
වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

01 D.L. චිති දෙශාන් 

02 W.G. අවලි දෙශන්වා 

03 J. දශේවර දරනා් 

04 හිරුන් දිනුදික බණ්ඩාර 

05 G. ඔනදි විශංවා 

07 R.J.K. වයුල් ෙම්වව්

08 H. දගවදි වනල්යා

09 W. දයනුලි දනතුම්වා 

11 S.A. දවනුකි ලියන්වා 

12 දයනුලි වදවන්යා 

15 R.M. අකින්වා දවතුම්ලි

16 H.N. ඔමන්වා දකම්දිනි

20 දොදේන් දවනුයා   

වම්මුඛ පරීක්ෂණදයන් වමත් වූ ෙරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීදම් ගාවත්ු දගවීදම් අලවන් දිනය - 14/06/2022

විදේ ෙැනුම් දීමයි   

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය ෙරුලාදේ නම දේාල

06 V. රදේන් රන්මිත දප.ල. 8.00 

10 S.M. ඩිදශේන් හිරුජිත් දප.ල. 8.10 

13 M.A.D. අමත්ර දෙේමින් දප.ල. 8.20

17 ඔනාල් දමන්තුව දප.ල. 8.30 

18 විදු වව්මිත දප.ල. 8.40 

19 J.A.D. මිදශේලි එලිඕරා දප.ල. 8.50

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුදම්ධ් විෙයාය.

ඔබ පැමිණිය යුතු දේාල ෙරුලාදේ නම ඉදිරිදයන් ෙැක්දේ.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණදයන් වමත් වූ ෙරුලන්දේ නාමදල්ඛනය 1 දරේණිය - 2023

2023 මැයි 23 - ප.ල.1.30 

පශත නම් වෙශන් ෙරුලන්දේ දෙමාපියන් දලත,

සුදම්ධ් විෙයාදේ පෂමුලන දරේණියට ෙරුලන් ඇතුෂත් කරගැනීදම් වම්මුඛ පරීක්ණය වෙශා වශභාගී වූ ඔබට මම  පෂමුල 

වත්ූතිලන්ත දලමි.

එම වම්මුඛ පරීක්ණය පිලිබෙල ලැඩි විවත්ර වාකච්ඡා කිරීමට මැයි මව 30ලන වදුො දින දෙමාපිය දෙදෙනාත් ෙරුලත් වමඟ 

පැමිණ මා ශමුලන දව කාරුණිකල ඉල්ා සිටිමි.

ෙරුලාදේ නම



වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

22 W.G. මනුත් දම්වන

23 B.A. ටනුති මමොවින්යා බමුණුආරච්චි  

24 ඉමමත් මනත්මිර පීරිව 

25 W. හිරුදි යමවලි යුශන්වා ලඩුලාලර 

26 ශදුන් වමවන් වවව්ිදු සිල්ලා 

27 E.A.මවයන්වා පශන්සිත් ඒකනායක

29 තාල්යා ආරිත්රී රණතංග

30 A. දම්සිත්ඉදුතර මමන්ඩිව්

32 V. අමකන්යා මයනාලි

33 P.A. මයනුලි දුාත්මා 

34 T.M. තිවරි ඉමායා ජයරත්න

36 G. මයනුලි නුශංවා මපමේරා 

37 R.A. තිමේන් රන්දිේ

39 W.P. විනුදි විදුවරි විමේනායක

40 B. සිනදි මතලන්මා

වම්මුඛ පරීක්ෂණමයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතෂත්වීමම් ගාවත් මගවීමම් අලවන් දිනය - 15/06/2022

විමේ දැනුම් දීමයි   

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලාමේ නම මේාල

21 S. දනුජ වව්මින වපුතන්ත්රී මප.ල. 9.00

28 R.A. මවශව් වින්දිේ රාජපක්ෂ මප.ල. 9.10 

31 මවනුමි ගිශන්වා බංඩාර මැද්මද්කැටිය මප.ල. 9.20

35 N.S.A. රමනත ර්මිණ නානායක්කාර මප.ල. 9.30 

38 වවිරු මින්දු මකෝරෂමේ මප.ල. 9.40 

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුමම්ධ් විදයාය.

එම වම්මුඛ පරීක්ණය පිලිබදල ලැඩි විවත්ර වාකච්ඡා කිරීමට මැයි මව 30ලන වදුදා දින මදමාපිය මදමදනාත් දරුලත් වමඟ 

පැමිණ මා ශමුලන මව කාරුණිකල ඉල්ා සිටිමි.

ඔබ පැමිණිය යුත මේාල දරුලාමේ නම ඉදිරිමයන් දැක්මේ.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණමයන් වමත් වූ දරුලන්මේ නාමමල්ඛනය 1 මරේණිය - 2023

2022 මැයි 24 - ප.ල.1.30 

දරුලාමේ නම

පශත නම් වදශන් දරුලන්මේ මදමාපියන් මලත,

සුමම්ධ් විදයාමේ පෂමුලන මරේණියට දරුලන් ඇතෂත් කරගැනීමම් වම්මුඛ පරීක්ණය වදශා වශභාගී වූ ඔබට මම  පෂමුල 

වත්ූතිලන්ත මලමි.



වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

41

42 R.A. යනුරු දුල්නෙත් 

43 L.D. නෙව්රි නවයාරා 

44 T.W. රනුග ෙම්ශව ්අබයත් 

45 A.A. නවේලි නලොාන් නවේොොයක

46 M. අනේන් නෙවම්ිත ෙ සිල්ලා 

47 S.H.M. තිනව්න් යුනමත් වමරනවේකර 

49 නෙවින් මාන් කුමාරසිංශ 

50 නුර් නන්ලියා බංදුනශේලා

51 W.W. නයනශන් මනු 

53 K.B. නවතුම්දි රිවන්වා

55 H.M. පුන්සිලු තිනුග

57 හිරුදි නවේතුම්ලී බණ්ොර 

58 නතනුජ නයශව ්නිම්සිළු ජයනවේෙ 

වම්මුඛ පරීක්ෂණනයන් වමත් වූ ෙරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීනම් ගාවත්ු නගවීනම් අලවන් දිෙය - 16/06/2022

විනේ ෙැනුම් දීමයි   

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය ෙරුලානේ ෙම නව්ාල

48 B.G. විනුදි  දිනිත්මා නප.ල.9.50

52 R.R.W. M. වනෙව් නෙතුම්ශ්රී බණ්ොර ලඩුනගොෙපිටිය නප.ල. 10.00

54 H.A. මනෙෝලී අනයෝධ්යා නපනර්රා නප.ල. 10.10

56 W.M.M. ේදිනි නමත්වරණි නප.ල. 10.20

59 G.V. ගුගුලී නෙනලොන්වා ෙලවදී නප.ල. 10.30

60 A.රීතින් නපශවේ නවනෙවිරත්ෙ නප.ල. 10.40

වත්ූතියි.

අධ්යේෂිකා 

සුනම්ධ් විෙයාය.

එම වම්මුඛ පරීේණය පිලිබෙල ලැඩි විවත්ර වාකච්ඡා කිරීමට මැයි මව 30ලෙ වදුො දිෙ නෙමාපිය නෙනෙොත් ෙරුලත් වමඟ 

පැමිණ මා ශමුලෙ නව කාරුණිකල ඉල්ා සිටිමි.

ඔබ පැමිණිය යුතු නව්ාල ෙරුලානේ ෙම ඉදිරිනයන් ෙැේනව්.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණනයන් වමත් වූ ෙරුලන්නේ ොමනල්ඛෙය 1 නරේණිය - 2023

2022 මැයි 25 - ප.ල.1.30 

ෙරුලානේ ෙම

පශත ෙම් වෙශන් ෙරුලන්නේ නෙමාපියන් නලත,

සුනම්ධ් විෙයානේ පෂමුලෙ නරේණියට ෙරුලන් ඇතුෂත් කරගැනීනම් වම්මුඛ පරීේණය වෙශා වශභාගී වූ ඔබට මම  පෂමුල 

වත්ූතිලන්ත නලමි.

M.P. යුගීත් බාසිළු තිකරත්ෙ 



වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

62 A. Èys;aud rKisxy

63 A. ßfhdka ls;akqr m%kdkaÿ
64 E.A. Tfk,a Wùka 

65 B.R. flfjdaka ÿ,als;a niakdhl

67 M. fk;drd wkqi`§ Èidkdhl

68 U.G.A.M. ñkq,s fk;=ïid wfíj¾Ok

70 Y.S. ksïko j,amsg

72 H.I.D. ihqks wls;Hd fyajdjiï

75 J.M. w¾IK f;jka nKavdr chiqkaor

80 M.K. fk;=l ÿ,ajka ,S,dkkao 

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 17/06/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

71 A. Iefkdka äfyka m%kdkaÿ යප.ල. 10.50

73 B. oyï rÅ; fmf¾rd යප.ල. 11.00

76 P. okqc Èkair fndafu;a is,ajd යප.ල. 11.10

79 S.L. foõ,s fj;drd l=,;=x. යප.ල. 11.20

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 මැයි මව 30ලන වදුදා දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් වමඟ 

පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉල්ා සිටිමි.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයල්ඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 මැයි 26 - ප.ල.1.30 

දරුලායේ නම



වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

82 R.M ihq,a ksïfk;a r;akdhl

83 S.P fnkql fpjdka m;srK 
84 iisre ñkayia chisxy
85 H.D. úydrd mdrñ lreKdr;ak

86 N.A. ks;SIa fiakdr;ak

87 V.P. fckq,s ,si,aÈ Èf,akahd

88 cksre i`of.dañ rkq.af.a
89 Y.A wfi,a úkaÈ, hyïm;a

90 M. ;siq,s fiyiakd

91 S.L.A. úkqÈ foykaid chj¾Ok

92 B. fk;sks ksukaid

93 N. okq,ahd uq;=ud,

94 S.A. foõñ fu;añKs ch;s,l

96 H.A únQ hdkq, l=,;s,l 

97 f;kqc ksïi;a fmf¾rd
98 W.A iÈ, fyaIs; úl%uisxy

99 K.P.U.D. uysxi f;añh fmf¾rd

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 18/06/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

100 H. ks;=ks ÿ,skahd lreKdfialr යප.ල. 11.30

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයේඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 මැයි 27 - 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 30ලන වදුදා දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් වමඟ 

පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉේා සිටිමි.



වම්මුඛ ඳරීක්ෂණ 

අංකය

101 L.A.M. fhkq tõñka fma%upkaø

102 H.S f,dafi;a fi;aysre khkdkkao

103 E.A fikqc úydka isßj¾Ok
104 R.A ksfI,a wdOHd rdcmlaI

105 M. fiiß fckdrd fykakdhl

107 R. ,skqls fudkdrd .=Kr;ak

109 R.M fu;=ls ifõkahd r;akdhl

110 J.A ñkÈ fi;=ïid chisxy

112 P.K úNdú wfudaoHd úfÊj¾Ok

113 M.L bkq,s wls;ahd Èidkdhl

114 W.P. fukqÈ ishkaid m;srK

115 A.M ;sfõka ikail w;m;a;=

116 P.G ;úkaid iÈ,añ úu,r;ak

117 K. ckSId fk;=ls l=udrisxy

118 A. oyïÈ O¾ulS¾;s

120 R.P ;sfiks Túkahd rdcmlaI

10 S.M. ඩිහශේන් හිරුජිත්

13 M.A.D. අමත්ර හෙව්මින්  

17 ඔනාල් හමන්තුව 

18 විනු වවම්ිත

31 හවනුමි ගිශන්වා බංඩාර මැද්හද්කැටිය 

38 වවිරු මින්දු හකෝරෂහේ

48 B.G. විනුදි  දිනිත්මා 

52 R.R.W. M. වහෙව් හනතුම්ශ්රී බණ්ඩාර ලඩුහගොඩපිටිය

56 W.M.M. ක්දිනි හමත්වරණි

59 G.V. ගුගුලී හඩහලොන්වා නලවදී

60 A.රීතින් හඳශවන් හවහනවිරත්න  

100 H. ks;=ks ÿ,skahd lreKdfialr

81 ;sfjdaka ynrlv
292 T. ikqÈ fnykaid mSßia

වම්මුඛ ඳරීක්ෂණහයන් වමත් වූ ෙරුලන් වශා ඇතුෂත්වීහම් ගාවත්ු හගවීහම් අලවන් දිනය - 21/06/2022

විහේ ෙැනුම් දීමයි   

ඳශත නම් වෙශන් ෙරුලන්හේ හෙමාපියන් හලත,

 වම්මුඛ ඳරීක්ෂණහයන් වමත් වූ ෙරුලන්හේ නාමහල්ඛනය 1 හරේණිය - 2023

2022 මැයි 30 - ඳ.ල.1.30 

ෙරුලාහේ නම

සුහම්ධ විෙයාහේ ඳෂමුලන හරේණියට ෙරුලන් ඇතුෂත් කරගැනීහම් වම්මුඛ ඳරීක්ණය වෙශා වශභාගී වූ ඔබට මම  ඳෂමුල 

වත්ූතිලන්ත හලමි.



ඔබ ඳැමිණිය යුතු හව්ාල ෙරුලාහේ නම ඉදිරිහයන් ෙැක්හව්.

වම්මුඛ ඳරීක්ෂණ අංකය ෙරුලාහේ නම හව්ාල

106 M. wdúkaÈ úydrd udrisxy හඳ.ල. 11.00

14 හඩනුක අභීත් හකොහෂොන්හන් හඳ.ල. 11.20

06 V. රහේන් රන්මිත 

28 R.A. හවශව් වින්දිව් රාජඳක්ෂ

35 N.S.A. රහනතු ර්මිණ නානායක්කාර

54 H.A. මහනෝලී අහයෝධයා හඳහේරා 

වත්ූතියි.

අධයක්ෂිකා 

සුහම්ධ විෙයාය.

එම වම්මුඛ ඳරීක්ණය පිලිබෙල ලැඩි විවත්ර වාකච්ඡා කිරීමට මැයි මව 03ලන සිකුරාො  දින හෙමාපිය හෙහෙනාත් ෙරුලත් 

වමඟ ඳැමිණ මා ශමුලන හව කාරුණිකල ඉල්ා සිටිමි.

ඳශත නම් වශන් ෙරුලන්හේ හෙමාපියන් ෙරුලා වමඟ 2022/06/08 ලන දිනට හඳර උෙෑවන 9.00 - වලව 

4.00 අතර කාහේදී වභාඳති තුමා ශමුලන්න.



වම්මුඛ පරීක්ෂණ 

අංකය

121 D. ;=ysk ikyia fmf¾rd

122 M.M.W fik,ahd wdúka§ talkdhl

124 M.V Tfj;a úkair uq;=.,

126 W.D. hqúkaä ;s,kahd

127 K.A.D. WmqkHd Wodks

128 yhqï§ kfoõud uxpkdhl
129 ñyskaÈ ikafiahd fudrf.dv
130 K.K fgIaks bfjdkHd

131 R.M f;I,s wflakahd rK;=x.

134 M. úkaÈkq ysßuq;=f.dv

135 G.W. fu;=iß ksysxid

139 J.M. bÿir hiia chfialr

260 M. ÿ,sk oïi;a ñáfmd,

වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන් වඳශා ඇතුෂත්වීයම් ගාවත්ු යගවීයම් අලවන් දිනය - 22/06/2022

වියේ දැනුම් දීමයි   

පශත නම් වදශන් දරුලන්යේ යදමාපියන් යලත,

ඔබ පැමිණිය යුතු යේාල දරුලායේ නම ඉදිරියයන් දැක්යේ.

වම්මුඛ පරීක්ෂණ අංකය දරුලායේ නම යේාල

123 rkq;s fkjkaó fifkúr;ak යප.ල. 11.40

125 R.A. hqfk,s ifi;ahd fmf¾rd මධ්යශන 12.00

132 S.M flkq;a fka;;a fifkúr;ak ප.ල. 12.20

136 R. ikqls iykHd Èidkdhl ප.ල. 12.40

138 .hql fufkdaoa uq;=l=udrK ප.ල. 01.00

වත්ූතියි.

අධ්යක්ෂිකා 

සුයම්ධ් විදයාය.

 වම්මුඛ පරීක්ෂණයයන් වමත් වූ දරුලන්යේ නාමයේඛනය 1 යරේණිය - 2023

2022 මැයි 31 - 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 03ලන සිකුරාදා  දින යදමාපිය යදයදනාත් දරුලත් 

වමඟ පැමිණ මා ශමුලන යව කාරුණිකල ඉේා සිටිමි.


