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ම ර/ මගොඩපිටිය ජ .ඳ . මගොඩපිටිය ගණිතය
මවෞඛ්ය ශ
ම ර/ මතලිජ්ජවි ම.ම.වි.
 රිරික
මතලිජ්ජවි
අධය ඳනය

6

ජී.එන්. මධුභ ෂිණී මමය

ම ර/ මදණිය ය ම.ම.වි. මදණිය ය

අනු ලයොදා පසුලට

7

ටි.ඩී.අරුමප්මඳරුම මිය

ම ර/ මදයියන්දර ජ .ඳ . මදයියන්දර භුමගෝ විදය ල

මාර/ තිශලගොඩ ජා.පා.
ඉංග්රීසි වාහිතය විය වදශා ලකො/ ලේවි
බාලිකා වි.

1

විදය ල
ටහිර වාංගිතය
නැටුම්

විදය ල

අනු ලයොදා පසුලට
අනු ලයොදා පසුලට
අනු ලයොදා පසුලට

මාර/ විජිත ම.ම.වි.

8

එම්.ජී.ජී.යූ. ය ාංග මිය

ම ර/ මහින්ද ර ජඳක් වි. ම තර

ඉාංග්රිස

9

එව්.මක්.ලයි. අමේලර්ධන මිය

ම ර/ ම තර ම.ම.වි. ම තර
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ඩේ.පී.ඩී.එම්. වීරසාංශ මිය

ම ර/  න්ත මතෝමව් උවව්
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