
වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

141 K.A. gùka fiõñK

144 S. fk;=i`§ rdukdhl

146 J.A.D fhkq,s ;sfõka chfldä

147 K.M. ikdhd wdßhr;ak

148 ;sYdlHd oyïÈ fifkúr;ak
150 W.A rñre ,scdka ùr;=x.

151 E.K reydka lsßkao f;õcdka

152 B.G flkqc Èyia .=Kr;ak

153 ;soia i`oleka lreKdr;ak
154 ÈkdIs ysudhd talkdhl
155 K.G. fmñr fndafu;a .uf.a 

156 N.H.A. fYkd,s hykaid .=Kj¾Ok

157 K.A. TúkaÈ lúkq,d lreKdkdhl

159 W.D. Túkaud úodhs is,ajd

160 H.M ;=re,S ikq,ahd talkdhl

620 M.A  ìk,a úkais; vhia chj¾Ok

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 23/06/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

142 m%úre yxic noafoa.u ප.ල. 01.20

143 rdcf.a Túr fu;ais¨ fmf¾rd ප.ල. 01.40

145 W.A. fk;re kÈ,l ප.ල. 02.00

149 යෙඳයි ව්zනි නාදියා ඩුපාන්ඩන් ප.ල. 02.20

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

එම වම්මුඛ පරීක්ණය පිලිබදල ලැඩි විවත්ර වාකච්ඡා කිරීමට මැයි මව 03ලන සිකුරාදා  දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් 

වමඟ පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉල්ා සිටිමි.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයල්ඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූනි 01 - 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

161 W.A.D fukdhd ukai§ j¾Kl=,

162 B.A. uhq,s pdreyiS o is,ajd

164 K.M fu;=,s ;idrd reÞs.=

165 R.R.A. fh;=c fk;añ; rK;=x. 

166 K.M. ;si,s f;oïid jdi,nxvdr 

168 T.M fu;=,s ishkaid

169 wlaIsl ihq,a ysff;I tÈßmlI
170 D.H lúkq ;;añr m%kdkaÿ

171 W.P Tfu;a bkais¨ Wodka .=Kj¾Ok

172 bkdrd ikqls fyar;a
173 M. gie`È fudúkahd m%kdkaÿ

174 H.G. re.S;a r;añ;

176 D.V. nyiqre rdukdhl

177 R.A. úyxid wùka rKisxy

179 P.W. ;skd.s ú;=ïid

180 K.P bu;ahd w;aiÍ m;srK

06 V. රශේන් රන්මිත 

79 S.L. foõ,s fj;drd l=,;=x.

වම්මුඛ පරීක්ෂණශයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීශම් ගාවත්ු ශගවීශම් අලවන් දිනය - 24/06/2022

විශේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්ශේ ශදමාපියන් ශලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු ශේාල දරුලාශේ නම ඉදිරිශයන් දැක්ශේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලාශේ නම ශේාල

163 K.A. h§Ya Y%s Èkqch ldßhmafmreu ශප.ල. 8.00

175 M. hi,s fikq,ahd uyú;dk ශප.ල. 8.10

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුශම්ධ් විදයාය.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණශයන් වමත් වූ දරුලන්ශේ නාමශේඛනය 1 ශරේණිය - 2023

2022 ජූනි 02 - ප.ල.1.30 

දරුලාශේ නම

සුශම්ධ් විදයාශේ පෂමුලන ශරේණියට දරුලන් ඇතුෂත් කරගැනීශම් වම්මුඛ පරීක්ණය වදශා වශභාගී වූ ඔබට මම  පෂමුල 

වත්ූතිලන්ත ශලමි.

එම වම්මුඛ පරීක්ණය පිලිබදල ලැඩි විවත්ර වාකච්ඡා කිරීමට මැයි මව 10ලන සිකුරාදා  දින ශදමාපිය ශදශදනාත් දරුලත් 

වමඟ පැමිණ මා ශමුලන ශව කාරුණිකල ඉේා සිටිමි.



වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

182 W. fk;=,s Èfk,ahd fmf¾rd

183 K.A. ch,s wkq;a;rd

184 A. ksYd,s wkkaHd iurisxy

185 A.A. w¾pkd oyïis wurisxy

186 iyia wd¾H fo,af.d,a,
188 H. ð;=,s ðfk;ahd ú;dkdrÉÑ

191 R.M ksfI,s ks;sïid 

192 pkq,s whkaid rKisxy
193 M.A. fci`È fiykaid

195 T. ihqks pkdhd l=,r;ak

196 W.M. úkdrd wdúkaÈ úch;=x.

197 wlskaid ;;akq,S r;akdhl
198 ikq,s i`È,ahd Wfíisß
199 flhsfIda ikafoaYa lrdf.dv m;srK
200 G.B.E.M. rkq;a flañka talkdhl

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 25/06/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

181 fikqñ; Èkair uorisxy යප.ල. 8.20

190 ;sfõka oïik fldka;j¾Ok යප.ල. 8.30

194 S.A. W<s`ÿ iiañ; r;akdhl යප.ල. 8.40

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයේඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූනි 03 - 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 මැයි මව 10ලන සිකුරාදා  දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් 

වමඟ පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉේා සිටිමි.



වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

167 M. Tõÿ m%NdIañ;

201 S.D. reñl ,s;añr ùrisxy

203 ñkql rÑ;a fiakdër
204 ähdkd foaYdÞS nÿf.a
205 H.A. ysreI ..ka isßj¾Ok

207 W.A. bkql oïisl úl%uwdrÉÑ

208 H.G. ,s;=ñ fndúkahd ymqyskak

210 S.A. úuqÈ idrohd iur;=x.

217 rkq. w;m;a;=

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 28/06/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

202 Y. Tfïka wurisxy යප.ල. 8.50

215 R. fifkÿ lúÈka යප.ල. 9.00

216 K.K. ;sfõka ksyxi fyaupkaø යප.ල. 9.10

219 P.K.G fikq, meyeir යප.ල. 9.20

220 Y.M. wkqñ;a nxvdr යප.ල. 9.40

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

එම වම්මුඛ පරීක්ණය පිලිබදල ලැඩි විවත්ර වාකච්ඡා කිරීමට ජූනි  මව 10ලන සිකුරාදා  දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් 

වමඟ පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉල්ා සිටිමි.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයල්ඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූනි 06 - 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

221 M.A. ,skqls fikdhd uÿrmafmreu

222 I.A. ;siq,s ikdhd lreKdr;ak

224 M.A. fkúÿ isys,l u,a,j wdrÉÑ

225 T. fmais; ;re,a o is,ajd

226 L.P. úyia f.;añl lreKdr;ak

227 J.A. Tùka Tydid chfldä

228 ,skdhd fu;aiqú .d,a,f.a
229 R.M. foõls fioïid r;akdhl

230 U.N. flaYù .fõIaHd isßj¾Ok

232 ;sfiõ oñhq;a r;akdhl
233 W.A.K úÿksud fyai`§ jkakswdrÉÑ

234 W.A.K isÿ;a fu;ais¿ jkakswdrÉÑ

235 L.K.A. ch,s fk;aÈks

236 N.W.K. wmQ¾jd wNsudks

238 H. ßi`sÿ ksf,aIa fyÜáwdrÉÑ

239 G. ìfjdaka fc;añka rúkd;a m%kdkaÿ

213 A. Tis; ;siqka

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 29/06/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

231 W. fk;=c fkïis; යප.ල. 9.50

237 R.M. fikqß wfhdaOHd යප.ල. 10.00

240 M.V. fiyia ixl,am යප.ල. 10.10

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

එම වම්මුඛ පරීක්ණය පිලිබදල ලැඩි විවත්ර වාකච්ඡා කිරීමට ජූනි  මව 10ලන සිකුරාදා  දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් 

වමඟ පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉල්ා සිටිමි.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයල්ඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූනි 07 - 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

242 m%NdIa ñyskq, úfÊisßj¾Ok

243 N.A. yfiaud iurisxy

245 W.A. ks;=ï fu;ais; úfÊkaø

246 W.M. fgi`È mykaid ysreirKs

248 H.A. ;=ks`ÿ iqykai fyÜáwdrÉÑ

249 wi,ahd i;akq,S iurkdhl
250 W.K. gúkaHd ,siß vhia

251 A. k;d,s fIkdrd is,ajd

252 K.A úf;aIa ukaÈ,a l=,;=x.

253 G.G. ,s;=, oyïm;a rka;s¨

254 H.M. ;Íka Okqch rKisxy

255 Y.P. ;siqï ukqc oïiia

258 W. fjkq,s rkq,Hd fukaäia

259 ñkqÈ frykaid ùrkdhl

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 01/07/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

241 M.G. if`oõ ÿf,aka යප.ල. 8.00

247 P.A. hi.s wudhd යප.ල. 8.10

256 Y.A. fgydrd ifoõñ .=Kr;ak යප.ල. 8.20

257 fi;=ñ wflakaHd chúl%u යප.ල. 8.30

69 K. lsfhdka pkaÈ,a යප.ල. 8.40

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයේඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූනි 08 - 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 ජූනි  මව 17ලන සිකුරාදා  දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් 

වමඟ පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉේා සිටිමි.



වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

261 G.G fgúka ,s;audka Èka,l

262 B. wkql fiacdka úu,r;ak

263 W. lksre Ndkqc úfÊfialr

265 G.G. fiks; rkaÿ,a

266 iúre fu;air f,dl=f.a
268 M.A cs;=,s fcdykaid udrisxy 

269 S.G ukql f,ykai iurkdhl 

270 S.G ukq, f,ykai iurkdhl 

272 A.W.A.D. Èkq,s oyñid

273 R.A ;sfõka ndis¿ rEmisxy

274 R.H.M. úydß oyï.S r;akdhl

275 ìfkõ fhydka .ïukams,
276 J.A. f;kq,sld fiañkaÈ

277 B.R. wìkq pka;=i fndr¨j

280 W.D. fk;=,a W;a;r ohdr;ak

125 R.A. hqfk,s ifi;ahd fmf¾rd

215 R. fifkÿ lúÈka 

216 K.K. ;sfõka ksyxi fyaupkaø

123 rkq;s fkjkaó fifkúr;ak

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 01/07/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

267 ÿ,ska Èkair lreKdr;ak යප.ල. 8.50

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයේඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූනි 09 - 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 ජූනි  මව 17ලන සිකුරාදා  දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් 

වමඟ පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉේා සිටිමි.



වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

281 G.R f;kq;aó ysreÈks .uf.a

282 ;sksIa ikqoh wurisxy
283 úkqc rkqoh wurisxy
285 M.A. nqjk fYfjdak .=K;s,l

287 M.G.තිනුලි දිවන්යා මැදිලත්ත 

290 U.A. රිතුලි එවින්යා උඩගගදරආරච්චි

294 S.A. විශවන්ා වවම්ිණී ගපගේරා 

295 ගමතුලි ගවශවන්ා උඩලත්ත 

296 R.M. රුවදු යුශව් රත්නායක 

297 වනි වන්සිත කඳනාරච්චි 

298 M.A. අචිර නුශංව ගවගනවිරත්න 

414 A.A. යුගමත් දම්සිතු කරුණාරත්න 

වම්මුඛ පරීක්ෂණගයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීගම් ගාවත්ු ගගවීගම් අලවන් දිනය - 02/07/2022

විගේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්ගේ ගදමාපියන් ගලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු ගේාල දරුලාගේ නම ඉදිරිගයන් දැක්ගේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලාගේ නම ගේාල

286 L. f;i;a oïir .=Kr;ak ගප.ල. 8.00

288 වනායා ඔගනෂි මානික්කරත්න ගප.ල. 8.05

289 E.A.D. දක්ෂිත රුගලත් ගමත්සිළු ගප.ල. 8.10

293 M.A. කවිත්මි අරම්ගපො ගප.ල. 8.15

300 ගතනුදි ගදේලින්දි දිවානායක ගප.ල. 8.20

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුගම්ධ් විදයාය.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණගයන් වමත් වූ දරුලන්ගේ නාමගේඛනය 1 ගරේණිය - 2023

2022 ජූනි 10 - ප.ල.1.30 

දරුලාගේ නම

සුගම්ධ් විදයාගේ පෂමුලන ගරේණියට දරුලන් ඇතුෂත් කරගැනීගම් වම්මුඛ පරීක්ණය වදශා වශභාගී වූ ඔබට මම  පෂමුල 

වත්ූතිලන්ත ගලමි.

එම වම්මුඛ පරීක්ණය පිලිබදල ලැඩි විවත්ර වාකච්ඡා කිරීමට ජූනි  මව 17ලන සිකුරාදා  දින ගදමාපිය ගදගදනාත් දරුලත් 

වමඟ පැමිණ මා ශමුලන ගව කාරුණිකල ඉේා සිටිමි.



වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

301 fu;=ïhd ;jiÍ ch;=x.

304 M. fhdkd,a f,daúÿ iqoïis;a fmf¾rd

305 R.M pkq,s ;silahd r;akdhl 

306 N.D. fodydrd pkqÈ y¾Ið;a

307 Èkkahd flkqÈ rKisxy

308 H.M ,shka fikqc

309 R.A fh;=ï Tls;a rK;=x.

310 fckdÈ ,sukaid w;a;kdhl

311 H.R ihrd ;=y¾ks rKùr

312 S.H ñysks fi;=ï,S fiyiakd

313 H.T kjka.s u;SId mSßia

317 ái`ÿ fkfjdaka mkaks.,.uf.a 

318 P.G. okqo oïir

319 M.K Èkq, flañr

76 P. okqc Èkair fndafu;a is,ajd

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 06/07/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

302 S.A ksis;a foõrï fk;aÈkq යප.ල. 8.25

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයේඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූනි 13 - 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 ජූනි  මව 17ලන සිකුරාදා  දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් 

වමඟ පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉේා සිටිමි.



වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

321

322

323

324

326

327

328

329

330

332

333

334

335

337

338

339

340

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

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

336 W.G wkq;a;r oïÈ, යප.ල. 8.00

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

Y. TfIaka flaIsl

S.A hqyiakd j;ai`§ iur;=x. 
F.H b,Syd ixc,S m%ekaisia
P.A yisks wfmalaId ch;s,l
S.R. b`ÿfk;a wNsudka fiakdkdhl
ifYka,s is;=ïhd fjof.a

W.A rkqls okdrd úf,af.dv

D.A. fjdkdÈ ifjkahd
R.M. kÈk wkqyia rK;=x.
R.V ,jka rkair rdcmlaI
W.A ;siq,s fi;=ïid yßiapkaø
A. ÿf,aka ikaÈ,a fma%ur;ak 
W. wd¾hd ishkaid

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයේඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූනි 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 ජූනි  මව 24ලන සිකුරාදා  දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් 

වමඟ පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉේා සිටිමි.

T.W.A iúre fu;akq,
P.P ñys; fndkql mrKudk
D.M ;siqñ kqudhd oikdhl 
P. ;kqls oyïid l=,;s,l



වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

344 fj;aud iiañKs iurisxy .=Kfialr
345 U.R.G. Tfk;a úsÿIdka rdcmlaI
346 M. lhs,s hqkd,shd ;,x.u
347 W. úydrd fu;aiqù ú;dkf.a 
348 W.A. úfyaka úkaÈõ úch,;a 
349 P. wfïIs ukaiÈ chudkak
350 C.M. fhi,s ð;=ïid pkaøfialr 
354 H. f;kq,a iiaú`ÿ fyajdisxy 
356 fifkyia oïir ú;dkf.a 
357 W.B. äfhdaka chïm;s úfÊisxy
358 I. ñkqÈ ;ßkaid fidau;s,l
359 ikqo iiaksÿ {dkisxy
360 ìkqls ìykaid {dkisxy
286 L. f;i;a oïir .=Kr;ak
302 S.A ksis;a foõrï fk;aÈkq
300 තෙනුදි තෙව්ලින්දි දිවානායක 

256 Y.A. fgydrd ifoõñ .=Kr;ak
293

267

වම්මුඛ පරීක්ෂණතයන් වමත් වූ ෙරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීතම් ගාවත්ු තගවීතම් අලවන් දිනය - 08/07/2022

විතේ ෙැනුම් දීමයි   

පශෙ නම් වෙශන් ෙරුලන්තේ තෙමාපියන් තලෙ,

ඔබ පැමිණිය යුතු තව්ාල ෙරුලාතේ නම ඉදිරිතයන් ෙැක්තව්.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය ෙරුලාතේ නම තව්ාල

342 A.M. fnúka ,shdka Tksïir තප.ල. 8.00

343 E.M. ,siÈ ,yskaø talkdhl තප.ල. 8.05

355 H.D. fgks; iiaúÿ ymqwdrÉÑ තප.ල. 8.10

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුතම්ධ් විෙයාය.

ÿ,ska Èkair lreKdr;ak

සුතම්ධ් විෙයාතේ පෂමුලන තරේණියට ෙරුලන් ඇතුෂත් කරගැනීතම් වම්මුඛ පරීක්ණය වෙශා වශභාගී වූ ඔබට මම  පෂමුල 

වත්ූතිලන්ෙ තලමි.

එම වම්මුඛ පරීක්ණය පිලිබෙල ලැඩි විවේර වාකච්ඡා කිරීමට ජූනි  මව 24ලන සිකුරාො  දින තෙමාපිය තෙතෙනාත් ෙරුලත් 

වමඟ පැමිණ මා ශමුලන තව කාරුණිකල ඉල්ා සිටිමි.

M.A. කවිත්මි අරම්තපො

 වම්මුඛ පරීක්ෂණතයන් වමත් වූ ෙරුලන්තේ නාමතල්ඛනය 1 තරේණිය - 2023

2022 ජූනි 16 - ප.ල.1.30 

ෙරුලාතේ නම



වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

361 bir f,dydka u,a,jwdrÉÑ
362 A.A. ysrels ;skdhd
364 B.P. fikqï Èfikahd m;srK
365 W. yisr ,fika rkai;a fmf¾rd
367 R.M. fki`È fgkaÈks r;akdhl 
368 A.M. ,lañkaÈ yxikd 
369 bkqc taI, .=Kfialr
374 K.D. ;skq,s wflakahd chj¾Ok 
376 P.D. fÉks; fu;=,a O¾ufiak 
377 M. foi`ÿ ksïkl is,ajd
378 K.P. ßir ñ;=ï ldßhjiï
380 G. iyia úkqch is,ajd
136 R. ikqls iykHd Èidkdhl

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 09/07/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

363 iõ;s fk;=ïid úfÊixy යප.ල. 8.15

370 S.H. ks;=,s kqjkaOdrd fiakdër යප.ල. 8.20

373 R. Yd¨ld ñys`ÿï rúyxi r;akdhl යප.ල. 8.25

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

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 ජූනි  මව 24ලන සිකුරාදා  දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් වමඟ 

පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉල්ා සිටිමි.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයල්ඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූනි 17 - ප.ල.1.30 

දරුලායේ නම



වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

381 S. fiy;a Èkai`o o is,ajd
382 okqc ;;ais¨ iïmdhf.a 
383 okdrd fu;ais¨ks iïmdhf.a
384 K.P. túÿ ksfõka i;aks;
385 W.M fkú`ÿ oïi;a ùrfialr
386 G.G. ;rEud ksïkd§ .=Kr;ak nKavd
387 J.A. fikq,a ìkqjr chfldä
388 A.D. fhIsõ fIk,ah
389 H.A. p;=ks ysudxYs fmf¾rd
390 S.D. fu;=l äfkda,a Èidkdhl 
394 H.M. bkqla foõñka
397 vùka rYaú`ÿ úl%uisxy fiakdkdhl 
400 D.J.G. ÈYaks foykaid Èidkdhl

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 12/07/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

391 wfIks k;drd wef,laiekav¾ යප.ල. 8.30

392 H.D. i`o,s m%d¾:kd යප.ල. 8.35

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

එම වම්මුඛ පරීක්ණය පිලිබදල ලැඩි විවත්ර වාකච්ඡා කිරීමට ජූනි  මව 24ලන සිකුරාදා  දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් වමඟ 

පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉල්ා සිටිමි.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයල්ඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූනි 20 - 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

402 P.A. ä,Sid fudklaIs
406 ñysÈkq fu;akql fldä;=jlal= 
407 W.A. bïhdf.a ksi,s Èfikahd .=K;s,l
408 K.A. f;añ; fk;=c l¨ wdrÉÑ
411 fiyia ysrefk;a wrúkao ueáú,sh
412 H.B. wìre ßfhdka nd,iQßh
413 E. b;=,s wfudaoHd
416 P.A. ú;=ks úkq,ahd fmf¾rd
418 J.M. fikq,s fu;ai`§ chj¾Ok

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 14/07/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

403 A.G.A iúKq fu;air wfíisxy යප.ල. 8.40

405 P.M wu,ahd wkqokS fmd,a.ïm, යප.ල. 8.45

417 U.A. gIsKs ,skdhd w;=fldard< යප.ල. 8.50

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

එම වම්මුඛ පරීක්ණය පිලිබදල ලැඩි විවත්ර වාකච්ඡා කිරීමට ජූනි  මව 24ලන සිකුරාදා  දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් වමඟ 

පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉල්ා සිටිමි.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයල්ඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූනි 21 - 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

421 M.A. Èiia fikqñ;
422 pkqñ Tu,ahd l=udrisxy
423 E.A. ;skshd bkai§ fmf¾rd
424 R.M mq,is wi,ahd l=,r;ak
426 M. rksÿ YdlHd fidaur;ak
428 E. bi,s iykaid o fidhsid 
429 A.A. fhfyka wNs,dIa w;=re.sß
430 P. ,s;=ï ,sykai .=Kr;ak 
434 E.D fh;=ï ksïis¿
435 T.A ¨;añka oïisy f;jrmafmreu
438 D.R. ikaÈõ fu;aiÿ oikdhl 
439 H.M. Tfkls ik,ahd lska;q,s fyar;a 
379 R.P. ;re,a fk;=È,a lreKdkkao

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 15/07/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

427 iú;s fhikaid nKavdr යප.ල. 8.30

433 G.E. kss;=ï yxil OfkdaIka යප.ල. 8.35

440 fikq,a oïis; rdcr;ak යප.ල. 8.40

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

එම වම්මුඛ පරීක්ණය පිලිබදල ලැඩි විවත්ර වාකච්ඡා කිරීමට ජූලි මව 01ලන සිකුරාදා  දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් වමඟ 

පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉල්ා සිටිමි.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයල්ඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූනි 22 - 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

442 J.K. TúÈ reykais chfldä
444 foyia foïfrda;a m%kdkaÿ
445 ik,s iykahd nq,;aisxy, l=f¾
446 L.K. nqúÿ ficdka
451 W. Tks;s f;jkañ
453 M.A. fi;=ñ fik,ahd oikdhl 
455 K.A. bfõka pfkdaoah lia;=ßwdrÉÑ
456 W.M. fokqÈ f;yiakd úfÊ;=x.
457 H.M. fikqls fihkaid äfhdks pkaøfialr
459 L. i`ois Èfk;aud úu,ùr
187 W.D. .fhaIa ,laIs; r;akdhl
342 A.M. fnúka ,shdka Tksïir
343 E.M. ,siÈ ,yskaø talkdhl 

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 15/07/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

449 W. ðyxi b`ÿjÍ යප.ල. 8.45

454 D.M. ð;=ks fki;aud nKavdr යප.ල. 8.50

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

එම වම්මුඛ පරීක්ණය පිලිබදල ලැඩි විවත්ර වාකච්ඡා කිරීමට ජූලි මව 01ලන සිකුරාදා  දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් වමඟ 

පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉල්ා සිටිමි.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයල්ඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූනි 23 - 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

461 A.M. iqykais ,siiakd udhdÿkak
462 A.M. iqyka.s iodrd udhdÿkak
464 W.P. wls;Hd ÈkdIs úch;s,l 
466 M. fikqð f;oiakd chfldä
469 K.B. ;re,a oïik fldf<dïnq.u
470 R. iër fk;=kl ùr;=x.
471 M. ikq;a ysrekao ;s,lr;ak
472 P.G.G. ihqñ;= fndais;a f.dvlkao 
473 S.P. ks`ÿls ksi,Hd imrudÿ 
474 D.P.B. .kq, fiõks; rEmisxy
476 D.M. biqre Tñl Èidkdhl 
477 K. i`ore wNsuka fld;,dj, 

සම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් සමත් වූ දරුවන් සඳහා ඇතුළත්වීයම් ගාසත්ු යගවීයම් අවසන් දිනය - 18/07/2022

සත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාලය.

 සම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් සමත් වූ දරුවන්යේ නාමයේඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූනි 24 - ප.ව.1.30 

දරුවායේ නම



වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

482 K.T. .hql tIañl ldßhjiï
486 S.A. bYdlHd wrekaÈ
487 D.P. oïÈi r.S;a rdcmlaI
488 R.A ikq,ahd yßkaÈ rdcmlaI
489 W. Èi. oyïiia fj,a.u
492 A.M. fpi`ÿ hqfõka w;a;kdhl 
493 K.M. wyiakd wdúkaÈ l=udr;=x.
498 úkqÈ f;kdrd w;aiÍ chiQßh
500 M.A. ;skql ksïfk;a .=Kfialr

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 19/07/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

481 E.G. fifkdaoa iiaks`ÿ යප.ල. 8.55

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

එම වම්මුඛ පරීක්ණය පිලිබදල ලැඩි විවත්ර වාකච්ඡා කිරීමට ජූලි මව 01ලන සිකුරාදා  දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් වමඟ 

පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉල්ා සිටිමි.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයල්ඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූනි 27 - 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

502 M.R. ikaÿYS ;rkHd
507 M.P. fihkaid flañ wfír;ak
508 K.A fmi,s f;úkahd
510 E.M. px. ìïiql tÈrisxy  
511 W.M. fhkq, iiañk úfÊ;s,l 
512 R.M.P. fyidrd ihqï§ rdcmlaI
514 M. ;sfk;a .Sir o is,ajd 
517 kúkq ÿ,als;a mSßia 
518 D. ìkql ñkaÈõ .=Kfialr 

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 20/07/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

503 W. ñkqÈ frykaid fvma යප.ල. 9.00

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

එම වම්මුඛ පරීක්ණය පිලිබදල ලැඩි විවත්ර වාකච්ඡා කිරීමට ජූලි මව 01ලන සිකුරාදා  දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් වමඟ 

පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉල්ා සිටිමි.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයල්ඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූනි 28 - 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

521 K. ;Iañ mdßkaoHd o is,ajd
522 L.B. fÉ; ñkaÈkq r;akdhl
524 D.M. frdkdrd úkq,s ;sfõcd
525 B. iiañKs fk;drd fndrela.u
526 E.M. frdkdrd is;añ Èuxid 
527 fi;=ls iqyiakd fyÜáwdrÉÑ
529 K.A Oksl yrir ldßhmafmreu
530 M.K. ìkdhd pks;aud 
531 G.R. fl;añ fiykaid fidaum%sh
532 P.P.A. ihqñ foõl,K l=,;s,l 
533 L. fyi`ÿ ukqrl
534 L.S.M. ksïfk;a fu;air fiakdr;ak 
535 P.B. msksÈ fyikahd nKavdr
536 E.A. ikql nqoaêu o w,aúia 
539 fiyia fu;aoï nd,iQßh
540 J.K.D. wfI,a ysu;a rK;=x.

සම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් සමත් වූ දරුවන් සඳහා ඇතුළත්වීයම් ගාසත්ු යගවීයම් අවසන් දිනය - 21/07/2022

සත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාලය.

 සම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් සමත් වූ දරුවන්යේ නාමයේඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 ජූනි 29 - ප.ව.1.30 

දරුවායේ නම


