
සම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

541 R.G. ika;=,a ksïfk;a rkafoksh
542 I.M. Ndkql fk;añK nKavdr
543 R.D. fu;=ks u,skaid O¾ufiak
544 ;sI.s rùcd lrkaf.dv
545 R.G. Èfk;ard fk;akq,s 
546 isyia hisre ,shk.=Kj¾Ok 
547 J.A biq, rfhdaka chfldä 
548 W.M fka;sks fj;=ïhd úfÊiqkaor 
549 G. ysrec ÈkqÈl .Slshkf.a  
550 R.M. ;re,a oïúÿ pkaøisß
552 lúre fk;aul rdcuqKs
553 H.M. ukq;aó ákdhd
554 T.G. fikql ysu;a fidauisß 
555 D. p;+m wkqyia tud,a oikdhl 
557 G.D. pú`ÿ iyia chj¾Ok
558 K.V.D. fikq,s Èkdrd
559 S.A. f;õiia kÈ;H ikaoka.sß
560 ihq,a ksïfk;a jks.isxy
427 iú;s fhikaid nKavdr
449 W. ðyxi b`ÿjÍ
481 E.G. fifkdaoa iiaks`ÿ

සම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් සමත් වූ දරුවන් සඳහා ඇතුළත්වීයම් ගාසත්ු යගවීයම් අවසන් දිනය - 23/07/2022

සත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාලය.

 සම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් සමත් වූ දරුවන්යේ නාමයේඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූලි 01 - ප.ව.1.30 

දරුවායේ නම



වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

561 H.A. fu;drd foõ,sks
562 M.A. fu;air fokqjka ;s,lr;ak 
563 N.A. ;fIaka lú`ÿ ksYaYxl 
564 K.K. ;sir rfoõ úfÊisxy 
566 K.G. fvks;a fh;añl f*dkafiald 
568 ikqla iúksÿ f;kakfldaka
569 W.A. fu;=ñ i`o.s;a .sykai
570 P.A. fikqñ rka,sks
571 foydka nd;sl ú;dkf.a 
572 R.A. ,s;sl fhdkd,a rKisxy
573 D.D. kú`ÿ kiañ; oï.ïm, 
574 H. oyï.s is;=ïid f,dais¿ks y;risxy 
575 H. fjdkd,a ldúx.
579 rùYa l,amsl fldäisxy 
580 W.T.D. f;kq, lsfõka

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 26/07/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

420 T.H.M. ikdhd ñkqÈ fyar;a යප.ල. 8.30

578 D.M. Èkd§ fikq,ahd wurfialr යප.ල. 8.35

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

එම වම්මුඛ පරීක්ණය පිලිබදල ලැඩි විවත්ර වාකච්ඡා කිරීමට ජූලි මව 08ලන සිකුරාදා  දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් වමඟ 

පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉල්ා සිටිමි.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයල්ඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූලි 04 - ප.ල.1.30 

දරුලායේ නම

සුයම්ධ් විදයායේ පෂමුලන යරේණියට දරුලන් ඇතුෂත් කරගැනීයම් වම්මුඛ පරීක්ණය වදශා වශභාගී වූ ඔබට මම  පෂමුල 

වත්ූතිලන්ත යලමි.



වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

581 M.A. Èkq,s f;ayikd uqKisxy
582 E.D. iúkq ÿ,aks;a tÈßisxy
583 ,s;=, f;õiia u,,af.dv
587 I.D. äkq,s fikq,ahd fm%aur;ak 
588 fka;l hqúka úrlafldä
591 K.H.A. Tfk<s l=,;=x.
592 S. mykaÈ oïird uOqixl
593 P.A. Èid;añ fiyiakd ikskaÈ
594 K.G. foiÈ foõydrd pkqisß
595 A. rÈkq lsfõka
596 M.M. ikq. fu;air udrisxy
598 A.L. yidrd f,õñKS

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 27/07/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

585 B.L. refIaka ÿ,añK nd,iQßh යප.ල. 8.40

597 K.A. ;;ais¿ oïmyk යප.ල. 8.45

599 E.R. Tlsk ,laúka talkdhl යප.ල. 8.50

600 K.W. fikqÈ Èfk;ahd úl%udrÉÑ යප.ල. 8.55

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයේඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූලි 05 - ප.ල.1.30 

දරුලායේ නම

සුයම්ධ් විදයායේ පෂමුලන යරේණියට දරුලන් ඇතුෂත් කරගැනීයම් වම්මුඛ පරීක්ණය වදශා වශභාගී වූ ඔබට මම  පෂමුල 

වත්ූතිලන්ත යලමි.

එම වම්මුඛ පරීක්ණය පිලිබදල ලැඩි විවත්ර වාකච්ඡා කිරීමට ජූලි මව 08ලන සිකුරාදා  දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් වමඟ 

පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉේා සිටිමි.



වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

602 ifikaHd ìfkda,s ñkdr
605 W.W.A. iiaks ihxð úl%uisxy 
607 M.K. fikqls frykaid .=Kj¾Ok
608 E.A. ,shdkd yxi§ tÈßisxy
610 M.M. ,yka Ndkqc 
611 M. mykaÈ Yfjkaid ;s,lr;ak 
612 B.R. lùId fIkq,s
613 S.M. p;=ks foykaid isßj¾Ok
618 R.A. fu;aiqú iy;akd
619 A.H.M. ñkql ukaodr wfír;ak 

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 28/07/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

399 M.L. fikals;a f;akql යප.ල. 8.30

601 M.D. fkfjdka ika;=,a fmf¾rd යප.ල. 8.35

603 P.B. fhkq,a fk;añr යප.ල. 8.40

604 W.K. ñkdhd úl%udrÉÑ යප.ල. 8.45

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

එම වම්මුඛ පරීක්ණය පිලිබදල ලැඩි විවත්ර වාකච්ඡා කිරීමට ජූලි මව 15ලන සිකුරාදා  දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් වමඟ 

පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉල්ා සිටිමි.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයල්ඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූලි 06 - ප.ල.1.30 

දරුලායේ නම

සුයම්ධ් විදයායේ පෂමුලන යරේණියට දරුලන් ඇතුෂත් කරගැනීයම් වම්මුඛ පරීක්ණය වදශා වශභාගී වූ ඔබට මම  පෂමුල 

වත්ූතිලන්ත යලමි.



සම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

622 .fkaIka v¾Iska 
623 iqyiakd ñfy<s úchl=ud¾
624 I.R.M. rkq,ahd ikqcs rdcmlaI
625 Y.N. flhs,s wflakahd chNdyq
627 ihdrd bukaÈ uqKisxy
628 N.P. bkqÈ Èid.S khskdkdhl 
629 L.T.R. is;sc ukyr ;Uq.,
632 B.A. ,laks; fpkdka
634 T.M. wNsks;s ,sh.s ,sykaid 
635 H. yi/,a fnda.yj;a;
638 H.G.D. Èh;a Wodlr chj¾Ok 
639 fihkaid flañ rKisxy
640 J.V. ifhdaka fhkaÈi rdcr;ak
515 ñkq,s pu;ald boaou,af.dv 
519 L.W.P. ysrec ;sfõka f,dl=ú;dk
231 W. fk;=c fkïis;
237 R.M. fikqß wfhdaOHd

240 M.V. fiyia ixl,am

සම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් සමත් වූ දරුවන් සඳහා ඇතුළත්වීයම් ගාසත්ු යගවීයම් අවසන් දිනය - 29/07/2022

සත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාලය.

 සම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් සමත් වූ දරුවන්යේ නාමයේඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූලි 07 - ප.ව.1.30 

දරුවායේ නම



සම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

641 W.A. ;sfõka iiaks`ÿ úch,;a
642 P.K. iiañ ik,ahd rKisxy
643 W.A. hqúre fiy;a fiaks, úl%uisxy 
644 E.G. wlsÿ fïkqc
646 M. mniÍ .Sk§ u,a,jwdrÉÑ
647 K.A.A. äkqls tyiakd úfÊfialr 
648 M. äkq, f.ydIa pkqÈ;a 
649 H.G. fudkdYd pfudaÈ .=Kfialr 
650 W.M. fhdñkald ,siß úfÊisxy
652 S.N.M. fiyia ysßúkao fiauisxy
653 K.A. ksi`È ikq,Hd fldä;=jlal= 
654 L.A. úyia fyair ,shkwdrÉÑ
655 rÈka rkañ;a oykdhl 
657 W.A. f;kql ysreka wnh.=Kj¾ok 
658 E.A. rkq,a ñkaÈkq BYajr wdrÉÑ
659 K.D. wkqÈ mykahd chfialr
660 H.D. ðkql bkair chj¾Ok 
509 D.K friS laf,hd¾ fikúr;ak 

සම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් සමත් වූ දරුවන් සඳහා ඇතුළත්වීයම් ගාසත්ු යගවීයම් අවසන් දිනය - 30/07/2022

සත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාලය.

 සම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් සමත් වූ දරුවන්යේ නාමයේඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූලි 08 - ප.ව.1.30 

දරුවායේ නම



වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

661 W.P. reydka hdkq, úrlafldä

662 E.G. fiyia oïÈõ

664 S.M. bkqÈ ,jkahd 

666 B. Tls; fiyia fmf¾rd

667 D. kqrka§ fik,ahd oikdhl 

671 K.G. Èks;s úÿñKs chj¾Ok

672 kúc iudÈ;a l¨myk

673 B.L. ;skq,s wkaidrd l=udrisß

674 J.A. múre úÿkl ch,;a

675 R.M. kúc iudÈ;a r;akdhl

676 H.A.G. ,skd§ ,sh;aud

677 K.D. äfyaka ksïfkdaoa wdßhr;ak 

678 K. ;sfõka rls;ahq.

679 M. ú;=ka ksïkl lreKdr;ak 

680 R.D. fikq,a ifiaka rfKysmqr 

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 02/08/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

436 W.V. ÿ,s; යප.ල. 8.50

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයේඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූලි 11 - ප.ල.1.30 

දරුලායේ නම

සුයම්ධ් විදයායේ පෂමුලන යරේණියට දරුලන් ඇතුෂත් කරගැනීයම් වම්මුඛ පරීක්ණය වදශා වශභාගී වූ ඔබට මම  පෂමුල 

වත්ූතිලන්ත යලමි.

එම වම්මුඛ පරීක්ණය පිලිබදල ලැඩි විවත්ර වාකච්ඡා කිරීමට ජූලි මව 15ලන සිකුරාදා  දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් වමඟ 

පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉේා සිටිමි.



වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

478 A.H. úkaä Okdrd o is,ajd
681 S.P. hqkd,a fk;ai`o iqoisxy
684 G.A. fiy`ÿ i;ais¿ .ï,;a
686 D.P. ks;ska iqmyka ukqm%sh
690 ikq,ahd ßi,s jdßhmafmreu
693 D.T.A. ks;ska fciañr osidkdhl 
694 K.A. ÿ,sk fyi`ÿ flïir
695 S.S.N.M. mQ¾ñ; ñka;=, wfír;ak 
696 A.D. fvhdkd ÈkqiÍ rx. ohd,a
698 R.M.A. ;ßkaid i;areù rK;=x.

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 03/08/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

437 W.G. bi,s oyïid wfír;ak යප.ල. 8.30

683 H.A. fikdß fh,skaid m%sho¾Yk යප.ල. 8.35

692 D.T.A. ks;sIa p;=ksc osidkdhl යප.ල. 8.40

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයේඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූලි 12 - ප.ල.1.30 

දරුලායේ නම

සුයම්ධ් විදයායේ පෂමුලන යරේණියට දරුලන් ඇතුෂත් කරගැනීයම් වම්මුඛ පරීක්ණය වදශා වශභාගී වූ ඔබට මම  පෂමුල 

වත්ූතිලන්ත යලමි.

එම වම්මුඛ පරීක්ණය පිලිබදල ලැඩි විවත්ර වාකච්ඡා කිරීමට ජූලි මව 22ලන සිකුරාදා  දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් වමඟ 

පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉේා සිටිමි.



සම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

702 A.M. yi`È wNsïid wfífldaka
703 D. f;yia flakqc
705 E.A. ihqkaIs fk;=,ahd
707 S.H fjkq;a flaIõ lreKdr;ak
708 R.P. hisre fifkdaka rdcmlaI
710 hq;sl fndafu;a úchr;ak 
711 M. fii,s m%Ndú m;srK
712 úyre;a wNskqoaO iqoisxy
715 K.P. fiks;a wdf,dal ksu,fiak 
716 K.G. l=i,s ÈkdÈ nKavdr
718 D.A.A. ukql ìukaÈõ wfífialr
720 R.W. ñkq,s ;ßkaHd
247 P.A. hi.s wudhd
603 P.B. fhkq,a fk;añr
69 K. lsfhdka pkaÈ,a
21 S. දනුජ සසම්ින සපුතන්ත්රී

288 සනායා ඔනනෂි මානික්කරත්න 

54 H.A. මනනෝලී අනයෝධ්යා නපනේරා 

සම්මුඛ පරීක්ෂණනයන් සමත් වූ දරුලන් සඳහා ඇතුළත්වීනම් ගාසත්ු නගවීනම් අලසන් දිනය - 04/08/2022

සත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුනම්ධ් විදයාය.

 සම්මුඛ පරීක්ෂණනයන් සමත් වූ දරුලන්නේ නාමනේඛනය 1 නරේණිය - 2023

2022 ජූලි 14 - ප.ල.1.30 

දරුලානේ නම



වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

606 J.A. wflaka j;ais¿ äf,aIa chfldä
723 fikqls ish;aud fikr;a oykdhl 
724 D.G. fojdka f,dai;a .=Kj¾Ok
726 M.H. i;sr i;aisÿ
727 D.A. fodú`ÿ ñysuq;= chfialr 
729 B.M. nq;aio rfhdka Èidkdhl
731 U.A. fk;=ï§ ñykaid fmf¾rd
732 N.W.W.V. iykaid mshñKs 
733 U.A. fikq, fk;aúÿ 
734 S.A. ßisÿ .s;air iur;=x.
735 K.K. iisre foõ;sia wurisxy
736 K. Wúÿ úydka ;dUq., 
737 T.M. kS¨;am,d ;si.s oyïid f;kakfldaka 
738 N. wdê;H u,a,jwdrÉÑ
739 G.A. Woïid whqls .fkafm, 
740 U.K. Èiï hqjkaid Wvfoksh 

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 05/08/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

722 V.A. fk;drd ksïkdÈ යප.ල. 8.45

725 K.G. kfoõ yxic යප.ල. 8.50

728 P.G. fgkqls kkaúÿ m,af,j;a; යප.ල. 8.55

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයේඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූලි 15 - ප.ල.1.30 

දරුලායේ නම

සුයම්ධ් විදයායේ පෂමුලන යරේණියට දරුලන් ඇතුෂත් කරගැනීයම් වම්මුඛ පරීක්ණය වදශා වශභාගී වූ ඔබට මම  පෂමුල 

වත්ූතිලන්ත යලමි.

එම වම්මුඛ පරීක්ණය පිලිබදල ලැඩි විවත්ර වාකච්ඡා කිරීමට ජූලි මව 22ලන සිකුරාදා  දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් වමඟ 

පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉේා සිටිමි.



වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

614 K.D. fi;sl ysreka fnda.yj;a;
746 L. f;úÿ fikq, fl;añka fmf¾rd
748 H.P. wlaIK W;=ú f;õis;=
752 P. Wÿ,s tkdrd odnf¾
754 K.A. f,idka rñ;= rka§¾
755 P. Wfoaka fydrÈ., 
756 R. rkq. wNsuka rkafk;a;s 
757 K. hqykay chiqkaor 
760 M. fu;=,s fYudhd fukaÈks

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 08/08/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

750 S.A.D. fyi,a iÑ;% Èidkdhl යප.ල. 9.00

751 B.A.D. fhkq,a ixÈkq fmf¾rd යප.ල. 9.05

753 I.D. fpkqó ksfõ;d chfldä යප.ල. 9.10

758 S.A. ilsÿ úkaÈ,a යප.ල. 9.15

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයේඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූලි 18 - ප.ල.1.30 

දරුලායේ නම

සුයම්ධ් විදයායේ පෂමුලන යරේණියට දරුලන් ඇතුෂත් කරගැනීයම් වම්මුඛ පරීක්ණය වදශා වශභාගී වූ ඔබට මම  පෂමුල 

වත්ූතිලන්ත යලමි.

එම වම්මුඛ පරීක්ණය පිලිබදල ලැඩි විවත්ර වාකච්ඡා කිරීමට ජූලි මව 26ලන අඟශරුලාදා දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් 

වමඟ පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉේා සිටිමි.



වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

589 H. ti`È WodkHd .uf.a 
744 K.W. hq.S;a fk;añ; O¾uodi
759 A. Èks;s Tudhd
669 fikdId mniÍ fyÜáwdrÉÑ
565 D.M. ;siq,s fikq,ahd Èidkdhl
762 P. ßisÿ ÿ,dka
763 G.D. rkql Èkai`o O¾uisß
764 S.P. fiaysre ÿ,afu;a m;srK
765 R.I. äfyaka flfkdaoa
766 W.M . úkqÈ Todrd ùrfldaka
769 H.M. Tfkls hq,d;aud y;af;dgqj
770 J.A. fi;=ïÈ f;oiaks È.skaud chfldä
771 H.A. is;añ k;dYd
772 W.D. bkqls fiyxid rdcmlaI
773 M.G. .hql fl;akq, isßj¾Ok
774 P.K.  fpkql if`oõ ,laúÿ 
775 P.S. i`ols fmakdYd mSÍia
776 W.A. fI,ks ysuxis
778 H.A. Ñr;s fukdrd
779 K. ridÈ rykaid

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 10/08/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

768 J.M. f;úkahd wmq¾ú chfialr යප.ල. 9.20

777 W.A. .hre ysuxi යප.ල. 9.25

780 M.A. ;siq, úo¾Yk fmf¾rd යප.ල. 9.30

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයේඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූලි 19 - ප.ල.1.30 

දරුලායේ නම

සුයම්ධ් විදයායේ පෂමුලන යරේණියට දරුලන් ඇතුෂත් කරගැනීයම් වම්මුඛ පරීක්ණය වදශා වශභාගී වූ ඔබට මම  පෂමුල 

වත්ූතිලන්ත යලමි.

එම වම්මුඛ පරීක්ණය පිලිබදල ලැඩි විවත්ර වාකච්ඡා කිරීමට ජූලි මව 26ලන අඟශරුලාදා දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් 

වමඟ පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉේා සිටිමි.



සම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

722 V.A. fk;drd ksïkdÈ
728 P.G. fgkqls kkaúÿ m,af,j;a;
437 W.G. bi,s oyïid wfír;ak
725 K.G. kfoõ yxic
336 W.G wkq;a;r oïÈ,
370 S.H. ks;=,s kqjkaOdrd fiakdër
403 A.G.A iúKq fu;air wfíisxy
35 N.S.A. රනෙතු රම්ිණ ොොයක්කාර

692 D.T.A. ks;sIa p;=ksc osidkdhl 
373 R. Yd¨ld ñys`ÿï rúyxi r;akdhl 
758 S.A. ilsÿ úkaÈ,a 
751 B.A.D. fhkq,a ixÈkq fmf¾rd
777 W.A. .hre ysuxi
753 I.D. fpkqó ksfõ;d chfldä
355 H.D. fgks; iiaúÿ ymqwdrÉÑ
417 U.A. gIsKs ,skdhd w;=fldard< 
391 wfIks k;drd wef,laiekav¾

සම්මුඛ පරීක්ෂණනයන් සමත් වූ දරුලන් සඳහා ඇතුළත්වීනම් ගාසත්ු නගවීනම් අලසන් දිෙය - 16/08/2022

සත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුනම්ධ් විදයාය.

 සම්මුඛ පරීක්ෂණනයන් සමත් වූ දරුලන්නේ ොමනේඛෙය 1 නරේණිය - 2023

2022 ජූලි 26 - ප.ල.1.30 

දරුලානේ ෙම



සම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

743 A.M. wiaú; ñyskq, nxvdr fm%aur;ak 
142 m%úre yxic noafoa.u

සම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් සමත් වූ දරුවන් සඳහා ඇතුළත්වීයම් ගාසත්ු යගවීයම් අවසන් දිනය - 18/08/2022

සත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාලය.

 සම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් සමත් වූ දරුවන්යේ නාමයේඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූලි 29 - ප.ව.1.30 

දරුවායේ නම


