่า (HESA 2011)
วิทยาลัยเซนต์ลโี อนาร์ ดเริ่มเปิ ดสอนหลักสูตร IBDP ในปี 1982 ประสบการณ์กว่า 35 ปี และความสัมพันธ์ทตี่ อ่ เนือ่ งและแน่นแฟ้นกับองค์กรประกาศนียบัตร
การศึกษานานาชาติ (International Baccalaureate Organisation) ของเราท�ำให้ มนั่ ใจได้ วา่ นักเรียนหลักสูตร IBDP ของเราจะได้ รับการสนับสนุนและ
การเรียนการสอนทีด่ ที ส่ี ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ .

มหาวิทยาลัยเป้าหมาย

14% -

99.3% ของนักเรียนทีส่ ำ� เร็จการศึกษาในปี 2017 และสมัครผ่าน
VTAC ได้ รับเข้ าศึกษาในรอบแรก

มหาวิทยาลัยโมนาชเป็ นมหาวิทยาลัยทีน่ กั เรียนทีส่ ำ� เร็จหลักสูตร VCE
และ IBDP ของเรานิยมสมัครเข้ าศึกษาต่อมากทีส่ ดุ โดยคิดเป็ น 36%
ทีไ่ ด้ รับเข้ าศึกษาต่อทีม่ หาวิทยาลัยโมนาช นักเรียนจ�ำนวนมากยัง
สามารถสอบเข้ ามหาวิทยาลัยเมลเบิร์น (24%) และ RMIT (14%) ได้

ต่างรัฐ
ต่างประเทศ
และอืน่ ๆ

- มหาวิทยาลัย
ลาโทรบ
4% - มหาวิทยาลัย
ดีกนิ
- มหาวิทยาลัย
สวินเบิร์น
3%

5%

สาขาวิชาทีเ่ ป็ นทีน่ ยิ มเข้ าศึกษาต่อมากทีส่ ดุ ได้ แก่พาณิชยศาสตร์
(26%), วิทยาศาสตร์ (18%), ศิลปศาสตร์ (12%) และการออกแบบ
(10%) นักเรี ยนของเราจ�ำนวนหนึง่ จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างรัฐ
และต่างประเทศ โดยมีผ้ สู ำ� เร็จการศึกษาได้ รับการตอบรับให้ เข้ าศึกษา
ต่อทีม่ หาวิทยาลัยในนิวเซาท์เวลส์, เวสเทิร์นออสเตรเลีย,
เซาท์ออสเตรเลีย, ควีนส์แลนด์และต่างประเทศ

36%

- มหาวิทยาลัย

โมนาช

14%

- มหาวิทยาลัย
RMIT

24%

- มหาวิทยาลัย

เมลเบิร์น

ทุนการศึกษา
นักเรียนเหล่านี ้ได้ รับทุนการศึกษาเพือ่ ศึกษาต่อในปี 2018:
•

Philippa Huse – ทุนสตรี ในวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ / พาณิชยศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยโมนาช

•

Niamh Nolan – ทุนอธิการบดี (นิตศ
ิ าสตร์ / ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

•

Charlotte Raberger – ทุนความเป็ นเลิศทางแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโมนาช

•

Lena Scally-Leprevost – - ทุนความส�ำเร็จอันโดดเด่น (แพทยศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยโมนาช

•

Marko Moutafis – ทุนความเป็ นเลิศทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโมนาช

•

Moritz Haese – ทุนความเป็ นเลิศแห่งชาติ (พาณิชยศาสตร์ )

•

Maddisson Griffiths – ทุนจุดเริ่มต้ นวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

•

Inga Steenblock –

•

Jack Doughty – ทุนความเป็ นเลิศแห่งชาติ (พาณิชยศาสตร์ )

•

Sophie Sjostrom – ทุนจุดเริ่มต้ นวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

•

Oscar Torii – ทุนจุดเริ่มต้ นวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

•

Christopher Bowman –

•

Jessica Martin –

มหาวิทยาลัยบอนด์

จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

ทุนความเป็ นเลิศแห่งชาติ (ศิลปศาสตร์ ) จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น
จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

ทุนจุดเริ่มต้ นวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

ทุน Murdoch First (วิทยาศาสตร์ ) จากมหาวิทยาลัยเมอร์ ดอ็ ก
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